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Grzegorz DYGA, Józef PSZCZÓŁKOWSKI 

NAPIĘCIE PRACY AKUMULATORA W WARUNKACH ROZRUCHU SILNIKA 

 

W artykule przedstawiono wyniki zależności napięcia mierzonego na zaciskach obciążonego akumulatora w warunkach 

badań rozruchowych silników o zapłonie iskrowym oraz samoczynnym. Analizie poddano wartość minimalną, maksymalną 

oraz średnią napięcia w funkcji minimalnej, maksymalnej oraz średniej wartości natężenia prądu oraz temperatury, w której 

realizowano próby rozruchowe. Przedstawiono jedno oraz dwuczynnikowe zależności opisujące wpływ zmiennych niezależ-

nych na zmienną zależną zarówno dla silnika o zapłonie iskrowym jak i samoczynnym. Przedstawiono zależności pozwalające 

wyznaczyć wartość napięcia w funkcji parametrów je określających, także przy zmiennych oporach ruchu walu korbowego. 

Wykazano adekwatność wyznaczonych zależności oraz statystycznie stwierdzono brak istotności wpływu temperatury, jako 

zmiennej niezależnej na wartość napięcia określanego za pomocą modelu.  

 

WSTĘP 

Rozruch silnika spalinowego wymaga napędzania jego wału 
korbowego z określona prędkością obrotową, pozwalającą na wy-
tworzenie odpowiednich warunków termodynamicznych w komorze 
spalania. Do napędzania wału korbowego silnika spalinowego 
wykorzystywany jest układ rozruchowy składający się z rozrusznika, 
w którym energia elektryczna dostarczona z akumulatora zamiennia 
jest na mechaniczną. Prędkość obrotowa wirnika rozrusznika za 
pomocą przekładni wymusza prędkość obrotową wału korbowego. 
Prędkość obrotowa wału korbowego determinowana jest przez 
napięcie źródła zasilania oraz opory silnika spalinowego. Wartość 
napięcia na zaciskach akumulatora zależy od jego stopnia nałado-
wania oraz stanu technicznego. Ważnym czynnikiem mającym 
wpływ na wartość napięcia obciążonego akumulatora jest tempera-
tura. Zmiany wartości temperatury wpływają na moc układu rozru-
chowego determinowaną głównie poprzez zmianę przewodności 
elektrycznej elektrolitu, która obniża się wraz z obniżaniem wartości 
temperatury. Ponadto wraz ze zmniejszaniem wartości temperatury 
zwiększają się opory ruchu wału korbowego silnika w chwili napę-
dzania go przez rozrusznik, co powoduje zwiększenie wartości 
natężenia prądu pobieranego z akumulatora, a to spadek wartości 
prędkości obrotowej wału korbowego. Wzrost oporów ruchu oraz 
spadek mocy układu rozruchowego powoduje, że rozruch silnika 
spalinowego w warunkach obniżonej (ujemnej) wartości temperatury 
staje się utrudniony, a czasem nawet niemożliwy.  W celu ułatwienia 
rozruchu silników, często stosuje się dodatkowe źródła energii: 
świece żarowe, świece płomieniowe, podgrzewacze rozruchowe, 
które zwiększają wartość temperatury ładunku w komorze spalania, 
przez co ułatwiają rozruch. Wzrost temperatury ładunku powoduje, 
że rozruch silnika możliwy jest przy mniejszej wartości prędkości 
obrotowej wału korbowego.       

Celem artykułu jest analiza zmian wartości napięcia mierzone-
go podczas napędzania wału korbowego silnika przez rozrusznik 
elektryczny podczas rozruchu silnika. Badania realizowano przy 
różnej wartości temperatury otoczenia oraz zmiennych oporach 
ruchu, wyrażanych przez natężenie pobieranego przez rozrusznik 
prądu. Istotny jest tu charakter wymuszenia zmian napięcia obcią-
żonego akumulatora w jego naturalnych warunkach pracy. Są to 
więc warunki rzeczywistych zakresów i dynamiki zmian obciążenia 
w różnej temperaturze otoczenia. Oceniano również wpływ wartości 
napięcia na prędkość obrotową wału korbowego. 

1. OBIEKTY I WARUNKI BADAŃ  

Komora do badań obiektów technicznych w niskiej temperatu-
rze otoczenia istnieje w WAT od około roku 1980. Realizowano 
w niej badania o charakterze podstawowym, jak też i kontrolnym 
urządzeń na rzecz gospodarki i wojska. Dotyczyły one głównie 
badań właściwości rozruchowych silników w niskiej temperaturze 
otoczenia, a także funkcjonowania w tych warunkach różnego ro-
dzaju urządzeń i obiektów.  Analiza tych badań w kontekście cha-
rakterystyk pracy akumulatorów kwasowych daje możliwość oceny 
 zmiany parametrów pracy akumulatora w warunkach zbliżonych do 
jego normalnej pracy, a także daje możliwość oceny zmian cech 
akumulatorów, ich właściwości elektrycznych w długim czasie. 
Zależności te mają istotne znaczenie dla opracowania metody 
diagnozowania silnika i układu rozruchowego na podstawie sygna-
łów rozruchu (napędzania wału korbowego). 

