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Streszczenie 
W artykule zaprezentowano problematykę badania alternatora. 
Alternator jest efektywną prądnicą samochodową, która na 
bieżąco uzupełnia (doładowuje) energię akumulatora. Badanie 
alternatora jest istotne w diagnostyce pojazdowej. W pracy 
zaprezentowano badanie alternatora przy wykorzystaniu 
specjalistycznego stanowiska laboratoryjnego. Badanie polega 
na pomiarze wielkości elektrycznych alternatora oraz na tej 
podstawie wykreślane są charakterystyki eksploatacyjne 
alternatora. Analiza charakterystyk oraz porównanie ich z 
charakterystykami wzorcowymi zawartymi w bazach serwisowych 
jest podstawą do podjęcia decyzji o stanie alternatora. 
 
Wstęp  
Wprowadzenie alternatora jako źródła energii elektrycznej 
pojazdów samochodowych było spowodowane w głównej 
mierze faktem, że konwencjonalne prądnice prądu stałego  
w wielu przypadkach nie odpowiadają potrzebom eksploatacji 
samochodów [1-11]. Dotyczy to zarówno parametrów mocy  
i prędkości obrotowej, jak również wskaźników zużycia masy 
miedzi. Przewaga alternatora nad prądnicą prądu stałego staje 
się bardziej wyraźna wobec tendencji rozwojowych związanych 
z warunkami eksploatacji, wzrostem zapotrzebowania na moc 
elektryczną i zmniejszeniem wymiarów urządzeń wyposażenia 
elektrycznego w pojazdach. 

 
1. Budowa i funkcjonowanie alternatora 
Prądnice prądu przemiennego stosowane w pojazdach 
samochodowych, różnią się od trójfazowych prądnic 
synchronicznych budową wirnika [1]. Na rys. 1 pokazano 
budowę samochodowej prądnicy prądu przemiennego.  

 

 

Rys. 1. Budowa alternatora [11] 
 

W większości prądnic samochodowych mocy stosuje  
się wzbudzenie elektromagnetyczne, które jest nawinięte  
na wirniku (Rys. 1). Wirnik składa się z dwóch tarcz 
biegunowych z zagiętymi ramionami. Tarcze te są osadzone  
na wale, a ich ramiona zachodzą między siebie. Uzwojenie 
wzbudzenia jest wykonane w postaci cylindrycznej cewki 

umieszczonej pomiędzy dwoma tarczami. Zasilanie uzwojenia 
wzbudzenia jest doprowadzone przez szczotki umieszczone  
w stojanie oraz wirujące pierścienie ślizgowe. Strumień 
magnetyczny wytworzony przez to uzwojenie zamyka się  
w obwodzie: rdzeń wirnika, tarcze z wygiętymi ramionami 
(bieguny pazurowe), szczelina powietrzna. Na rys. 2 pokazano 
budowę wirnika z biegunami pazurowymi (kłowymi). Stojan 
samochodowej prądnicy prądu przemiennego jest zbudowany 
tak samo jak stojan trójfazowych maszyn indukcyjnych. 
Wytwarzana siła elektromotoryczna SEM w uzwojeniu stojana 
nie musi być dokładnie sinusoidalna, ponieważ napięcie 
wyjściowe jest prostowane w układzie prostownika upraszcza  
to konstrukcję prądnicy.  

 

 
 

Rys. 2. Budowa alternatora [1, 9], gdzie: 1 - koło pasowe,  
2, 3 - tuleje dystansowe, 4 - wirnik, 5 -  łożysko, 6 - stojan,  
7 – szczotka, 8 – płytka prostownicza, 9 - obudowa tylna,  
10 - szczotkotrzymacz, 11 - łożysko, 12 - obudowa przednia,  
13 – wentylator. 

 
Trójfazowe uzwojenie twornika jest połączone w mniejszych 

maszynach często w gwiazdę, a w większych w trójkąt. 
Podstawowy układ prostownikowy składa się sześciu diod  
w układzie mostka, przy czym trzy diody jednej połówki mostka 
są połączone ze wspólnym radiatorem i zaciskiem dodatnim,  
a trzy diody drugiej połówki mostka z drugim radiatorem  
i zaciskiem ujemnym. Wprowadzenie prądnic prądu 
przemiennego do pojazdów samochodowych nie zmieniło 
podstawowych funkcji urządzenia, tj. dostarczenia prądu stałego 
oraz napięcia. Zasada działania i konstrukcja alternatorów 
eliminują konieczność stosowania układu komutator-szczotki 
(czyli prostownika mechanicznego), zastępując go elementem 
elektronicznym - półprzewodnikową diodą prostowniczą (Rys. 
2). Stosowane w alternatorach samochodowych diody 
półprzewodnikowe są wyłącznie elementami krzemowymi. 
Powstałe napięcia w uzwojeniach twornika są przemienne i 
przesunięte względem siebie w fazie o 120° i aby alternator 
mógł współpracować z akumulatorem i innymi urządzeniami 
niezbędne było zastosowanie mostkowego układu 
prostowniczego. Wśród alternatorów występują dwa rodzaje 
układów wzbudzenia, różnią się one ilością zastosowanych diod 
prostowniczych. Prądnica z układem sześciu diod jest 
nazywana obcowzbudną, schemat jej przedstawiono na rysunku 
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1 zaś, gdy konstrukcja alternatora ma dziewięć diod to taki 
generator prądu przemiennego nazywa się samowzbudnym. 

