
I 

Eksploatacja i testy 
 

 

   

1258 AUTOBUSY 12/2017 
 

Józef PSZCZÓŁKOWSKI 

SCHEMATY ELEKTRYCZNE AKUMULATORA KWASOWEGO I ICH OPIS 

 

W artykule przedstawiono zasady budowy modeli elektrycznych akumulatora kwasowego oraz różne możliwości jego opi-

su. Omówiono metodykę badań charakterystyk napięcia pracy akumulatora od zmiennych niezależnych mających na nią 

wpływ, np. natężenia prądu, temperatury, czy stanu naładowania. Scharakteryzowano zasady przetwarzania wstępnego wyni-

ków oraz przetwarzania dla celów wyznaczania i opisu modelu akumulatora.  Wskazano możliwości opisu charakterystyk w 

warunkach stacjonarnych i niestacjonarnych pracy za pomocą funkcji sklejanych, kombinacji liniowej funkcji wykładniczych 

 oraz wyznaczenia parametrów elektrycznych akumulatora, jako elementów obwodu, czyli jego siły elektromotorycznej, rezy-

stancji i pojemności. Podkreślono zależność stopnia złożoności modelu i jego dokładności.  

 

WSTĘP 

Akumulator kwasowo-ołowiowy jest chemicznym źródłem prą-
du, w którym prąd elektryczny powstaje jako skutek procesów che-
micznych zachodzących na jego elektrodach w obecności kwasu 
siarkowego. Umożliwia zgromadzenie i przechowywanie niewielkich 
ilości energii elektrycznej i łatwy dostęp do niej. Związek między 
ilością ulegającej przemianie chemicznej substancji a uzyskanym 
ładunkiem elektrycznym określają prawa Faradaya. Prawa te uza-
sadniają fakt generowania ściśle określonego ładunku w wyniku 
przemian substancji zawartej w elektrodzie. Czynnikiem wymusza-
jącym przebieg procesów prądotwórczych jest siła elektromotorycz-
na ogniwa wynikająca z różnicy potencjałów normalnych elektrod 
stanowiących to ogniwo. Metal uzyskuje określony potencjał 
w roztworze elektrolitu dzięki jego prężności roztwórczej, a więc 
zdolności przechodzenia atomów metalu z postaci metalicznej do 
roztworu w postaci jonowej. Na potencjały elektrod wpływa także 
stężenie elektrolitu w ich otoczeniu, a ilość masy czynnej podlegają-
cej przemianie podczas ładowania lub rozładowania zależy od 
zdolności jonów do dyfuzji w elektrolicie i do wnętrza masy czynnej 
elektrod. Ogniwo elektrochemiczne w akumulatorze kwasowym 
stanowią ołów – elektroda ujemna i dwutlenek ołowiu – elektroda 
dodatnia, oddzielone separatorem. Elektrolitem jest stężony kwas 
siarkowy. Sumaryczny przebieg prądotwórczej odwracalnej reakcji 
chemicznej w akumulatorze – materiału czynnego płyt, tj. ołowiu 
i dwutlenku ołowiu z kwasem siarkowym przedstawia znane równa-
nie stechiometryczne (1). W wyniku reakcji na obu płytach powstaje 
siarczan ołowiu oraz woda. Zatem w czasie rozładowania akumula-
tora stężenie elektrolitu zmniejsza się. 

OHPbSOSOHPbOPb 24422 222   (1) 

 
Podstawowymi parametrami charakteryzującymi właściwości 

elektryczne i energetyczne akumulatora są: napięcie, znamionowa 
pojemność dwudziestogodzinna i zdolność rozruchowa – szczegól-
nie istotna do oceny jego przydatności do napędzania wału korbo-
wego silnika spalinowego podczas rozruchu. Rozróżnia się napięcie 
znamionowe, napięcie biegu jałowego, napięcie w czasie ładowania 
i wyładowania. Napięcie znamionowe pojedynczego ogniwa akumu-
latora kwasowo-ołowiowego wynosi 2 V. Jest to wartość umowna, 
odpowiadająca napięciu w początkowym okresie wyładowania 
małym prądem. Zatem napięcie znamionowe akumulatora złożone-
go z n połączonych szeregowo ogniw wynosi 2·n [V]. Napięcie 

biegu jałowego jest to napięcie na zaciskach nie obciążonego aku-
mulatora, a więc jego siła elektromotoryczna EA (SEM). 