Badania rozruchowe silników spalinowych o zapłonie iskrowym 
oraz samoczynnym wykonano w komorze niskiej temperatury, która 
umożliwiała zmianę jej wartości. Komora umożliwia przeprowadze-
nie badań rozruchowych silnika zamontowanego w samochodzie. 
Badaniu poddawano układ rozruchowy silnika o zapłonie iskrowym 
o oznaczeniu AA i mocy znamionowej 75 KM. Do napędu wału 
korbowego zastosowano seryjny rozrusznik. Jako źródło energii 
elektrycznej zastosowano akumulator kwasowo-ołowiowy o ozna-
czeniu 6SC45 i napięciu znamionowym Uzn = 12 V oraz pojemności 
znamionowej Qzn = 45 Ah. Silnik przed rozpoczęciem prób rozru-
chowych przygotowano pod względem technicznym. Przygotowany 
i zamontowany w pojeździe silnik chłodzono do uzyskania tempera-
tury badania. Następnie silnik poddawany był stabilizacji termicznej 
przez 12 godzin. Wraz z silnikiem chłodzono akumulator zastoso-
wany jako źródło zasilania rozrusznika oraz rozrusznik. W silniku 
znajdował się olej o klasie lepkości SAE 10W/30. Badania rozru-
chowe realizowano napędzając wał korbowy przez 15 sekund, po 
tym następowała 15-sto sekundowa przerwa, po której ponownie 
napędzano wał korbowy silnika przez kolejne 15 sekund. W trakcie 
trwania próby rozruchowej za pomocą sprzęgła rozłączano układ 
napędowy samochodu. 

Podczas prób rozruchowych rejestrowano przebieg napięcia na 
zaciskach rozrusznika oraz natężenia prądu pobieranego przez 
rozrusznik podczas napędzania wału korbowego silnika, temperatu-
rę otoczenia, w której realizowana była próba oraz prędkość obro-
tową wału korbowego. Po każdej zakończonej próbie rozruchowej 
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wygrzewano silnik przy prędkości wału korbowego około 2500 
obr./min. Wygrzewania realizowano do osiągnięcia przez olej silnika 
temperatury 80 ±5 oC, w trakcie wygrzewania płyn w układzie chło-
dzenia osiągał temperaturę przekraczającą 90 oC. Po zakończeniu 
wygrzewania silnik przygotowano do kolejnej próby oraz ładowano 
akumulator do pełnej pojemności. 

Drugim analizowanym obiektem badań był silnik o zapłonie 
samoczynnym samochodu STAR. Badania rozruchowe tego silnika 
w komorze niskiej temperatury były realizowane według metodyki 
analogicznej jak silnik o zapłonie iskrowym. W szczególności silnik 
do prób chłodzono wraz z układem rozruchowym do osiągnięcia 
temperatury badania, po czym stabilizowano termicznie przez 12 
godzin. W trakcie trwania próby rejestrowano parametry pracy 
układu rozruchowego i prędkość obrotową wału korbowego silnika.  

2. CHARAKTERYSTYKI NAPIĘCIA PRACY 
AKUMULATORA  

Napięcie pracy akumulatora w warunkach obciążenia prądo-
wego determinowane jest przez jego stan techniczny oraz stopień 
naładowania, natężenie prądu obciążenia i temperaturę elektrolitu. 
Podstawową charakterystyką pracy akumulatora jest zależność 
napięcia od natężenia pobieranego prądu U = f(I). W warunkach 
napędzania wału korbowego podczas rozruchu silnika charakteryzu-
je ona wpływ zmieniających się oporów silnika spalinowego [1], 
których miarą jest natężenie pobieranego przez rozrusznik prądu na 
wartość napięcia mierzonego na zaciskach akumulatora przy stałej 
wartości temperatury otoczenia. Kolejnym czynnikiem mającym 
wpływ na wartość napięcia obciążonego akumulatora jest tempera-
tura, w której przeprowadzane są próby rozruchowe. Charakterysty-
ki napięcia akumulatora w funkcji temperatury U = f(T) pozwalają 
określić jej wpływ na wartość napięcia mierzonego podczas pracy 
akumulatora. Pod wpływem temperatury zmienia się przewodność 
elektryczna elektrolitu, co powoduje zmianę parametrów ruchu wału 
korbowego podczas napędzania go przez rozrusznik. Od napięcia 
na zaciskach obciążonego akumulatora zależy prędkość obracania 
wałka rozrusznika i wału korbowego silnika podczas rozruchu.     

2.1. Silnik o zapłonie iskrowym 4-ro cylindrowy samochodu 
osobowego 

Badania rozruchowe zrealizowano na silniku o zapłonie iskro-
wym 4-ro cylindrowym o pojemności 1500 cm3. Do zasilania roz-
rusznika zastosowano akumulator kwasowo-ołowiowy o pojemności 
znamionowej Qzn = 45 Ah. Rejestrowane podczas prób parametry 
pracy układu rozruchowego posłużyły do opracowania modelu 
opisującego wpływ zmiennych niezależnych na wartość napięcia 
pracującego akumulatora. Na podstawie danych pomiarowych 
opracowano jedno- oraz dwuczynnikowe modele napięcia w funkcji 
parametrów mających na niego wpływ, tj. natężenia prądu i tempe-
ratury. Modele uwzględniają wartość minimalną, średnią i maksy-
malną napięcia w funkcji zmiennych niezależnych. Analiza różnych 
poziomów wartości napięcia wynika ze zmienności obciążenia 
układu rozruchowego podczas napędzania wału korbowego wsku-
tek realizacji procesów sprężania ładunku. Daje także możliwość 
oceny wpływu na wartość napięcia zmienności obciążenia i wpływu 
na charakterystyki akumulatora jego cech dynamicznych. 