W alternatorze samowzbudnym trzy dodatkowe diody 
nazywane diodami wzbudzenia wraz z diodami ujemnymi 
tworzą trójfazowy mostkowy układ prostowniczy, zasilający 
uzwojenie wzbudzenia. Prąd w obwodzie wzbudzenia może 
popłynąć wtedy, gdy napięcie indukowane w uzwojeniu twornika 
będzie miało wyższą wartość od spadku napięcia (przy prądzie 
znamionowym przewodzenia) dwóch szeregowo połączonych 
diod ujemnej D1 i wzbudzenia D3 (rys. 1) [5-12]. 

 
2. Charakterystyki eksploatacyjne alternatorów 

Do podstawowych charakterystyk eksploatacyjnych 
alternatorów należą: 

• Charakterystyka elektromechaniczna (zwana również 
charakterystyką samowzbudzenia) przedstawiająca 
zależność U = f(n), przy Iobc = const. Rf = const. (Rf - 
rezystancja wzbudzenia) (Rys. 3).  

• Charakterystyka obciążenia (prądowo-prędkościowa) 
przedstawiająca zależność Iobc = f(n) dla U = const. oraz 
If =const. (rys. 4). 

• Charakterystyka regulacyjna  przedstawiająca 
zależność  If = f(n) dla U = Un = const. oraz Iobc = const. 
(rys. 5). 

 

 

Rys. 3. Charakterystyka elektromechaniczna alternatora dla 
różnych wartości obciążeń 
 
 

 
 
Rys. 4. Charakterystyka obciążenia (prądowo-prędkościowa) 
alternatora 

 

 
Rys. 5. Charakterystyki regulacyjne alternatora 

 
Przy analizowaniu charakterystyki obciążenia alternatora 

(Rys. 5) przyjmuje się za punkt wyjścia zależność opisującą siłę 
elektromotoryczną, która jest równa napięciu maszyny w stanie 
jałowym. Wartość siły elektromotorycznej wytwarzanej w 
alternatorze określa zależność 
 

ncUE o φ==   (1) 
 

gdzie: Uo – napięcie fazowe alternatora przy pracy w stanie 
jałowym, c – stała zależna od konstrukcji maszyny, n - prędkość 
obrotowa wirnika, Φ - strumień magnetyczny. 

 
3. Badanie laboratoryjne alternatora 
samochodowego 

W stanowisku laboratoryjnym do napędu alternatora użyto 
silnika elektrycznego trójfazowego i przekładni pasowej 
pokazanej na rysunkach 6 oraz falownika np. firmy OMRON 
seria CIMR – J7 (3G3JV).  

 

 
 
Rys. 6. Zdjęcie stanowiska laboratoryjnego do badania 
alternatora 
 
Parametry badanego alternatora: 

• producent – Magneti Marelli, 
• napięcie znamionowe – 14 [V], 
• prąd maksymalny – 55 [A], 
• moc maksymalna – 800 [W], 
• prędkość maksymalna trwała 14 000 [obr/min], 
• prędkość maksymalna chwilowa 15 000 [obr/min], 
• prędkość, przy której alternator osiąga napięcie 13,5 [V] 

(w temperaturze otoczenia 25 [oC]) – 1300[obr/min], 
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• rezystancja uzwojenia wzbudzenia mierzona między 
pierścieniami ślizgowymi – 4 +0.4 [Ω], 

• wbudowany elektroniczny regulator napięcia 
RTT119AC. 
 

Schemat stanowiska laboratoryjnego alternatora wraz z 
układem napędowym przedstawiono na rys. 7.  

 

 
 
Rys. 7. Schemat funkcjonalny stanowiska do badania 
alternatora  
 

 
 

Rys. 8. Charakterystyka obciążenia (prądowo-prędkościowa) 
alternatora 
 
Wykonanie badań przeprowadza się w następujący sposób: 
1. Ustala się warunki pracy alternatora zgodnie z instrukcją. 
2. Dla każdej ustalonej prędkości obrotowej odczytać należy 

parametry i zapisać je w tabeli pomiarowej. 
3. Pomiary przeprowadzać przez zwiększanie przedziałowe 

prędkość obrotowej, aż do stabilizacji napięcia i prądu. 
4. Wykreślić charakterystykę elektromechaniczną i obciążenia 

prądnicy samowzbudnej U = f(n) przy n = const. dla  
n = 800 [obr/min] i n = 2000 [obr/min] (Rys. 8 i 9).  

