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Uniwersalny �ołnierz 
 
 

Wst�p 
 
Rz�dy wszystkich krajów wysoko rozwini�tych d��� do minimalizacji strat ludzkich w 

konfliktach zbrojnych. W przeszło�ci czynnikiem maj�cym zapewni� przetrwanie �ołnierzom 
na polu walki było jego odpowiednie wyszkolenie. Dzi� obserwujemy dwie post�puj�ce 
tendencje. Pierwsza ma na celu  zast�pienie czynnika ludzkiego w pełni zmechanizowanymi i 
samowystarczalnymi maszynami (np.: bezzałogowy samolot zwiadowczy „Global Hawk”). 

 

 
Rys 1. Bezzałogowy samolot zwiadowczy „Global Hawk” 
 
Druga za� stworzenie �ołnierza doskonałego, wykorzystuj�c najnowsze osi�gni�cia 

cybertechnologii, bioin�ynierii i nanotechnologi.  
W niniejszym referacie autor postara si� przybli�y� własn� wizj� uniwersalnego 

�ołnierza przyszło�ci. 
 

1. Bro� i pancerz zewn�trzny (czyli ł�cznik mi�dzy tera�niejszo�ci� i przyszło�ci�) 
 
Oprócz broni konwencjonalnej dost�pnej w czasach obecnych, dost�pne b�d� bronie 

zaawansowane technologicznie, wykorzystuj�ce, np.: pewne zjawiska fizyczne. 
Ujarzmiona zostanie na przykład siła piorunu. „Miotacz piorunów” wielko�ci� 

przypomina� b�dzie pistolet maszynowy, za� ka�dy pancerz nie uziemiony nie zapewni 
odpowiedniej ochrony.  

Działko akceleratorowe rozmiarami b�dzie porównywalne z bazook�, wykorzystuj�c 
technologi� nadprzewodników b�dzie �ródłem silnych impulsów elektromagnetycznych 
niszcz�cych wszystkie napotkane urz�dzenia elektroniczne. 

Wprowadzona zostanie tzw. inteligentna bro�, b�d�ca modyfikacj� zwykłej broni 
konwencjonalnej. Bro� zostanie podł�czona do wewn�trznego mikrokomputera, który z kolei 
podł�czony b�dzie do organizmu człowieka. Inteligentna bro� u�ywa� b�dzie małego 
projektora laserowego aby ustali� cel, skanuj�c go tysi�ce razy na sekund�. Je�li bro� 
wymierzona jest w cel, ł�cze komputerowe przeka�e sygnał o strzale z mózgu �ołnierza do 
broni. Bro� taka b�dzie du�o bardziej celna ni� zwykła bro� konwencjonalna. 

Współczesne kamizelki kuloodporne wzmacniane twardymi ceramicznymi wkładkami 
s� ci��kie i niepor�czne, lecz zapewniaj� lepsz� ochron� ni� ich l�ejsze odpowiedniki, 
wielowarstwowe utkane z kevlaru i innych wysoko wytrzymałych włókien. 
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Przyszło�� nale�y do tzw. „płynnych kamizelek”. „Kamizelki b�d� wytwarzane z 
„balistycznych” tkanin nas�czonych ciecz� lepkospr��yst� (substancj�, która na chwil� 
g�stnieje w czasie krótszym ni� milisekunda po uderzeniu)”1. Ciecz b�dzie mieszanin� 
twardych nanocz�stek i nieparuj�cego płynu. „Płynna kamizelka”  b�dzie bardziej odporna na 
przebicie przez pociski o du�ej pr�dko�ci, oraz zmniejszy efekt ra�enia przenosz�c energi� 
uderzeniow� na wi�ksz� powierzchni� kamizelki. 

W przyszło�ci nie tylko bro� ulegnie modyfikacji. Równie� człowiek stanie si� 
sprawniejszy, silniejszy i bardziej odporny. �ołnierz przyszło�ci b�dzie wyposa�ony w 
najnowsze osi�gni�cia cybertechnologii, bioin�ynierii, oraz innych dziedzin pokrewnych. 

 
2. Cybertechnologie neuralne 

 
 Ten rodzaj modyfikacji człowieka, niewidoczny gołym okiem istnie� b�dzie w formie 

mikroskopijnych układów koprocesorów i wzmacniaczy neuralnych, które wzmacnia� b�d� 
posiadane przez człowieka umiej�tno�ci. 

Podstawowy procesor neuralny, implantowany b�dzie w dolnej cz��ci kr�gosłupa i 
u�ywany do transmitowania i przetwarzania sygnałów z zewn�trznych elementów 
elektronicznych do centralnego układu nerwowego. Jest to główny system obsługuj�cy 
wszystkie rodzaje „sprzegów” neuralnych, takich jak dopalacze refleksu, czy zł�cze 
inteligentnej broni. 

Koprocesory, to specjalne „przystawki” doł�czane do głównego procesora. Jednym z 
koprocesorów jest dopalacz refleksu. Moduł ten b�dzie zwi�kszał i przy�pieszał 
przetwarzanie sygnałów nerwowych.  