Na rysunku 1 przedstawiono zmiany wartości średniej napięcia 
w funkcji wartości średniej natężenia prądu. Na rysunku umieszczo-
no rozkład punktów wyznaczonych eksperymentalnie oraz wyzna-
czone równanie prostej, a także wartość współczynnika determina-
cji. Charakterystyki napięcia w funkcji natężenia prądu pobieranego 
przez rozrusznik sporządzono również dla maksymalnej oraz mini-
malnej wartości napięcia w funkcji minimalnej i maksymalnej warto-

ści natężenia prądu. Na podstawie wykreślonych charakterystyk 
zapisano wyrażenia (1 ÷ 3) wyrażające ilościowy wpływ zmiennej 
niezależnej na wartość zmiennej zależnej. 
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Rys. 1. Przebieg napięcia minimalnego w funkcji maksymalnego 
natężenia prądu.  

 

][666,120182,0 maxmin VIU   (1) 

][107,120197,0 minmax VIU   (2) 

][454,120191,0 VIU śrśr   (3) 

 
Ilościowy wpływ zmiennej niezależnej na zmienna zależną wy-

raża współczynnik znajdujący przy danej zmiennej. Największą 
wartość przyjmuje współczynnik wyrażający wpływ wartości mini-
malnej natężenia prądu na wartość maksymalną napięcia. Do oceny 
adekwatności wyrażeń wykorzystano współczynnik determinacji R2, 
który dla opracowanych zależności zawiera się w przedziale R2 ≈ 
0,81 ÷ 0,87. Współczynnik ten określa, w jakim stopniu wyrażenie 
opisujące charakterystykę wyjaśnia związki między zmiennymi. 

Charakterystykę napięcia minimalnego w funkcji temperatury 
otoczenia przedstawiono na rysunku nr 2. Zmiana wartości tempe-
ratury wpływa na zmianę lepkości elektrolitu, przez co zmienia się 
ruchliwość jonów będących nośnikami ładunków elektrycznych 
w akumulatorze. To powoduje ograniczenie pobierania ładunków 
elektrycznych z akumulatora. Dodatkowo zmiana wartości tempera-
tury powoduje zmiany wartości oporów ruchu wału korbowego 
silnika spalinowego wynikające ze zmiany lepkości oleju smarują-
cego węzły tribologiczne silnika. 
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Rys. 2. Przebieg napięcia minimalnego w funkcji temperatury  
 
Model opisujący ilościowy wpływ temperatury na wartość mini-

malną napięcia zapisano w postaci wyrażenia (4): 
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][984,91002,0min VTU   (4) 

Podobne charakterystyki sporządzono dla wartości maksymal-
nej oraz średniej napięcia w funkcji temperatury, a ich przebieg 
opisano wyrażeniem 5 oraz 6. 

 
Podobnie jak poprzednio widać różną wartość współczynnika 

określającego ilościowy wpływ zmiennej niezależnej na wartość 
napięcia mierzonego podczas pracy akumulatora. Największe war-
tości przyjmuje współczynnik określający wpływ temperatury na 
minimalną wartość napięcia, najmniejsze natomiast przyjmuje 
współczynnik określający maksymalną wartość napięcia.  

Oceny zgodności modelu zapisanego w postaci wyrażeń (4 ÷ 
6) z danymi empirycznymi dokonano na podstawie współczynnika 
determinacji, który zawiera się w przedziale R2 ≈ 0,43 ÷ 0,52. Nie-
zbyt wysokie wartości tego współczynnika oznaczają, że wyrażenie 
opisujące wpływ temperatury na wartość napięcia mierzonego na 
zaciskach obciążonego akumulatora tylko w nieznacznym stopniu 
wyjaśnia obserwowaną zależność. 

Napięcie na zaciskach obserwowanego akumulatora zależy 
w danej próbie rozruchu w istocie od dwóch zmiennych niezależ-
nych: natężenia prądu i temperatury W warunkach zmienności 
zarówno temperatury, jak i natężenia pobieranego prądu oczekiwa-
na zgodność modelu i danych rzeczywistych byłaby możliwa 
w przypadku liniowej zależności  zmian analizowanych parametrów 
zmiennych zależnych i niezależnych. Uzyskany wynik wskazuje, że 
zależność nie jest na tyle prosta, by mogła być opisana wyrażeniami 
liniowymi. Stąd konieczność budowy modeli o postaci wieloczynni-
kowej oraz innych formach pod względem matematycznym.  

Także w aspekcie opracowywanej metody diagnostycznej, któ-
ra ma na celu opracowanie zależności pozwalającej wyznaczyć 
wartość ciśnienia w końcu suwu sprężania w cylindrach silnika na 
podstawie sygnałów rozruchu, zasadne jest opracowanie wielo-
czynnikowych zależności opisujących wpływ poszczególnych 
zmiennych na wartość napięcia pracującego akumulatora. Na pod-
stawie wyników badań rozruchowych, które wykorzystano do opra-
cowania jednoczynnikowych zależności napięcia opracowano rów-
nież zależności dwuczynnikowe. Podobnie jak poprzednio rozpatry-
wano wartość maksymalną, minimalną oraz średnią zmiennej za-
leżnej i zmiennej niezależnej – natężenia prądu oraz wartość tem-
peratury otoczenia, w której prowadzone były próby rozruchowe. 