 
Ważnym badaniem alternatora jest badanie z 

wykorzystaniem oscyloskopu. Obserwacja parametrów 
wyznaczonego napięcia trójfazowego przed i za mostkiem 
prostowniczym (Rys. 10 i 11) pozwala określić jakość tego 
napięcia oraz stan alternatora. 
 

 
 

Rys. 9. Charakterystyka elektromechaniczna alternatora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 10. Przebiegi napięć prądu trójfazowego mierzone przed 
mostkiem prostowniczym  
 

Ważnym badanie stanu alternatora jest badanie 
diagnostyczne alternatora z wykorzystaniem przyrządów 
diagnostycznych. Wykorzystanie diagnoskopu do badania prądu 
obciążenia – prądu ładującego alternator pozawala na bieżąco 
określić wielkość tego prądu, wielkość jego tętnień. Na tej 
podstawie jest możliwe podjęcie decyzji o stanie technicznym 
alternatora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 11. Przebieg prądu stałego mierzonego na zacisku 
akumulatora [11]  
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Następnym badaniem z oscyloskopem była obserwacji 
prądu wyprostowanego za mostkiem prostowniczym (Rys. 11). 
Obserwacja tego napięcia oraz pomiar jego wielkości pozwala 
określić stan alternatora.  
 
Podsumowanie  
Przeprowadzone badanie alternatora wykonano pod kątem jego 
wydajności prądowej i napięciowej. Stanowisko badawcze 
posiada ograniczone możliwości w zakresie pełnego 
rozkręcenia alternatora tj. aż do prędkości około 6000 obr/min. 
Zatem pomiary dokonane zostały do 2500 obr/min co znacznie 
zuboża otrzymane charakterystyki. Jednak w przypadku 
charakterystyki prądowej otrzymany wykres do badanej 
prędkości maksymalnej można uznać za poprawny i niemal 
wzorcowy. Wynika to z tego iż alternator musi nawet przy 
niskich obrotach silnika posiadać w miarę stałe napięcie w 
granicach 14 V. w badanym przypadku napięcie uzyskało 
wartość optymalną tj. 14.4 V przy 1400 obr/min oraz przy 
prądzie obciążenia 13,5 A.  
 
Bibliografia  
1. Duer S.: Laboratorium Elektrotechniki samochodowej Tom I. 

Wyd. Politechniki Koszalińskiej. Koszalin 2009, str. 199.  
2. Duer S., Duer R., Duer P.: Tor pomiarowy dla systemu 

diagnozującego układ sterowania silnikiem samochodowym 
typu Motronic. Materiały Słupskie XII Forum Motoryzacji 
„Innowacje w motoryzacji dla ochrony środowiska” Słupsk, 
2009,  str. 79-86. 

3. Duer S., Zajkowski K., Duer R.: Diagnostyka w układzie 
zasilania elektrycznego pojazdu samochodowego. „ XV 
Conference Computer Applications in Electrical 
Engineering” Poznan University Of Techno logy, Poznan, 
April 19-21, 2010, pp. 255-256.   

4. Duer S., Zajkowski K.: Laboratorium Elektrotechniki 
samochodowej Tom II. Wyd. Politechniki Koszalińskiej. 
Koszalin, 2010, str. 210.  

5. Duer S.: Laboratorium mechatroniki samochodowej. 
Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej. 
Koszalin 2014. str. 196.  

6. Gajek A., Juda Z.: Czujniki. WKŁ, Warszawa, 2008. 
7. Gładysek J., Gładyszek M.: Poradnik diagnostyki 

samochodowej. Wyd., Kraków, 2008. 
8. Kamiński G., Kosk J., Przyborowski W.: Laboratorium 

maszyn elektrycznych. Oficyna  Wydawnicza  Politechniki     
Warszawskiej,  Warszawa 1999. 

9. Kneba Z., Makowski S.: Zasilanie i sterowanie silników. 
WKiŁ Warszawa 2004 

10. Podstawy działania samochodowych instalacji 
elektrycznych. Poradnik Serwisowy, nr 1/2006.  

11. www.auto-online.pl 
 
Autor:  
Prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Duer - Politechnika 
Koszalińska, Wydział Mechaniczny 
 

Laboratory test of alternator  
The paper presents the problem of describing the states of the 

EDC Diesel engine type. In the literature there are no studies of this 
type. Understanding the properties of the controller of the vehicle 
engine is A strong aspect in the implementation of subsequent 
diagnostic intentions. On the basis of our own experience the author 
has developed a scheme of work the motor controller. For this 
purpose, the algorithm EDC Diesel engine operation. Knowledge of 
the phases of the EDC Diesel engine is the basis of his diagnosis. 

 
Key words: motor controller, "working maps", states the 
engine, the algorithm of the engine 