Istniejące modele chemiczne akumulatora wyjaśniają mecha-
nizm  generacji siły elektromotorycznej  oraz globalne sumaryczne 
jego zdolności elektryczne i energetyczne, np. pojemność elek-
tryczną. Jednakże modele chemiczne nie są przydatne do analizy 
i rozwiązywania obwodów elektrycznych, których elementem jest 
akumulator kwasowy. Przy ich zastosowaniu nie jest możliwe wy-
znaczenie bieżących parametrów elektrycznych obwodu, natężeń 
prądu i napięć na elementach.  W takim obwodzie konieczne jest 
zastosowanie modeli elektrycznych akumulatora, które pozwolą na 
jego potraktowanie jako umownego źródła prądu o określonym 
schemacie zastępczym, złożonym z typowych elementów obwodu 
elektrycznego: siły elektromotorycznej, rezystancji, pojemności, 
indukcyjności i innych. Modelowanie akumulatorów, w tym kwaso-
wych, stało się konieczne i jest realizowane szczególnie intensywnie 
w związku ze zwiększeniem zapotrzebowania na energię elektrycz-
ną w pojazdach wraz z pojawieniem się napędów elektrycznych 
i hybrydowych [1, 3]. Modelowanie i wyznaczanie parametrów mo-
delu akumulatora jest uważane przez wielu autorów za proces 
trudny, niejasny, pracochłonny, kosztowny i niejednoznaczny. 

Celem publikacji jest przedstawienie różnych możliwości opisu 
charakterystyk elektrycznych akumulatora kwasowego i różnych 
jego zastępczych schematów elektrycznych – budowania jego 
modelu elektrycznego. Zbudowanie ogólnego elektrycznego modelu 
akumulatora i wyznaczenie jego parametrów, wymaga przeprowa-
dzenia badania charakterystyk jego pracy w warunkach stacjonar-
nych i dynamicznych. Charakterystyki te powinny przedstawiać 
zależność napięcia pracy akumulatora od wielu parametrów nieza-
leżnych wpływających na jego wartość: pojemności znamionowej, 
stanu akumulatora, stanu jego naładowania, natężenia prądu, tem-
peratury, a także technologii wykonania. 

1. METODYKA BADANIA AKUMULATORÓW  

Badania charakterystyk pracy akumulatorów przeprowadzono 
na stanowisku, którego schemat przedstawiono na rys. 1. Stanowi-
sko zostało umieszczone w komorze niskiej temperatury, co umoż-
liwia zmianę temperatury otoczenia i badanego akumulatora. Wypo-
sażenie stanowiska pomiarowego umożliwia sterowanie realizacją 
badania oraz rejestrację parametrów pracy akumulatora. Podsta-
wowe elementy funkcjonalne stanowiska stanowią: 
– badany akumulator,  
– zestaw komputerowy do rejestracji napięcia i natężenia prądu, 
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– zestaw rezystorów obciążających,  
– zasilacz stabilizowany, 
– włącznik bezpośredniego sterowania przebiegiem badania. 

 

 
Rys. 1. Stanowisko do badań charakterystyk pracy akumulatora [4]  
 

Akumulator umieszczano w komorze niskiej temperatury w celu 
ustalenia wartości temperatury, przy której wykonywano badanie. 
W danej temperaturze akumulator przebywał ok. 12 h w celu stabili-
zacji temperatury elektrolitu – wynikało to także z przyjętego cyklu 
badawczego. Badany akumulator o określonej pojemności i stanie 
naładowania podlegał obciążaniu rezystancją o stałej wartości 
w czasie około 10 s. Rejestrację wartości natężenia prądu i napięcia 
za pomocą komputerowego systemu rejestracji danych przeprowa-
dzano z częstotliwością próbkowania 10 ms, także po wyłączeniu 
obciążenia, w celu obserwacji zmian siły elektromotorycznej polary-
zacji akumulatora w tym okresie.  

Celem badań było m.in. ustalenie: 
– zasad wstępnego przetwarzania wyników, 
– zasad analizy wyników badań, 
– opracowanie koncepcji modelu elektrycznego akumulatora, 
– ustalenie zależności napięcia pracy od badanych czynników, 
– przygotowanie planu realizacji badań zasadniczych. 