Opracowanie struktury modelu uzyskano było za pomocą ana-
lizy regresji z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego. Dwuczynni-
kowy model opisujący wpływ maksymalnej wartości natężenia prądu 
oraz temperatury na minimalną wartość zmiennej zależnej zapisano 
w postaci wyrażenia (7): 

][083,130305,00218,0 maxmin VTIU   (7) 

  
Wartość współczynnika określającego ilościowy wpływ zmien-

nych jest większa dla temperatury w stosunku do maksymalnego 
natężenia prądu. Formalnie wskazuje to, że większy wpływ na 
zmiany wartości napięcia minimalnego ma temperatura. 

Istotność poszczególnych zmiennych niezależnych ustalano na 
podstawie statystyki t i porównywano ją z wartością krytyczną opra-
cowaną na podstawie odwrotnego rozkładu t-studenta. Z porówna-
nia danych wynika, że temperatura jest zmienną nieistotną w opra-
cowanym modelu, co wynika w szczególności z zakresu zmian 

wartości obydwu parametrów. Dla wyrażenia (7) uzyskano dużą 
wartość współczynnika determinacji i poddano je dalszej analizie. 

Stopień dopasowania opracowanego wyrażenia do danych 
empirycznych przedstawiono graficznie w postaci rozkładu linii 
dopasowanej oraz składników resztowych dla obu zmiennych. 
Rozkład linii dopasowanej napięcia minimalnego w funkcji maksy-
malnego natężenia prądu przedstawiono na rysunku 3. (na kolej-
nych rysunkach Y oznacza wartość wielości uzyskaną eksperymen-
talnie, a „Przewidywane Y” – na podstawie wyrażenia – modelu). 
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Rys. 3. Rozkład linii dopasowanej napięcia minimalnego w funkcji 
maksymalnego natężenia prądu 

 
Zaznaczona kolorem niebieskim seria danych przedstawiona 

na rysunku prezentuje dane empiryczne natomiast seria koloru 
czerwonego przedstawia przewidywane na podstawie modelu dane 
napięcia minimalnego. Widać dość dużą zgodność danych opraco-
wanych na podstawie modelu z empirycznymi. Różnice wartości 
między seriami są nieznaczne, a rozkład reszt przedstawia rys. 4.   
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Rys. 4. Rozkład składników resztowych modelu zapisanego 
w postaci wyrażenia (7) 
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temperatury 

][903,100707,0max VTU 
 

(5) 

][443,100854,0 VTU śr 
 

(6) 
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Wartości odchyleń danych dla napięcia minimalnego i maksy-
malnego natężenia prądu nie przekracza ± 0,2 V, co oznacza, że 
opracowany model dobrze odwzorowuje dane empiryczne. 

Na rysunku 5 pokazano wyniki oceny zgodności modelu opisa-
nego zależnością (7) dla zmiennych napięcia minimalnego oraz 
temperatury z danymi empirycznymi. Dla rozpatrywanych zmien-
nych również widać dużą zgodność danych wyznaczonych na pod-
stawie modelu z danymi empirycznymi. Odchylenia danych przewi-
dywanych za pomocą modelu przedstawiono w postaci rozkładu 
składników resztowych pokazanych na rysunku 6. 
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Rys. 6. Rozkład składników resztowych temperatury 
 
Wartość składników resztowych w zależności od temperatury 

nie przekracza ±0,2 V, co oznacza, że opracowany model w dużym 
stopniu odwzorowuje dane empiryczne, świadczy o tym również 
wartość współczynnika determinacji, która w tym przypadku jest 
równa R2 = 0,88.  

Wyrażenia (8) oraz (9) pozwalają wyznaczyć wartość napięcia 
maksymalnego (8) oraz średniego (9) na podstawie minimalnego 
i średniego natężenia prądu oraz temperatury. 

][254,120242,00238,0 minmax VTIU   (8) 

][838,120348,00241,0 VTIU śrśr   (9) 

 
Wartości współczynników określających ilościowy wpływ war-

tości minimalnej i średniej natężenia prądu nieznacznie różnią się. 
Natomiast wpływ temperatury jest większy w przypadku wartości 
średniej napięcia. W tym przypadku obie zmienne mają istotny 
wpływ na wartość zmiennej zależnej, co zostało sprawdzone na 
podstawie wartości statystyki t dla poszczególnych zmiennych 
i porównane z wartością krytyczną współczynnika. Wartość krytycz-
na dla współczynników jest równa tkr = 2,060, a wartość bezwzględ-
na statystyki t dla poszczególnych zmiennych odpowiednio: tIśr = 
8,949, tT = 2,185. Wartość bezwzględna statystyki t dla obu zmien-
nych jest większa od wartości krytycznej współczynnika.  

Wartość współczynnika determinacji, która określa, w jakim 
stopniu opracowany model odzwierciedla dane empiryczne dla 
wyrażenia (8) wynosi R2 = 0,81, natomiast dla (9) jest nieznacznie 
większa (R2 = 0,88), co oznacza, że w obu przypadkach opracowa-
ne zależności w dużym stopniu odwzorowują dane pomiarowe.  

