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KOMPUTEROWY SYSTEM DO MONITOROWANIA STANU UZWO-

JEŃ STOJANA SILNIKA INDUKCYJNEGO  
 

THE COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING OF INDUCTION MOTOR STA-
TOR WINDINGS  

 
Streszczenie: W referacie omówiono budowę i działanie komputerowego systemu do monitorowania stanu 
uzwojeń silnika indukcyjnego. System składa się z czterech podstawowych części umożliwiających: tworzenie 
bazy danych silników, wybór sygnałów pomiarowych oraz metod ich analizowania (analiza widmowa, analiza 
składowych symetrycznych, analiza przesunięć kątowych, analiza składowych głównych PCA), monitorowa-
nie silnika – tryb on-line (program główny aplikacji) oraz analizę danych pomiarowych – tryb off-line. Apli-
kacja została wykonana w środowisku LabVIEW w taki sposób, aby można było ją uruchomić na dowolnym 
komputerze klasy PC. Ponadto system został wyposażony również w opcję generowania raportu z badań. 
Możliwości funkcjonalne aplikacji zostały sprawdzone na obiekcie rzeczywistym.  
 
Abstract: The paper discusses the design and operation of a computer system to monitor the state of the in-
duction motor windings. The system consists of four main parts enabling: the creation of a database engine, 
the choice of measurement signals and the methods of analysis (spectral analysis, analysis of symmetrical 
components, analysis of angular displacement, PCA), induction motor monitoring - on-line mode (the main 
application), and analysis of measurement data - off-line monitoring. The system was developed in LabVIEW 
in such a way that it could be run on any PC computers. Moreover, the system also comes with the option of 
generating a test report. Functionality of the application has been tested on a real object. 
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1. Wstęp 

W badaniach naukowych i praktyce eksploata-
cyjnej napędów z silnikami indukcyjnymi po-
szukuje się nowych, niezawodnych rozwiązań 
systemów diagnostycznych, którym stawia się 
coraz to trudniejsze do spełnienia wymagania. 
Równocześnie odchodzi się od wyspecjalizo-
wanych i drogich rozwiązań na rzecz systemów 
nisko budżetowych opartych na kartach pomia-
rowych i ogólnie dostępnych środowiskach 
programistycznych [2], [3]. W takich elastycz-
nych systemach diagnostycznych można sto-
sunkowo szybko rozszerzać ich funkcjonalność 
poprzez dołączenie dodatkowych modułów 
oprogramowania w których wykorzystuje się 
ogólnie dostępne metody przetwarzania sygna-
łów. W referacie przedstawiono nisko budżeto-
we rozwiązanie komputerowego systemu do 
wczesnego wykrywania zwarć zwojowych 
w stojanie przy zastosowaniu kilku wcześniej 
sprawdzonych metod opartych na analizie wy-
branych sygnałów diagnostycznych [1]. 
 

2. Koncepcja komputerowego systemu do 
monitorowania i diagnostyki uzwojeń 
stojana silnika indukcyjnego 

W ostatnich latach powstało wiele skutecznych 
metod monitorowania stanu uzwojeń stojana 
silnika indukcyjnego umożliwiających wczesne 
wykrywanie zwarć zwojowych [1],[4],[5]. Me-
tody te wymagają stosunkowo złożonego prze-
twarzania danych pomiarowych w czasie rze-
czywistym. Pozytywne wyniki testów skłaniają 
do podjęcia działań w kierunku praktycznej re-
alizacji komputerowego systemu do monitoro-
wania i diagnostyki stanu uzwojeń silnika in-
dukcyjnego, działającego w trybie on-line. Po-
dejście takie pozwala uzupełnić klasyczne me-
tody monitorowania i diagnostyki układów na-
pędowych z silnikami indukcyjnymi o nowe na-
rzędzie ułatwiające podejmowanie decyzji dia-
gnostycznych. 
Na rysunku 1 przedstawiono schemat blokowy 
ilustrujący koncepcję komputerowego systemu 
do monitorowania uzwojeń stojana silnika in-
dukcyjnego.



152 Zeszyty problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 100/2013 cz. I   
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Rys. 1. Koncepcja komputerowego systemu do monitorowania stanu uzwojeń stojana silnika induk-
cyjnego 
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Koncepcja opracowanego systemu diagno-
stycznego opiera się na następujących założe-
niach wyjściowych:  
1) System umożliwia monitorowanie w trybie 
on-line podstawowych parametrów badanej ma-
szyny takich jak:  
 przebiegi czasowe prądów stojana, napię-

cia zasilającego oraz przyspieszenia drgań 
mechanicznych,  

 wartość skuteczną mierzonych sygnałów,  
 moc czynną, bierną, pozorną oraz cos .  