 Przykładowe przebiegi zarejestrowanych zależności napięcia 
na zaciskach akumulatora i natężenia prądu podczas próby obcią-
żenia akumulatora przedstawiono na rys. 2. i 3. 
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Rys. 2. Przebieg natężenia prądu pobieranego z akumulatora  
 

Z chwilą włączenia obciążenia można zauważyć charaktery-
styczne odpowiednio skorelowane, proporcjonalne zmiany natęże-
nia pobieranego prądu i napięcia na zaciskach akumulatora – zmia-

ny te są identyczne w obwodzie zewnętrznym rezystora i łączy je 
wartość rezystancji obciążenia. W początkowym okresie wyładowa-
nia napięcie na zaciskach akumulatora i natężenie prądu maleją 
w przybliżeniu wykładniczo, a następnie ich wartości stabilizują się. 
Natężenie prądu (napięcie) przyjmuje największą wartość w chwili 
włączenia obciążenia, a w trakcie obciążania nieznacznie maleje. 
Wynika to z faktu, że w chwili włączenia obciążenia w masie czyn-
nej elektrod liczba cząstek niosących ładunek elektryczny jest duża. 
W trakcie wyładowania ich ilość zmniejsza się, powodując zmniej-
szenie ładunku elektrycznego, jaki można pobrać z akumulatora. 
Skutkiem są omawiane już zmiany napięcia i natężenia prądu. 
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Rys. 3. Przebieg napięcia na zaciskach obciążonego akumulatora  
 

W chwili wyłączenia obciążenia wartość napięcia wzrasta sko-
kowo (rys. 3.), następnie wzrasta w sposób wykładniczy w czasie 
trwania rejestracji przebiegu. Jest to przede wszystkim spowodowa-
ne zwiększaniem jego siły elektromotorycznej wskutek zmian stęże-
nia elektrolitu w pobliżu i w warstwach wewnętrznych masy czynnej. 

1.1. Wstępne przetwarzanie rejestrowanych przebiegów  

Należy zwrócić uwagę, że zarejestrowane przebiegi (rys. 2, 3) 
mają, poza widocznym i wyraźnym trendem zmian, znaczną niere-
gularność. Może to stwarzać zasadnicze trudności przy dalszym ich 
przetwarzaniu w celu wyznaczenia i interpretacji cech elektrycznych 
oraz modelu elektrycznego akumulatora kwasowego. Niewątpliwie 
uniemożliwia to ustalenie rzeczywistego poziomu wartości sygnału, 
jak również dokładność jego aproksymacji wybraną funkcją regresji. 
Dlatego też należy poddać taki przebieg przetwarzaniu wstępnemu, 
którego celem jest  uzyskanie przebiegu regularnego, a więc jego 
wygładzenie. Do wygładzania przebiegów sygnałów stosuje się 
także metody analizy Fouriera, jednakże zniekształceniu ulega 
wówczas także przebieg zasadniczy. Analiza Fouriera może być 
w szczególności przydatna do wyodrębnienia określonych częstotli-
wości z przebiegu lub likwidacji szumów przebiegów składających 
się z niewielkiej liczby składowych o określonych częstotliwościach. 

 Dlatego też dokonano analizy przyczyn zniekształcenia sygna-
łu i opracowano metody dla ich usunięcia. Jako źródła zakłóceń 
zidentyfikowano:  
– szumy własne układu pomiarowego,  
– zakłócenia z zasilającej zewnętrznej sieci elektrycznej, 
– błąd kwantowania. 

Na rysunku 4 pokazano przykład przebiegu ilustrujący zakłóce-
nia spowodowane błędem kwantowania sygnału oraz obecnością 
szumów własnych układu. Zakłócenia przebiegu spowodowane 
błędem kwantowania są widoczne jako skokowa zmiana jego war-
tości o wartość równą kwantowi, a więc różnicy dwu sąsiednich 
wartości. Szumy własne są widoczne jako nieregularne odchylenia 
sygnału od jego wartości wynikającej z trendu zmian.  
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Rys. 4. Przebieg ilustrujący błąd kwantowania sygnału  
 

Jako metody wygładzania otrzymanych sygnałów przyjęto róż-
ne formy i zasady uśredniania. Zastrzec jednak należy, że mogą 
być one stosowane w przypadku dobrego rozpoznania sygnału, 
charakteru jego zmian tak, aby nie spowodować utraty  użytecznych 
składowych sygnału. Szumy własne układu pomiarowego, szcze-
gólnie te o dużej wartości, mają na ogół charakter pojedynczych 
wyodrębnionych odchyleń jego wartości od ustalonego poziomu. Są 
one łatwe do usunięcia  poprzez zastąpienie wartości szumu śred-
nią danych bezpośrednio sąsiadujących z nią.  Oznacza to więc 
zastąpienie wartości sygnału xi będącej szumem wartością wyzna-
czoną wg zależności (2): 

 115,0   iii xxx  (2) 

 
W ten sam sposób można likwidować szumy o wartości mniej-

szej a także zmniejszać błąd kwantowania, gdy występuje on jako 
pojedyncze odchylenie wartości od sąsiadujących próbek sygnału. 
W zasadzie wszystkie zakłócenia można zmniejszać stosując meto-
dę analogiczną do średniej ruchomej, z tą jednak różnicą, że śred-
nia ruchoma jest metodą prognozowania przebiegów –  metodą, 
w której wartość prognozy jest właśnie przyjmowana jako średnia 
ruchoma poprzedzających ją wartości. W tym przypadku obliczona 
wartość średniej, najlepiej z nieparzystej liczby danych, jest przyj-
mowana jako wartość danej środkowej. 