O odchyleniu wartości napięcia przewidywanego za pomocą 
modelu od danych empirycznych informuje rozkład składników 
resztowych zmiennych niezależnych. Rozkład składników reszto-
wych zmiennych niezależnych wykorzystanych w modelu (8) przed-
stawiono na rysunku 7 oraz 8. Wartość reszt w zależności od tem-
peratury zawiera się w przedziale +0,184 ÷ –0,149 V. Dla minimal-
nego natężenia prądu wartość składników resztowych przyjmuje 
takie same wartości, co widoczne jest na rysunku 9. Tak małe war-

tości składników resztowych dla rozpatrywanego przypadku ozna-
czają, że model może być wykorzystany do przewidywania napięcia 
na zaciskach obciążonego akumulatora.  
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Rys. 7. Rozkład składników resztowych dla temperatury 
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Rys. 8. Rozkład składników resztowych dla minimalnej wartości 
natężenia prądu 

 
Rozkład składników resztowych opisujących dopasowanie na-

pięcia przewidywanego na podstawie wyrażenia (9) przedstawiono 
na rysunku 9 w zależności od temperatury oraz 10 od średniego 
natężenia prądu.  
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Rys. 9. Rozkład składników resztowych dla temperatury 
 
Składniki resztowe w zależności od temperatury, a także śred-

niego natężenia prądu przyjmują wartości +0,147 ÷ –0,160 V.  
Opracowane i przedstawione zależności napięcia w funkcji 

zmiennych niezależnych wyznaczono na podstawie serii prób rozru-
chowych o niewielkiej liczności. Wyniki tych prób wykazały, że 
opracowane zależności pozwalające przewidywać wartość napięcia 
obciążonego akumulatora mogą zostać wykorzystane podczas 
opracowywania metody diagnostycznej, a zwłaszcza wartości śred-
nie zmiennych, które wykazywały istotność wpływu obu zmiennych 
niezależnych na wartość napięcia.  
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Rys. 10. Rozkład składników resztowych dla średniej wartości 
natężenia prądu 
 

Poniżej zaprezentowano modele napięcia opracowane na pod-
stawie dużej populacji różnych serii badań rozruchowych. Badania 
rozruchowe przeprowadzono dla silników o zapłonie iskrowym o 
pojemności 1500 oraz 1600 cm3. Silniki te różniły się wartością 
ciśnienia sprężania, co powodowało zmianę wartości momentu 
oporów ruchu wału korbowego, zwłaszcza składowej zmiennej. 
Jako źródło energii elektrycznej stosowano akumulator o pojemno-
ści znamionowej Qzn = 45 Ah, który po każdej próbie rozruchowej 
ładowano do pełnej pojemności. 

Jak wykazały przedstawione wcześniej wyniki analizy prób roz-
ruchowych zmienne niezależne, a zwłaszcza.  

Przedstawiono wyrażenia pozwalające przewidywać wartość 
napięcia podczas rozruchu silnika na podstawie średnich wartości 
zmiennych zależnych i niezależnych. Nie przedstawiono zależności 
dla wartości maksymalnych i minimalnych zmiennych ze względu na 
to, że temperatura w pewnych warunkach wykazywała brak istotno-
ści wpływu na wartość przewidywanego napięcia.  

Na rysunku 12 pokazano charakterystykę napięcia średniego 
w funkcji średniego natężenia prądu pobieranego podczas napę-
dzania wału korbowego silnika. 
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Rys. 11. Przebieg wartości średniej napięcia w funkcji średniego 
natężenia prądu  

 
Na podstawie danych wyznaczono zależność pozwalającą wy-

znaczać wartość napięcia średniego w funkcji średniej wartości 
natężenia prądu, co zapisano w postaci równania (10): 

][654,110142,0 VIU śrśr   (10) 

 
Dla opracowanego wyrażenia wyznaczono wartość współczyn-

nika determinacji, która w tym przypadku wynosi R2 = 0,60. Porów-
nując wartość współczynnika z analogicznym, dla równania (3), 
obserwuje się nieznaczny spadek jego wartości. Przyczyną tego 

może być liczba prób rozruchowych oraz ich położenie na charakte-
rystyce, wynikające z realizacji prób dla różnych obiektów badań.  

Na rysunku 12 pokazano charakterystykę napięcia średniego 
wyznaczoną w funkcji temperatury otoczenia, a równanie opisujące 
związki między zmiennymi zapisano w postaci wyrażenia (11): 

][344,10089,0 VTU śr   (11) 

 
Dla wyrażenia (11) wartość kwadratu współczynnika korelacji 

wynosi R2 = 0,64, co oznacza, że opracowany model w dość dużym 
stopniu wyjaśnia zależności między zmiennymi.  
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Rys. 12. Przebieg wartości średniej napięcia w funkcji temperatury 
 
Porównując wartości współczynników określających ilościowy 

wpływ zmiennej niezależnej na wartość zmiennej zależnej z analo-
gicznymi, opracowanymi na podstawie charakterystyki pokazanej na 
rysunku 3 zaobserwować można niewielką różnicę ich wartości. 
Większy wpływ temperatury uwzględnia wyrażenie opisujące cha-
rakterystykę pokazana na rysunku 12. Na podstawie danych z prób 
rozruchowych opracowano również dwuczynnikowe zależności 
opisujące wpływ średniej wartości natężenia prądu oraz temperatury 
na średnią wartość napięcia mierzonego podczas rozruchu silnika 
spalinowego, a wyniki przedstawiono w postaci równania (12). 