Innym przykładem koprocesorów mo�e by� edytor bólu. Edytor nadpisywa� b�dzie 
sygnały wysyłane z receptorów bólu do mózgu, dzi�ki czemu �ołnierz stanie si� odporny na 
tortury, ból i wysiłek (nie oznacza to, ze �ołnierz nie jest raniony, po prostu tego nie czuje).  

Do koprocesorów nale�e� b�d� równie� ł�cza, czyli specjalne wtyczki umo�liwiaj�ce 
transmisj� sygnałów z urz�dze�, którymi �ołnierz b�dzie sterował my�l� (np. ł�cze 
inteligentnej broni). 

�ołnierz przyszło�ci nie tylko b�dzie umiał za pomoc� my�li sterowa� broni�, ale 
tak�e sterowa� pojazdami. Pojazdy takie b�d� niezwykle czułe na ka�d� my�l, �ołnierz 
prowadzi� je b�dzie jak przedłu�enie samego siebie. 

 
3. Implantacje i ulepszenia biologiczne 

 
Implantacje, b�d� niewielkimi urz�dzeniami wszczepianymi w ró�ne cz��ci ciała, aby 

stworzy� jeszcze doskonalszego �ołnierza.  
Filtry implantowane w nosie, mog� pełni� rol� masek gazowych chroni�c człowieka 

przed wdychanym gazem i innymi truciznami jak i �rodkami nasennymi. Implantowany 
generator adrenaliny b�dzie sztucznym gruczołem uwalniaj�cym hormon adrenaliny, gdy 
zajdzie taka potrzeba. Pancerz podskórny b�dzie pełnił rol� kamizelki kuloodpornej wło�onej 
pod skór�. 

Wi�kszo�� przystawek biologicznych b�dzie wszczepianych w ciało za pomoc� 
nanotechniki, urz�dze� mikroskopijnych rozmiarów, wykonuj�cych operacje na poziomie 
komórkowym. Urz�dzenia te zasilane b�d� przez ciepło ludzkiego ciała oraz przez po�ywki 
chemiczne, niezauwa�enie b�d� wykonywa� swoj� prac�. Do najwa�niejszych zada� 
„nanoidów” nale�e� b�d�: przeprowadzenie przeszczepu mi��ni (wszczepienie sztucznie 
wyhodowanych mi��ni mi�dzy własne mi��nie człowieka), wzmocnienie mi�sni lub ko�ci 

                                                           
1 	wiat Nauki - Czerwiec 2006 
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polegaj�ce na przeplataniu syntetycznych włókien mi��niowych z naturalnym oraz na 
oplataniu ko�ci delikatn� siatk� metalowych i plastikowych spoiw. 

�ołnierzowi ruszaj�cemu na pole walki wstrzykiwane b�d� „nanooperatory”, czyli 
mikroskopijne urz�dzenia przystosowane do przeprowadzania operacji chirurgicznych takich 
jak zatykanie uszkodzonych naczy�, naprawa uszkodzonych tkanek, chrz�stki i ko�ci za 
pomoc� np. polimerowych nanocz�stek. Innymi słowy przyspieszaj� leczenie rannego 
�ołnierza. 

 
4. Cyborgizacje 

 
4.1 Cyberoptyka 
 
Cyberoptyka b�dzie poł�czeniem cyfrowego procesora z kamer� zast�puj�cym 

normalne oczy. Cyberoptyka b�dzie pełni� wiele funkcji, takie cybernetyczne oczy zast�pi� 
na polu walki niewygodne noktowizory. Sztuczne oko z zoomem optycznym zast�pi lornetk�. 

Cyberoptyka b�dzie zapewne współgra� z inteligentn� broni�, montuj�c celownik w 
oku. Celownik b�dzie okre�lał odległo�� do konkretnych obiektów, szybko�� i kierunek ruchu 
oraz wielko�� obiektu i b�dzie ułatwiał ustawienie parametrów broni. Gdy cel zostanie 
namierzony mikroprocesor optyki wy�le sygnał gotowo�ci do inteligentnej broni. 

 
4.2 Dłonie, stopy i inne wymienne elementy 
 
Współcze�nie, �ołnierz który stracił podczas działa� zbrojnych ko�czyn� jest 

niezdolny do kontynuowania walki. W przyszło�ci problem ten nie b�dzie w ogóle istniał, za 
spraw� sztucznych „cyberko�czyn”. 

Standardow� sztuczn� ko�czyn� b�dzie tworzy� stalowo-aluminiowy szkielet 
konstrukcyjny z kontroluj�cymi ruch włóknami mi��niowymi z tworzyw sztucznych. 
Ko�czyna b�dzie doł�czana do specjalnego gniazda „interface’u” nerwowego montowanego 
w ciele ponad ko�czyn�, główna jednostka przymocowana b�dzie do metalowo-plastikowego 
uchwytu dookoła �ywej cz��ci ko�czyny. Uchwyt umieszczany b�dzie na ramieniu/udzie, 
łokciu/kolanie lub nagarstku/kostce. 

Włókna, z których zbudowano cyberko�czyn� nie m�cz� si� i nie czuj� bólu, s� 
równie� du�o silniejsze ni� zwykłe mi��nie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