2) Ekstrakcja cech niezbędnych do oceny stanu 
uzwojenia stojana odbywa się na podstawie 
analiz sygnałów diagnostycznych: prądu stoja-
na, napięcia zasilającego oraz drgań mecha-
nicznych. Podstawowymi analizami wykorzy-
stanymi w prezentowanym systemie diagno-
stycznym są:  
 klasyczna analiza FFT prądu stojana, mo-

dułu wektora przestrzennego i drgań me-
chanicznych,  

 obwiednia prądu stojana i przyspieszenia 
drgań,  

 analiza PCA: wektora przestrzennego na-
pięcia stojana oraz prądu stojana,  

 analiza składowych symetrycznych: prądu 
stojana, napięcia stojana oraz impedancji,  

 analiza przesunięć kątowych: prądów sto-
jana, napięć i prądów stojana oraz wektora 
przestrzennego prądu stojana,  

 analiza stanu maszyny w oparciu o normę 
PN-ISO 10816-1:1998.  

3) System diagnostyczny powinien umożliwiać 
tworzenie bazy danych sygnałów diagnostycz-
nych.  
4) Aplikacja powinna umożliwić ponowną ana-
lizę wcześniej zarejestrowanych sygnałów dia-
gnostycznych.  
5) System umożliwia generowania raportów 
końcowych z przeprowadzonych badań.  

3. Sprzętowa realizacja komputerowego 
systemu do monitorowania i diagnostyki 
stanu uzwojeń stojana silnika indukcyj-
nego 

Komputerowy system monitorowania i diagno-
styki stanu uzwojeń stojana silnika indukcyjne-
go opracowano w środowisku LabVIEW. Apli-
kacja może pracować zarówno na komputerze 
przemysłowym firmy National Instruments, jak 
i na tradycyjnym komputerze klasy PC lub lap-
topie. Ponadto możliwa jest rejestracja sygna-
łów pomiarowych za pomocą dowolnej karty 

pomiarowej współpracującej ze środowiskiem 
LabVIEW. Uniwersalność wykorzystanego 
sprzętu jest niewątpliwym atutem opracowane-
go systemu.  
Opracowana wersja systemu ma charakter sys-
temu rozproszonego. Jego centralnym elemen-
tem jest komputer dotykowy wyposażony 
w aplikację o strukturze przedstawionej na ry-
sunku 1. Komputer z modułami pomiarowymi 
może łączyć się za pomocą: sieci bezprzewo-
dowej Wi-Fi, sieci przewodowej Ethernet oraz 
przy wykorzystaniu portu USB. Wybór połą-
czenia uzależniony jest od zastosowanego mo-
dułu komunikacyjnego.  

3.1 Prototypowy, bezprzewodowy moduł 
pomiarowy 

Na potrzeby testów rozproszonego systemu 
monitorowania stanu uzwojeń stojana silnika 
indukcyjnego wykorzystano prototyp uniwer-
salnego, bezprzewodowego modułu pomiaro-
wego, wykonanego w formie przenośnej waliz-
ki [3]. Zdjęcie prototypowego modułu pomia-
rowego przedstawiono na rysunku 2.  

 
Rys. 2. Zdjęcie prototypowego, bezprzewodo-

wego modułu pomiarowego 

Przenośny moduł pomiarowy wyposażony zo-
stał w:  
 kartę pomiarową NI-9205 oraz moduł ko-

munikacyjny NI cDAQ-9191,  
 przetworniki hallotronowe typu AV100-

500, umożliwiające pomiar wartości chwi-
lowych trzech napięć międzyfazowych 
w zakresie do 500VRMS, charakteryzujące 
się pasmem przenoszenia w zakresie 
0÷13kHz,  

 przetworniki hallotronowe firmy LEM 
umożliwiające pomiar wartości chwilo-
wych trzech prądów fazowych w zakresie 
0÷8ARMS oraz 0÷25ARMS, charakteryzujące 
się pasmem przenoszenia w zakresie 
0÷200kHz,  

 układ do pomiaru przyspieszenia drgań 
(maksymalnie 4 kanały) akcelerometrami 
piezoelektrycznymi wykonanymi w tech-
nologii IEPE,  
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 trzy uniwersalne kanały umożliwiające 
pomiar sygnałów napięciowych w zakresie 
±10V.  