][171,110785,00056,0 VTIU śrśr   (12) 

   
Rozkład wartości napięcia przewidywanego dla poszczegól-

nych zmiennych przedstawiono za pomocą rozkładu linii dopasowa-
nej dla obu zmiennych. Rysunek 13 pokazuje rozkład dla średniej 
wartości natężenia prądu, natomiast rysunek 14 rozkład składników 
resztowych dla tej samej zmiennej niezależnej. 
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Rys. 13. Rozkład linii dopasowanej średniej wartości napięcia 
w funkcji średniego natężenia prądu 
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Na rysunku kolorem czerwonym zaznaczono wartość średnie-
go napięcia obliczonego za pomocą zależności (12), natomiast 
kolorem niebieskim dane empiryczne. Rysunek 14 pokazuje warto-
ści różnic średniego napięcia wyznaczonego empirycznie oraz 
wyznaczonego na podstawie zależności (12) w funkcji średniej 
wartości natężenia prądu obciążenia. 
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Rys. 14. Rozkład składników resztowych w funkcji średniej wartości 
natężenia prądu 

 
Wartość składników resztowych zawierająca się w przedziale -

0,364 ÷ +0,436 V świadczy o dobrym odwzorowaniu danych empi-
rycznych przez opracowany model. Ponadto średnia wartość natę-
żenia prądu ma istotne znaczenie w modelu pozwalającym progno-
zować wartość średniego napięcia. Oceny istotności zmiennych 
dokonano na podstawie wyznaczonych statystyk. Wartość krytyczna 
współczynników wynosi tkr = 1,97, natomiast wartość bezwzględna 
statystyki t odnosząca się do zmiennej niezależnej dla natężenia 
prądu wynosi tIśr = 12,37. 
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Rys. 15. Rozkład linii dopasowanej średniej wartości napięcia 
w funkcji temperatury 
 

Rozkład linii dopasowanej średniej wartości napięcia w funkcji 
temperatury przedstawiono na rysunku 15, a rozkład składników 
resztowych dla tych samych zmiennych na rysunku 16. Składniki 
resztowe wyrażające odchylenia wartości średniej napięcia wyzna-
czonego na podstawie zależności (12) od wartości empirycznych 
mieszczą się w przedziale -0,363 ÷ +0,436. Taka ich wartość 
świadczy o poprawności opracowanego równania i jego przydatno-
ści do wyznaczania wartości napięcia na zaciskach obciążonego 
akumulatora. Temperatura jest tu zmienną niezależną, która ma 
istotny wpływ na wartość przewidywaną napięcia, co wynika z war-
tości odpowiednich statystyk, które wynoszą odpowiednio tkr = 1,97 
oraz tT = 24,63. Istotność wyrażenia (12) pozwalającego przewidy-
wać wartość napięcia średniego w zależności od zmiennych nieza-
leżnych oceniano na podstawie współczynnika determinacji, którego 
wartości wynosi R2 = 0,84. Oznacza to, że opracowane równanie 

może być wykorzystywane do prognozowania wartości napięcia na 
zaciskach obciążonego akumulatora.  
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Rys. 16. Rozkład składników resztowych w funkcji temperatury 
 
Analiza danych empirycznych pochodzących z prób rozrucho-

wych przeprowadzonych na różnych obiektach badań pozwala 
opracować zależności, na podstawie których możliwe jest progno-
zowanie wartości zmiennych zależnych dla różnych obiektów badań 
oraz warunków tych badań. 

2.2. Silnik 6-cio cylindrowy o zapłonie samoczynnym  
samochodu ciężarowego  

Badania rozruchowe prowadzone były również na 6-cio cylin-
drowym silniku o zapłonie samoczynnym. Jako źródło energii elek-
trycznej wykorzystano dwa akumulatory kwasowo-ołowiowe pojem-
ności znamionowej Qzn = 165 Ah połączone szeregowo, co daje 
napięcie instalacji elektrycznej 24 V. Napięciem tym zasilany był 
rozrusznik w trakcie realizowania porób rozruchowych. Na podsta-
wie wyników prób rozruchowych opracowano jedno oraz dwuczyn-
nikowe modele matematyczne opisujące wpływ zmiennych na 
wartość napięcia obciążonego akumulatora. Podobnie jak dla silni-
ków o zapłonie iskrowym analizowano wpływ wartości minimalnej, 
maksymalnej oraz średniej natężenia prądu oraz temperatury na 
wartość zmiennej niezależnej napięcia na zaciskach jednego aku-
mulatora.  Na rysunku 17 przedstawiono zależność napięcia mini-
malnego w funkcji maksymalnej wartości natężenia prądu.  
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Rys. 17. Przebieg napięcia minimalnego w funkcji maksymalnego 
natężenia prądu pobieranego podczas rozruchu silnika o ZS 
 

Wyrażenie (13) opracowano na podstawie danych przedsta-
wionych na rysunku 17. Pozwala ono prognozować wartość mini-
malną napięcia w funkcji maksymalnej wartość natężenia prądu 
pobieranego podczas obracania wałem korbowym silnika. Istotność 
modelu określono na podstawie kwadratu współczynnika korelacji, 
który dla wyrażenia (13) ma wartość R2 = 0,942. Podobne charakte-
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rystyki wyznaczono dla wartości maksymalnej napięcia w funkcji 
minimalnej wartości natężenia prądu oraz wartości średniej napięcia 
i natężenia prądu.  

  
Zależności opisujące opracowane charakterystyki przedstawio-

no w postaci wyrażenia (14) oraz (15). 