 

 
Rys. 5. Fragment przebiegu napięcia na zaciskach akumulatora  
 

Szczególnie łatwe do rozpoznania są zakłócenia pochodzące 
od sieci zasilającej z uwagi na ich określoną częstotliwość i wynika-
jącą stąd częstotliwość zmian sygnału, jak to pokazano na rysunku 
5 (część zarejestrowanego przebiegu pokazana jest w postaci 
kropkowej). Dla badanych przebiegów częstotliwość próbkowania 
wynosiła 10 ms, zatem w okresie trwania cyklu zakłócenia pocho-

dzącego z sieci, w okresie zmienności napięcia sieci, następowało 
wykreślenie dwóch punktów przebiegu o przeciwnych fazach, róż-
niących się o π – będących np. najmniejszą i największą wartością 
zakłócenia sygnału. Takie zakłócenie jest szczególnie łatwe do 
usunięcia poprzez zastosowanie zwykłej średniej dwóch punktów 
sąsiadujących ze sobą danych. W zależności od stopnia zakłócenia 
sygnału przekształcenia wygładzające przebieg można stosować 
kilkakrotnie. Wygładzone charakterystyki pracy akumulatora pod-
dawano dalszemu przetwarzaniu i analizie. 

2.  CHARAKTERYSTYKI OBCIĄŻENIA AKUMULATORA  

W omawianych badaniach akumulator obciążony był rezystan-
cją o stałej wartości. Wskutek przepływu prądu materiał przewodni-
ka ulega nagrzewaniu, a wraz ze zmianą temperatury zmienia się 
także jego rezystancja właściwa, w konsekwencji – całkowita. Zmia-
na rezystancji obciążenia wskutek nagrzewania może być tu jednak 
pominięta z uwagi na zakres zmiany temperatury, jak też niską 
wartość współczynnika  temperaturowego rezystancji materiału 
zastosowanego drutu oporowego. Jej wartość była równa 0,94 Ω. 

Przy obciążeniu stałą wartością rezystancji zarówno natężenie 
pobieranego prądu, jak i wartość napięcia na zaciskach akumulato-
ra  ulegają zmianie. Niewątpliwie dla celów analizy właściwości 
akumulatora korzystniejszym byłoby obciążenie go stałą wartością 
natężenia prądu i obserwacja jedynie zmian napięcia. Wymagałoby 
to zastosowania  w obwodzie zmiennej rezystancji zewnętrznej. 
Można jednak przyjąć, w pewnych granicach, równoważność obcią-
żenia stałym natężeniem prądu oraz stałą rezystancją. W efekcie 
napięcie w zewnętrznej części obwodu (na rezystorze obciążenia) 
powinno być takie samo (równe iloczynowi rezystancji i natężenia 
prądu), natomiast inne byłoby wówczas napięcie na oporze we-
wnętrznym akumulatora. Odpowiednie zmiany natężenia prądu 
i rezystancji mogą być uwzględnione sumarycznie w obwodzie – 
istnieje więc możliwość przeliczenia parametrów obwodu w warun-
kach obydwu obciążeń. Dla celów aktualnej analizy sposób obcią-
żenia można pominąć z uwagi na niewielkie zmiany natężenia 
prądu, a także dlatego, że opór wewnętrzny rozpatrywanego aku-
mulatora jest dużo mniejszy od rezystancji obciążenia. 

Jako charakterystyka obciążenia akumulatora rozważana jest 
zależność napięcia na jego zaciskach przy obciążeniu stałą warto-
ścią natężenia prądu lub stałą wartością rezystancji. Analiza dotyczy 
charakterystyki w okresie obciążenia prądowego, jak pokazano na 
rys. 6. Jest to pierwsza część przebiegu jak na rys. 3 po przekształ-
ceniach wygładzania pokazana w tej samej skali wartości sygnału. 

