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Wstęp
Wprowadzenie alternatora jako źródła energii elek-

trycznej pojazdów samochodowych było spowodo-
wane w głównej mierze faktem, że konwencjonalne 
prądnice prądu stałego w wielu przypadkach nie od-
powiadają potrzebom eksploatacji samochodów [1-6]. 
Dotyczy to zarówno parametrów mocy i prędkości ob-
rotowej, jak również wskaźników zużycia masy mie-
dzi. Przewaga alternatora nad prądnicą prądu stałego 
staje się bardziej wyraźna wobec tendencji rozwojo-
wych związanych z warunkami eksploatacji, wzrostem 
zapotrzebowania na moc elektryczną i zmniejszeniem 
wymiarów urządzeń wyposażenia elektrycznego 
w pojazdach.

1. Budowa i zasada działania alternatora
Prądnice prądu przemiennego stosowane w po-

jazdach samochodowych, różnią się od trójfazowych 
prądnic synchronicznych budową wirnika [1]. Na 
rys. 1 pokazano budowę samochodowej prądnicy 
prądu przemiennego. W większości prądnic samo-
chodowych mocy stosuje się wzbudzenie elektroma-

gnetyczne, które jest nawinięte na wirniku (rys. 1). 
Wirnik składa się z dwóch tarcz biegunowych z za-
giętymi 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. Zasi-
lanie uzwojenia wzbudzenia jest doprowadzone przez 
szczotki umieszczone w stojanie oraz wirujące pier-
ścienie ślizgowe. Strumień magnetyczny wytworzony 
przez to uzwojenie zamyka się w obwodzie: rdzeń 
wirnika, tarcze z wygiętymi ramionami (bieguny pa-
zurowe), szczelina powietrzna. Na rys. 1 pokazano 
budowę wirnika z biegunami pazurowymi (kłowymi). 
Stojan samochodowej prądnicy prądu przemiennego 
jest zbudowany tak samo jak stojan trójfazowych ma-
szyn indukcyjnych. Wytwarzana siła elektromotorycz-
na SEM w uzwojeniu stojana nie musi być dokładnie 
sinusoidalna, ponieważ napięcie wyjściowe jest pro-
stowane w układzie prostownika upraszcza to kon-
strukcję prądnicy. Trójfazowe uzwojenie twornika jest 
połączone w mniejszych maszynach często w gwiaz-
dę, a w większych w trójkąt. Podstawowy układ pro-
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Rys. 1. Budowa alternatora [1, 9]: 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 
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stownikowy składa się sześciu diod w układzie most-
ka, przy czym trzy diody jednej połówki mostka są 
połączone ze wspólnym radiatorem i zaciskiem do-
datnim, a trzy diody drugiej połówki mostka z drugim 
radiatorem i zaciskiem ujemnym.

Wprowadzenie prądnic prądu przemiennego do po-
jazdów 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), zastępu-
jąc go elementem elektronicznym - półprzewodnikową 
diodą prostowniczą (rys. 1). Stosowane w alternatorach 
samochodowych diody półprzewodnikowe są wyłącznie 
elementami krzemowymi.

Powstałe napięcia w uzwojeniach twornika są prze-
mienne 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 przed-
stawiono na rysunku 1 zaś, gdy konstrukcja alternato-
ra ma dziewięć diod to taki generator prądu przemien-
nego nazywa się samowzbudnym.

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

2. Program lokalizacji niezdatności 
w układzie zasilania silnika samochodowego 

Organizacja badania diagnostycznego złożonych 
obiektów jest bardzo pracochłonna i skomplikowana. 
Sposób przeprowadzanie badań, a w szczególności 
program tych badań dla określonych obiektów powinien 
być przygotowany dużo wcześniej i dopiero wtedy poda-
ny personelowi w prostej postaci do realizacji. Program 
diagnozowania to algorytm planowanego przebiegu 
procesu diagnozowania. Inaczej jest to zapis uporząd-
kowany sprawdzeń zbioru ,który ma za zadanie ułatwić 
sformułowanie diagnozy [6-8].  

Programem diagnozowania nazywamy uporządko-
wany zbiór sprawdzeń różniących się licznością, kom-
binacją czy kolejnością.  Przebieg badania diagno-
stycznego jest procesem losowym i dla określonego 
obiektu może przyjmować różną postać zależnie od 
stanu, w jakim w chwili badania znajduje się obiekt. 

Wyznaczenie programu diagnozowania określane 
jest jako dokonywanie wyboru określonej procedury 
jaką jest stan obiektu. 