 
Na rysunku 18 pokazano charakterystykę średniej wartości na-

pięcia w funkcji średniego natężenia prądu. 
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Rys. 18. Przebieg napięcia średniego w funkcji średniego natężenia 
prądu pobieranego podczas rozruchu silnika o ZS 
 

We wszystkich rozpatrywanych przypadkach wartość współ-
czynnika determinacji określająca istotność zależności matema-
tycznych opisujących charakterystyki przekracza R2 = 0,94. 

Temperatura jest zmienną niezależną w funkcji, której analizo-
wano wartość minimalną, maksymalną oraz średnią napięcia obcią-
żonego akumulatora. Rysunek 19 przedstawia charakterystykę 
wartości maksymalnej napięcia w funkcji temperatury. 
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Rys. 19. Przebieg napięcia maksymalnego w funkcji temperatury 
dla silnika o ZS 
 

Zależności matematyczne opisujące wpływ temperatury na 
wartość napięcia minimalnego, maksymalnego oraz średniego 
przedstawiono w postaci równań (16), (17), (18). Porównując warto-
ści współczynników określających wpływ zmiennej niezależnej na 
wartość napięcia wynika, że temperatura ma największy wpływ na 
wartość minimalną napięcia, ale w tym przypadku najmniejsze 
wartości przyjmuje wyraz wolny, który reprezentuje siłę elektromoto-
ryczną akumulatora. 

Opracowane zależności uznane zostały za adekwatne, gdyż 
wyznaczony dla nich kwadrat współczynnika korelacji przyjmuje 
wysokie wartości, znacznie przewyższające R2 = 0,80. 

][133,101086,0min VTU   (16) 

][439,100779,0max VTU   (17) 

][287,100933,0 VTU śr   (18) 

 
Biorąc pod uwagę jednoczynnikowe zależności między zmien-

nymi i dość dużą dokładność odwzorowania przez opracowane 
równania wartości empirycznych sporządzono również dwuczynni-
kowe modele opisujące zależności między zmiennymi. Model opisu-
jący zmiany napięcia minimalnego w funkcji maksymalnego natęże-
nia prądu oraz temperatury przedstawia wyrażenie (19).  

685,120178,00049,0 maxmin  TIU  (19) 

 
Analiza istotności wpływu zmiennych niezależnych na zmienną 

zależną wykazała, że temperatura jest tu zmienną nieistotną. War-
tość bezwzględna statystyki t wynosi odpowiednio dla natężenia 
prądu tImax = 8,06, dla temperatury tT = 1,45. Wartość krytyczna, do 
której porównywane są wartości bezwzględne statystyk odpowiada-
jących zmiennym niezależnym wynosi tkr = 2,04. 

Zgodność modelu z danymi empirycznymi przedstawiono 
w postaci wykresu linii dopasowanej napięcia w funkcji zmiennych 
niezależnych oraz rozkładu skalników resztowych. Na rysunku 20 
przedstawiono rozkład linii dopasowanej napięcia minimalnego 
w funkcji maksymalnej wartości natężenia prądu. Rozkład składni-
ków resztowych pokazujących odchylenia modelu napięcia w funkcji 
natężenia prądu od danych empirycznych pokazano na rysunku 21. 
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Rys. 20. Przebieg linii dopasowanej napięcia minimalnego w funkcji 
maksymalnego natężenia prądu  
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Rys. 21. Rozkład reszt dla maksymalnego natężenia prądu 
 

][059,130057,0 maxmin VIU   (13) 

V][341,130071,0 minmax  IU  (14) 

V][163,130062,0  srśr IU  (15) 
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Wartość składników resztowych dla napięcia minimalnego 
w funkcji maksymalnej wartości natężenia prądu zawiera się 
w przedziale –0,4065 ÷ +0,2496 V. Opracowany model uznano za 
adekwatny, co potwierdza wartość współczynnika R2 = 0,946. 

Rozkład linii dopasowanej pozwalającej ocenić wpływ tempera-
tury na wartość minimalną napięcia przedstawiono na rysunku 22.   
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Rys. 22. Przebieg linii dopasowanej napięcia minimalnego w funkcji 
temperatury dla silnika o ZS 
 

Tu, podobnie jak poprzednio widać zgodność wartości napięcia 
wyznaczonego za pomocą równania (18) z danymi empirycznymi, 
czego potwierdzeniem jest rozkład składników resztowych pokaza-
ny na rys. 23. Wartość odchyleń napięcia minimalnego wyznaczo-
nego za pomocą modelu zawiera się w przedziale –0,41 ÷ +0,25 V. 
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Rys. 23. Rozkład reszt dla temperatury 
 

Na podstawie wyników doświadczeń opracowano także modele 
dwuczynnikowe napięcia maksymalnego w funkcji minimalnej war-
tości natężenia prądu oraz temperatury w postaci wyrażenia (20).  

044,130104,00063,0 minmax  TIU  (20) 

 
Istotność zmiennych niezależnych, podobnie jak poprzednio, 

została zweryfikowana na podstawie statystyk, z których wynika, że 
temperatura jako zmienna niezależna, wykazuje brak istotności 
wpływu na wartość wyznaczanego za pomocą wyrażenia (20) na-
pięcia maksymalnego. Jednak z uwagi na bardzo dużą wartość 
współczynnika R2 = 0,946 dokonano dalszej analizy zgodności 
opracowanego modelu z danymi empirycznymi.   