 

 
Rys. 6. Napięcie na zaciskach obciążonego akumulatora  
 

Akumulator kwasowo-ołowiowy jest najczęściej traktowany jako 
źródło napięciowe prądu elektrycznego o określonej sile elektromo-
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torycznej oraz oporze wewnętrznym. W obwodzie elektrycznym 
akumulatora obciążonego rezystorem określone zmiany napięcia na 
jego zaciskach (rys. 6) można uzasadnić zmianą rezystancji obcią-
żenia, jego siły elektromotorycznej lub oporu wewnętrznego.  Zmia-
ny dwu ostatnich wielkości mogą być wzajemnie zamienialne, tzn. 
przyczyny zmian napięcia można interpretować jako zmianę siły 
elektromotorycznej lub rezystancji akumulatora. Występujące zmia-
ny siły elektromotorycznej (lub oporu wewnętrznego) powodowane 
są zachodzeniem określonych procesów w elektrolicie w otoczeniu 
elektrod lub na ich powierzchni. Przy przyjęciu stałej wartości siły 
elektromotorycznej w danych warunkach rozładowania klasyczny 
schemat elektryczny akumulatora można przedstawić jak na rys. 7. 

 

 
Rys. 7. Klasyczny schemat elektryczny akumulatora  
 

W powyższym obwodzie w niestacjonarnych warunkach pracy 
 ujawniają się cechy dynamiczne akumulatora, które mogą być 
reprezentowane poprzez zmienność jego rezystancji wewnętrznej. 
Przy obciążeniu rezystancją zewnętrzną R napięcia na zaciskach 
akumulatora i odbiornika są równe:  

wA IRERIU   (3) 

 
Na podstawie równania (3) określono zmiany rezystancji we-

wnętrznej analizowanego akumulatora (rys. 8) uwzględniając, że 
napięcie na zaciskach nieobciążonego akumulatora – jego siła 
elektromotoryczna – była równa 12,97 V. 

 

 
Rys. 8. Zmiany rezystancji wewnętrznej obciążonego akumulatora  
 

Z wielu względów konieczny jest lub przynajmniej wskazany 
opis analityczny uzyskanych przebiegów  rezystancji wewnętrznej 
(oraz analogicznie napięcia i natężenia pobieranego prądu, jeżeli 
nie ma ono stałej wartości). Postać analityczna jest dogodna dla 
wszelkiego rodzaju obliczeń inżynierskich w zakresie prognozowa-
nia wartości cech obiektu. Jednym z istotnych problemów w tym 
zakresie jest wybór postaci funkcji regresji będącej modelem obiek-
tu lub procesu. W analizowanym przypadku celowe jest przyjęcie 
funkcji wykładniczej postaci (4) z racji oceny zmienności obserwo-
wanego przebiegu, a także z następujących powodów:  
– jest to funkcja powszechnie stosowana w nauce i technice,  
– jest łatwa do interpretacji,  
– daje możliwość, poprzez interpretacje, budowy modeli  struktu-

ralnych obiektów realizujących odpowiedź o charakterze wy-
kładniczym na wymuszenie skokowe i ich opisu analitycznego.  

)exp(


tRRR zsw   (4) 

 
gdzie: 
– Rs – rezystancja akumulatora w stanie ustalonym pracy,  
– Rz – amplituda składowej zmiennej rezystancji akumulatora, 
– τ – stała czasowa procesu zmian rezystancji wewnętrznej. 

Postaci uzyskanych przebiegów (odpowiednio rys. 2, 6, 8) oraz 
(4) wskazują na potrzebę wyodrębnienia części stałej oraz zmiennej 
przebiegu. Istnieje oczywista trudność jednoznacznego określenia 
ustalonej wartości stacjonarnej przebiegu, ponieważ przy zmienno-
ści wykładniczej jest ona osiągana w nieskończoności. Ponadto, 
szczególnie w trudnych warunkach rozładowania, przy dużych 
wartościach natężenia prądu, niskiej temperaturze i złym stanie 
akumulatora, zmiany wartości analizowanych sygnałów mogą wyni-
kać nie tylko z racji niestacjonarności i dynamiki procesu,  lecz 
mogą być także skutkiem postępującego rozładowania akumulatora, 
a tym samym trwałej zmiany jego właściwości.  