Zastosowany moduł komunikacyjny umożliwia 
transmisję danych do komputera za pomocą 
sieci Wi-Fi oraz Ethernet. Wybrana karta po-
miarowa pozwala na rejestrację do 32 kanałów 
ze wspólną masą lub do 16 kanałów w różni-
cowej konfiguracji wejść. Karta NI-9205 cha-
rakteryzuje się maksymalną częstotliwością 
próbkowania wynoszącą 250kHz oraz rozdziel-
czością 16-bitów. W prezentowanym module 
pomiarowym zastosowano podejście z różni-
cową konfiguracją wejść. Na rysunku 3 przed-
stawiono kartę pomiarową oraz moduł transmi-
sji danych.  

 
Rys. 3. Zdjęcie karty pomiarowej NI-9205 oraz 

modułu komunikacyjnego NI cDAQ-9191 

3.2 Komputerowy system monitorowania 
stanu uzwojeń stojana silnika indukcyjnego 

Komputerowy system monitorowania stanu 
uzwojeń stojana silnika indukcyjnego opraco-
wany w środowisku LabVIEW ma budowę mo-
dułową. Aktualna wersja aplikacji posiada czte-
ry główne elementy:  
1) baza danych silników;  
2) wybór sygnałów pomiarowych oraz ich ana-
liz;  
3) monitorowanie maszyny – tryb on-line (pro-
gram główny aplikacji);  
4) analiza danych pomiarowych – tryb off-line.  
Na rysunku 4 przedstawiono stronę tytułową 
aplikacji z możliwością wyboru odpowiedniego 
dowolnego elementu przedstawionego powyżej.  
Moduł pierwszy umożliwia przeglądanie bazy 
danych silników trzema metodami: po numerze 
fabrycznym, numerze seryjnym oraz tzw. „sil-
nik po silniku”. Ponadto człon ten pozwala do-
dawać nowe silniki do aktualnej bazy danych. 
Baza ta zawiera parametry znamionowe bada-
nych maszyn.  
Moduł drugi umożliwia wybór rejestrowanych 
sygnałów i analiz jakie można na nich przepro-

wadzić. Aplikacja jest na tyle elastyczna, że po-
zwala rejestrować jednocześnie od 1 do 10 sy-
gnałów diagnostycznych (trzy prądy fazowe, 
trzy napięcia międzyfazowe oraz cztery przy-
spieszenia drgań). Wybranym wcześniej sygna-
łom pomiarowym użytkownik przypisuje kartę 
pomiarową oraz kanał, którym sygnał ten bę-
dzie mierzony. Opcja ta pozwala na wybór do-
wolnej karty pomiarowej i nie musi być to karta 
zaprezentowana w punkcie 3.1.  
Moduł trzeci jest głównym elementem aplika-
cji. Umożliwia akwizycję oraz przetwarzanie 
w trybie on-line wybranych wcześniej sygna-
łów diagnostycznych. Moduł ten pozwala 
w sposób ciągły monitorować aktualny stan 
maszyny oraz tworzyć bazę danych rejestrowa-
nych sygnałów w trybie automatycznym (cykl 
automatycznego zapisu ustawiony przez użyt-
kownika) oraz ręcznym. W celu uruchomienia 
tego modułu niezbędne jest wcześniejsze 
wprowadzenie odpowiednich informacji wstęp-
nych do modułu pierwszego oraz drugiego. 
W celu możliwie wszechstronnej oceny stanu 
uzwojeń stojana, użytkownik ma do wyboru 
szereg różnych analiz. Dodatkowym atutem te-
go modułu jest możliwość generowania szcze-
gółowych raportów uwzględniających podsta-
wowe informacje o badanej maszynie oraz wy-
niki wybranych wcześniej analiz sygnałów dia-
gnostycznych.  
Moduł czwarty umożliwia ponowne odtworze-
nie wcześniej zarejestrowanych sygnałów po-
miarowych. W tym przypadku użytkownik ma 
do dyspozycji wszystkie analizy dostępne dla 
zarejestrowanych sygnałów. Podobnie jak po-
przednio możliwe jest wygenerowanie szczegó-
łowego raportu z przeprowadzonych badań.  
Dostępne w aplikacji analizy sygnałów diagno-
stycznych zostały wcześniej przebadane i wy-
kazano ich skuteczność do wczesnego wykry-
wania zwarć zwojowych [1],[4],[5]. 