Wartości składników resztowych – rys. 24 – opracowanego 
modelu w funkcji temperatury, jak również w funkcji minimalnej 
wartości natężenia prądu – rys. 25 – zawarte są w przedziale  
–0,318 ÷ +0,273 V. Niewielkie wartości składników resztowych 
napięcia znamionowego świadczą o poprawności opracowanego 
modelu. 
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Rys. 24. Rozkład reszt w zależności od temperatury 
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Rys. 25. Rozkład reszt w zależności od natężenia prądu 
 

Z punktu widzenia informacji diagnostycznej największe zna-
czenia ma wartość średnia napięcia w funkcji średniej wartości 
natężenia prądu oraz temperatury. Mając powyższe na uwadze 
wykonano analizę wpływu wartości średniej natężenia prądu oraz 
temperatury na wartość średniej wartości napięcia obciążonego 
akumulatora. Wyniki analizy przedstawiono w postaci zależności 
matematycznej (21) opisującej ilościowy wpływ poszczególnych 
zmiennych niezależnych na zmienną zależną.  

854,120129,00055,0  TIU śrśr  (21) 

 
Analiza zapisanego modelu matematycznego wyrażającego 

wpływ zmiennych niezależnych na zmienną zależną wykazuje brak 
istotności temperatury, podobnie jak w poprzednich rozpatrywanych 
przypadkach. Wyznaczony dla zależności (21) współczynnik R2 = 
0,95 świadczy o adekwatności wyznaczonego modelu.  
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Rys. 26. Rozkład reszt w funkcji natężenia prądu  
 
Również przedstawiony na rysunku 26 oraz 27 rozkład składni-

ków resztowych w funkcji średniej wartości natężenia prądu oraz 
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temperatury pokazuje, że model dobrze odwzorowuje dane empi-
ryczne. Wartości składników resztowych zawierają się w przedziale 
–0,36 ÷ +0,25 V, co w odniesieniu do napięcia zasilania rozrusznika 
jest wartością niewielką. Podobne wartości składniki resztowe 
przyjmują w funkcji temperatury. 
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Rys. 27. Rozkład reszt w funkcji temperatury  
 
Niewielkie wartości składników resztowych świadczą o po-

prawnie opracowanym modelu, czego potwierdzeniem jest również 
duża wartość współczynnika R2. 

PODSUMOWANIE 

Faza rozruchu tłokowego silnika spalinowego stwarza szerokie 
możliwości jego diagnozowania, szczególnie w aspekcie szczelno-
ści komór spalania i osiąganego ciśnienia sprężania ładunku, a 
także elektrycznego układu rozruchowego: rozrusznika i akumulato-
ra [2]. Parametrami diagnostycznymi układu są przede wszystkim 
parametry elektryczne pracy akumulatora: napięcie na jego zaci-
skach oraz natężenie pobieranego prądu i prędkość obrotowa wału 
korbowego.  

 Tak złożony układ mechaniczno-elektryczny jest trudny do 
bezpośredniego analitycznego modelowania, które może być 
wspomagane poprzez  modele o charakterze empirycznym. Charak-
ter w znacznej części empiryczny ma także model akumulatora 
kwasowo-ołowiowego, dla którego istotne są charakterystyki napię-
cia w funkcji natężenia prądu, a także innych parametrów warunku-
jących to napięcie. Są nimi: pojemność znamionowa, temperatura 
elektrolitu a przede wszystkim stan tzw. techniczny i stopień nała-
dowania akumulatora, które są przedmiotem diagnozy. 

 Szczególnie cennych danych do opracowania takiego modelu 
dostarczają wyniki prób rozruchowych silników  prowadzonych 
przez wiele lat badań rozruchowych silników w komorze niskiej 

temperatury w WAT. Pozwoliły one na zgromadzenie obszernego 
zbioru danych, które mogą być wykorzystane do opracowania mo-
deli diagnostycznych silnika i układu rozruchowego.  

 Przedstawiona w artykule analiza wybranych wyników badań 
rozruchowych wskazuje na dokładność odwzorowania napięcia 
pracy akumulatora za pomocą prostych modeli liniowych  dla warto-
ści minimalnej maksymalnej i średni napięcia.  Jednakże różna 
postać tych modeli wskazuje na złożoność i nieliniowość charakte-
rystyk pracy akumulatora od określających je zmiennych. 
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Battery voltage in the engine starting conditions  

The results of the voltage dependence on the terminals of 

the loaded battery under the starting conditions tests of spark 

and selfignition engines were presented. The minimum, max-

imum and average values of the voltage as a function of the 

minimum, maximum and average values of the current and 

the temperature at which the starting tests were performed 

were analyzed. One and two-factorial relationships describ-

ing the influence of independent variables on dependent vari-

able in both spark and selfignition engines were presented. 

The dependencies that determine the value of the voltage in 

the function of the defining parameters are also presented, 

also in case of variable crank movement resistance. The 

adequacy of the determined relationships was found and 

statistically significant lack of temperature influence on the 

independent variable of the voltage determined by the model.  

 
Autorzy: 

mgr inż. Grzegorz Dyga – Wojskowa Akademia Techniczna 
im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Mechaniczny: 00-908 War-
szawa: ul. Gen. S. Kaliskiego 2. Tel 261 837 102, email: grze-
gorz.dyga@wat.edu.pl 

dr hab. inż. Józef Pszczółkowski, prof. WAT – Wojskowa 
Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Me-
chaniczny: 00-908 Warszawa: ul. Gen. S. Kaliskiego 2. Tel 261 837 
206, email: jozef.pszczolkowski@wat.edu.pl 

 