Części zmiennej przebiegu przedstawionego rys. 8 nie można 
także opisać łatwo za pomocą jednej funkcji wykładniczej. W tym 
przypadku jedną z możliwości opisu  jest zastosowanie funkcji 
sklejanej, czyli zbioru funkcji wykładniczych określonych w różnych 
przedziałach czasu, zapewniających łącznie opis przebiegu w całym 
interesującym zakresie. Funkcje powinny przynajmniej spełniać 
warunek ciągłości na granicach przedziałów – możliwe jest także 
przyjęcie założenia o ciągłości pochodnych funkcji sklejanych. 
Ogólną postać funkcji sklejanej F i warunek ciągłości można zapisać 
za pomocą następującej zależności: 
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W tym przypadku problemem jest odpowiednie dobranie liczby 

funkcji oraz przedziałów ich określoności (dziedziny funkcji), co jest 
związane ze złożonością i dokładnością opisu. Jako kryteria doboru 
i oceny tych cech można zastosować wartości współczynników 
determinacji R2 dla poszczególnych funkcji oraz wartość odchylenia 
standardowego funkcji sklejanej i opisywanej zależności przedsta-
wianej przebiegiem. Dla zależności rezystancji wewnętrznej akumu-
latora od czasu przedstawionej na rys. 8 jej zakres od 0 do 6 s 
(dalsza część przebiegu charakteryzowana jest w zasadzie stałą 
średnią wartością) podzielono na trzy przedziały, dla których wy-
znaczono wykładnicze funkcje regresji i przedziały ich określono-
ści. Odpowiednie postacie składowych funkcji sklejanej wyznaczano 
w przedziałach: <0; 0,1) s; <0,1; 2) s oraz <2; 6) s. Ostateczny 
przedział dziedziny każdej z funkcji został określony na podstawie 
warunku ciągłości (5). Spełnienie tego warunku na granicy wymie-
nionych dwu pierwszych przedziałów prowadzi do równania (6): 

)948,0exp(0044,0)024,4exp(006,0 tt   (6) 

 
W wyniku jego rozwiązania uzyskuje się wartość czasu 

0,1008 s, dla której wartości rezystancji wewnętrznej akumulatora 
na granicy przedziałów są równe. Analogicznie rozwiązanie równa-
nia na granicy przedziałów drugiego i trzeciego daje wartość czasu 
2,072 s. Są to więc wartości bardzo bliskie granic przedziałów usta-
lonych dla wyznaczania postaci funkcji sklejanej i świadczy o po-
prawności ich ustalenia. Ostateczną postać opisu analitycznego 
wyodrębnionej części zmiennej przebiegu przedstawia wyrażenie 
(6), a jego ilustrację wraz z naniesionymi wykładniczymi funkcjami 
analitycznymi przedstawia rysunek 9. Dla analizowanego przebiegu 
wyznaczono stałą ustaloną wartość rezystancji wewnętrznej, osią-
ganą w końcowym okresie rejestracji sygnałów, równą 0,0133 Ω. 
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Rys. 9. Składowa zmienna rezystancji wewnętrznej obciążonego 
akumulatora wraz z liniami aproksymującymi funkcją sklejaną 
 

Drugi możliwy sposób opisu prezentowanych przebiegów funk-
cją wykładniczą polega na zastosowaniu ich kombinacji liniowej, 
czyli tzw. mieszaniny funkcji.  Mieszanina funkcji to ich suma wraz 
z odpowiednimi współczynnikami liczbowymi. Funkcje  określone są 
w pełnym przedziale zmienności analizowanej wielkości. Suma 
współczynników  powinna być równa wartości amplitudy opisywanej 
zależności, czyli wartości początkowej a suma funkcji odwzorowy-
wać opisywaną zależność z odpowiednią dokładnością. Sposób 
konstrukcji mieszaniny funkcji nieco przypomina budowanie funkcji 
sklejanych z tą różnicą, że od opisywanej zależności odejmuje się 
w pełnym przedziale zmienności jej udział określony przez wyzna-
czoną funkcję aproksymującą. Mieszaninę funkcji F można zapisać: 





n

i

ii tFatF
1

)()(  (8) 

 
gdzie ai są współczynnikami wagowymi funkcji. 
Dla analizowanego akumulatora dokonano opisu za pomocą 

mieszaniny funkcji przebiegu charakterystyki napięcia – rys. 6, także 
w przedziale czasu od 0 do 6 s.. Wyodrębniono składową stałą 
przebiegu o wartości Us = 11,37 V. Dla części zmiennej tego prze-
biegu jako pierwszą wyznaczono składową wolnozmienną dla prze-
działu czasu od 1 do 6 s (krzywa 1 na rys. 10), w zakresie którego 
przebieg jest dobrze opisywany funkcją: 

)43,0exp(1708,0)( ttU   (9) 

 
Składową szybkozmienną (krzywa 2 na rys. 10) w przedziale 

czasu od 0 do 2 s wyznaczono po odjęciu od wartości składowej 
zmiennej napięcia udziału określonego przez wyrażenie (9). Ograni-
czenie (dziedziny) przedziału czasu dla składowej szybkozmiennej 
do 1,8 s wynika m.in. z faktu, że obliczone różnice wartości były 
ujemne, co formalnie uniemożliwia wyznaczenie wykładniczej funk-
cji regresji (przyjmuje ona tylko wartości dodatnie). W tym przypad-
ku istotne jest wyznaczenie jako pierwszej składowej wolnozmien-
nej, gdyż pozostała część sygnału, po jej odjęciu, ma nadal charak-
ter krzywej wykładniczej – rys. 10. Wyznaczenie jako pierwszej 
składowej szybkozmiennej w początkowym okresie czasu trwania 
sygnału powoduje, po jej odjęciu, znaczną zmianę charakteru pozo-
stałej części przebiegu – część pozostała ma wartości bliskie zero. 