Planowaniem nazywamy proces diagnozowania, 
dzięki któremu wyznacza się program badania, na-
tomiast realizacja procesu diagnozowania przebiega 

według wyznaczonego programu. Program lokalizacji 
niesprawności jest grafi cznym schematem toku postę-
powania specjalisty w procesie lokalizacji niespraw-
ności. Podstawą opracowania schematu lokalizacji 
uszkodzeń jest model funkcjonalno-diagnostyczny 
badanego urządzenia (rys. 2). 

Dysponując takim modelem można dopiero przystą-
pić do opracowania algorytmu lokalizacji niezdatno-
ści. W celu zaprezentowania istoty opracowania algo-
rytmu lokalizacji niezdatności wybrano układ zasilania 
elektrycznego pojazdu. Elementy składowe (funkcjo-
nalne) układu zasilania elektrycznego w pojeździe 
przedstawiono na rys. 2. 

Badany zespół poddano opracowaniu diagnostycz-
nemu, w sposób opisany w pracach [2-11]. Na podsta-
wie wykonanej analizy funkcjonalno-diagnostycznej 
w obiekcie wyróżniono zbiór elementów podstawo-
wych (rys. 2). 

Opracowany algorytm postępowania diagnosty 
w procesie lokalizacji niesprawności przedstawiono 
na rys. 3. W przedstawionym schemacie (rys. 3) wy-
znaczono zbiór siedmiu możliwych niesprawności, do 
których należą:
1. Uszkodzone połączenia mostka prostowniczego 

z akumulatorem.
2. Uszkodzone uzwojenie stojana.
3. Uszkodzone diody w mostku prostowniczym.
4. Uszkodzony akumulator.
5. Uszkodzone połączenia uzwojenia stojana z most-

kiem prostowniczym.
6. Uszkodzony regulator napięcia.
7. Uszkodzone połączenie regulatora z magneśnicą.

W schemacie tym (rys. 3) zawarte są wszystkie 
czynności postępowania diagnosty, w tym czynności 
sprawdzające, decyzje co do dalszego postępowania 
oraz wnioski określające kolejne działania w przyszło-
ści. Efektem grafi cznego przedstawienia schematu 
czynności specjalisty w toku lokalizacji niesprawności 
jest wyróżniony możliwy zbiór uszkodzeń, który mógł 
zaistnieć w tej konkretnej sytuacji. 

W procesie nauczania studentów po opanowaniu 
określonej wiedzy teoretycznej i praktycznej tworzone 

E1
e1,e2,e3,e4,e5,e6

E2
e1

E4
e1,e2

E3
e1,e2,e3,e4,e5,e6

Rys. 2. Schemat funkcjonalno – diagnostyczny ukła-
du zasilania elektrycznego pojazdu, gdzie: E1 – al-
ternator: e1 – uzwojenie alternatora, e2 – diody(+), 
e3 – diody(-), e4 – stabilizator, e5 – szczotkotrzy-
macz, e6 – połączenie z akumulatorem, E2 – aku-
mulator, E3 – odbiorniki: e1 – rozrusznik, e2 – pom-
pa paliwa, e3 – pompa wody, e4 – klimatyzacja, 
e5 – oświetlenie, e6 – inne, E4 – sterownik: 
e1 – sterownik, e2 – przekaźnik główny
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są sytuacje operacyjne polegające na sprecyzowaniu 
aktualnego stanu pracy układu zasilania np. zbyt ni-
skie napięcie na zaciskach akumulatora. Zadaniem 
słuchaczy jest opracowanie odpowiedniego schematu 
postępowania diagnosty. 

Słuchacze do dyspozycji posiadają stanowisko la-
boratoryjne, gdzie na bieżąco mogą sprawdzać swoje 
wyniki (korygować tok postępowania) przy wykorzy-
staniu typowych przyrządów kontrolno-pomiarowych.

Podsumowanie
W artykule zaprezentowano opis sposobu przygo-

towywania schematu postępowania opracowywanie 
algorytmów postępowania diagnosty w procesie lo-
kalizacji niesprawności. Opracowanie dobrego wiary-
godnego algorytmu zależy od wiedzy, doświadczenia 
wykonawcy w lokalizacji niesprawności w tej klasie 
urządzeń technicznych. Nauka postępowania diagno-
sty wyrażana między innymi schematem jego postępo-
wania praktycznego w procesie szukania niezdatności 
w obiekcie technicznym należy do trudnych przedsię-
wzięć organizacyjno-technicznych i dydaktycznych. 
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Location of damage in the power electric vehicle

Abstract
Integrated power supply vehicles with alternators are very reliable. There are, however, and their disability in 

special situations can completely stop working. This situation then impossible to connect a diagnostic tool that 
could help locate the failure. This article is an example of a program malfunction location.
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