 
Rys. 10. Wyznaczone funkcje składowe napięcia na zaciskach 
obciążonego akumulatora  
 

W ten sposób uzyskano opis przebiegu jako sumę funkcji 
przedstawionych na rys. 10 różniących się istotnie wartościami 
stałych czasowych (funkcje są zdefiniowane w dziedzinie sygnału): 

)43,0exp(171,0)38,2exp(516,0)( tttU   (10) 

 
Analiza rys. 10 wskazuje, że dokładność opisu przebiegu na-

pięcia może nie być wystarczająca szczególnie w początkowym 
okresie obciążenia akumulatora do około 0,2 s. Jednak próby 
zwiększenia dokładności poprzez wprowadzenie trzeciej składowej 
dla okresu początkowego o większej zmienności, jak to zrealizowa-
no na rys. 9 dla funkcji sklejanej, nie przyniosły oczekiwanych rezul-
tatów. Pogarszała się przy tym dokładność odwzorowania pozosta-
łej części przebiegu. Dlatego dokonano aproksymacji przebiegu 
napięcia w przedziale czasu do 2 s, a więc w zakresie, gdzie uzy-
skano także największą dokładność odwzorowania za pomocą 
funkcji sklejanych dla rezystancji akumulatora – rys. 9. Uzyskano 
tutaj bardzo dobrą zgodność opisu z przebiegiem rzeczywistym 
wyodrębniając przedział szybkich zmian napięcia polaryzacji 
w czasie do 0,1 s. W tym przypadku uzyskano opis przebiegu we-
dług (11), a fragmenty wyodrębnionych przedziałów przebiegu i ich 
funkcji aproksymujących przedstawiono na rys. 11.    

)98,0exp(477,0)1,21exp(225,0)( tttU   (11) 

 
Zwrócić należy uwagę na znaczne, ponad 20-krotne zróżnico-

wanie wartości stałych czasowych obydwu funkcji, które są odpo-
wiednio równe około 0,05 s dla składowej szybkozmiennej, tj. 
w przedziale czasu do 0,1 s oraz 1 s dla składowej wolnozmiennej 
(są one równe odwrotności współczynników znajdujących się 
w wykładnikach funkcji). 

 
Rys. 11. Wyznaczone funkcje składowe napięcia na zaciskach 
obciążonego akumulatora w przedziale czasu do 2 s 
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3. MODEL STRUKTURALNY AKUMULATORA  

W dotychczasowych rozważaniach, jako przyczynę zmiany na-
pięcia na zaciskach obciążonego akumulatora uważano, zgodnie ze 
schematem elektrycznym  podanym na rys. 7, zmianę jego rezy-
stancji wewnętrznej.  Powodem tego są przede wszystkim zmiany 
gęstości elektrolitu w otoczeniu elektrod i w warstwach wewnętrz-
nych masy czynnej. Zmiana gęstości elektrolitu jest także  przyczy-
ną zmiany potencjałów elektrod – siły elektromotorycznej akumula-
tora. Dlatego też odpowiednio jako przyczynę zmian napięcia na 
zaciskach można uznać także zmianę siły elektromotorycznej, jej 
składowej określanej jako SEM polaryzacji. Wyróżnić można polary-
zację każdej z elektrod (anody i katody), w zależności od umiejsco-
wienia procesów polaryzacyjnych, oraz spadek napięcia zachodzą-
cy w elektrolicie. Zależnie od mechanizmu (przyczyny) wyróżnia się 
polaryzację stężeniową wynikającą ze zmian stężenia elektrolitu 
oraz polaryzację oporową w tzw. warstwie podwójnej dyfuzyjnej. 
W procesach ładowania dodatkową przyczyną polaryzacji elektrod 
akumulatora są wydzielające się na nich gazy. W związku ze zmia-
nami oporu wewnętrznego lub siły elektromotorycznej polaryzacji, 
wartość napięcia nie jest stała w warunkach zmiennego obciążenia 
akumulatora. W ogólności zatem opór elektryczny akumulatora 
stanowią składowe o charakterze rezystancji, pojemności 
i indukcyjności. Można także wyróżnić opór galwaniczny oraz opór 
elektryczny polaryzacji lub urojony [2].  

Schemat elektryczny akumulatora kwasowego przedstawiony 
na rys. 7 może być wykorzystywany do opisu funkcjonowania aku-
mulatora w warunkach stałego obciążenia natężeniem prądu  bądź 
rezystancją o stałej wartości. Zmienność w czasie rezystancji we-
wnętrznej w warunkach obciążenia dynamicznego praktycznie 
uniemożliwia korzystanie z tego schematu dla wyznaczenia  odpo-
wiedzi akumulatora na wymuszenie zmienne – dynamiczne.  

 Opis charakterystyk rozładowania akumulatora (napięcia na 
jego zaciskach) za pomocą funkcji wykładniczej stwarza możliwość 
wprowadzenia do schematu zastępczego akumulatora elementów 
obwodu, których właściwości elektryczne  powodują generowanie 
odpowiedzi o charakterze funkcji wykładniczej. Takim elementem 
schematu zastępczego akumulatora może być układ składający się 
z kondensatora i rezystancji, poprzez którą następuje ładowanie 
bądź rozładowanie kondensatora. Możliwe jest zatem połączenie ze 
stacjonarnym źródłem siły elektromotorycznej akumulatora Eo ob-
wodu RC jak na rys. 12. W zmiennych warunkach obciążenia  ob-
wód ten generuje siłę elektromotoryczną polaryzacji. Opis charakte-
rystyki rozładowania akumulatora za pomocą kombinacji liniowej 
dwóch lub więcej funkcji wykładniczych, np.(10) wskazuje na możli-
wość i potrzebę zastosowania w schemacie zastępczym akumulato-
ra także większej liczby obwodów RC połączonych szeregowo. 
 

 
Rys. 12. Elektryczny schemat zastępczy akumulatora kwasowego 
 

Wyznaczenie parametrów elementów obwodu jest możliwe na 
podstawie wyników badania charakterystyk rozładowania akumula-
torów. Wiadomo, że charakterystyka rozładowania kondensatora 
jest krzywą wykładniczą postaci (12): 

)exp()exp()(
RC

t
U

t
UtU oo 


 (12) 

Zatem stała czasowa procesu rozładowania τ = RC. Stwarza to 
możliwości przypisania wartości fizycznych wskazanym elementom 
obwodu zastępczego akumulatora. 

PODSUMOWANIE 

Akumulator kwasowy jest złożonym funkcjonalnie i strukturalnie 
źródłem prądu, którego cechy wykazują zależność od wielu parame-
trów. Do opisu charakterystyk jego funkcjonowania – odpowiedzi na 
wymuszenie skokowe, czyli obciążenie stałym prądem bądź rezy-
stancją dogodne jest użycie funkcji wykładniczych w postaci funkcji 
sklejanej bądź mieszaniny funkcji. Obydwu tym sposobom opisu 
odpowiadają dwa różne modele zastępcze elektryczne akumulatora 
kwasowego w postaci siły elektromotorycznej i zmiennej rezystancji 
wewnętrznej oraz siły elektromotorycznej stacjonarnej oraz układu 
lub układów RC o różnych charakterystykach, realizujących zmiany 
siły elektromotorycznej polaryzacji akumulatora w obwodzie. 

 Uwzględnienie wielu parametrów niezależnych do opisu  wła-
ściwości akumulatora i jego parametrów strukturalnych wymaga 
przeprowadzenia długotrwałych obszernych badań eksperymental-
nych. W dostatecznie szerokim zakresie zmienności charakterystyki 
akumulatora zależą w sposób liniowy od jego cech. Stopień złożo-
ności modelu akumulatora kwasowo-ołowiowego może zostać 
określony na podstawie badań jego współpracy z odbiornikiem. 
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Acid battery electrical diagrams and their description 

This article describes the principles of the acid battery 

electric models construction and various possibilities of its 

description. There is described methodology of the battery 

voltage characteristics testing as a function of independent 

variables influencing it, e.g. current, ambient temperature, or 

state of charge. Preliminary processing and processing prin-

ciples of the test results have been characterized for the pur-

poses of determining and describing the battery model. The 

possibilities of description battery characteristics in station-

ary and non-stationary conditions by means of gluing, linear 

combination of exponential functions and determination of 

electric parameters of the battery as elements of the circuit, 

i.e. its electromotive force, resistance and capacitance are 

described. The dependence of the complexity of the model 

and its accuracy was emphasized.  
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