 
Rys. 4. Strona tytułowa komputerowego syste-
mu monitorowania uzwojeń stojana silnika in-

dukcyjnego 
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4. Weryfikacja eksperymentalna kompu-
terowego systemu monitorowania stanu 
uzwojeń stojana silnika indukcyjnego 

Weryfikację eksperymentalną zrealizowano dla 
silnika indukcyjnego małej mocy firmy IN-
DUKTA typ Sh90L4 zasilanego bezpośrednio 
z sieci. Obciążenie silnika stanowiła maszyna 
prądu stałego. Badany silnik posiadał odpo-
wiednią konstrukcję uzwojenia stojana pozwa-
lającą na fizyczne modelowanie zwarć zwojo-
wych osobno w każdej z faz silnika. Pomiary 
sygnałów wykonano z wykorzystaniem proto-
typowego, bezprzewodowego modułu pomia-
rowego opisanego w pkt. 3.1. Przetwarzanie 

oraz dokładną analizę danych pomiarowych, 
wraz z wyodrębnianiem charakterystycznych 
symptomów uszkodzenia uzwojenia stojana 
wykonano w komputerowym systemie monito-
rowania uzwojeń stojana silnika indukcyjnego, 
przedstawionym w pkt. 3.2. 
W tabeli 1 przedstawiono zestawienie wybra-
nych symptomów uszkodzeń uzwojeń stojana 
uzyskanych w trakcie pracy on-line aplikacji 
pomiarowo-monitorującej, dla przypadków sil-
nika nieobciążonego i obciążonego momentem 
znamionowym oraz dla zwartych 0, 2 oraz 4 
zwojów w fazie C. 

Tabela 1. Zbiorcze zestawienie wybranych symptomów uszkodzeń stojana dostępnych w komputero-
wym systemie monitorowania uzwojeń stojana silnika indukcyjnego 

Symptom uszkodzenia stojana 
Silnik nieuszko-

dzony 
2 zwarte zwoje 4 zwarte zwoje 

mo=0 mo=mn mo=0 mo=mn mo=0 mo=mn 
Analiza 

FFT 
Moduł wektora 
przestrzennego sf2  -43,3 -43,8 -36,1 -37,1 -30,4 -31,3 

Analiza 
PCA 

Indeks intensyw-
ności zmian war-
tości głównych 1

21







PCA  0,042 0,027 0,092 0,058 0,172 0,109 

A
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Składowe syme-
tryczne prądu sto-

jana 

 sfI1  0,600 0,920 0,602 0,926 0,611 0,936 

 sfI 2  0,0063 0,0063 0,0145 0,0134 0,0286 0,0275 

Składowe syme-
tryczne napięcia 

zasilania 

 sfU1  1,222 1,220 1,222 1,220 1,222 1,220 

 sfU 2  0,00022 0,00019 0,00019 0,00019 0,00018 0,00018 

Składowe syme-
tryczne impedan-

cji 

 sfZ1  2,036 1,326 2,030 1,318 2,000 1,303 

 sfZ2  0,0349 0,0302 0,0131 0,0142 0,0063 0,0066 

 
Rys. 5. Widok ekranu komputerowego systemu monitorowania uzwojeń stojana silnika indukcyjnego 
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Z tabeli 1 wynika, że wraz ze wzrostem stopnia 
uszkodzenia uzwojenia stojana odpowiednie 
symptomy uszkodzeń (amplituda składowej 2fs 
modułu wektora przestrzennego prądu stojana, 
indeks intensywności zmian wartości głównych 
PCA oraz składowa przeciwna prądu stojana 
I2

(fs)) zwiększają swoją wartość. Wraz ze wzro-
stem obciążenia silnika intensywność zmian 
wartości wskaźników uszkodzenia PCA maleje. 
Na pozostałe symptomy uszkodzenia (|is|(2fs), 
I2

(fs), Z2
(fs)) obciążenie praktycznie nie ma 

wpływu. Pozostałe wskaźniki (I1
(fs), U1

(fs), U2
(fs), 

Z1
(fs)) przedstawione w tabeli 1 nie reagują na 

wzrost uszkodzenia uzwojenia stojana, jednak-
że mogą być one użyteczne w ocenie aktualne-
go stanu pracy silnika, np. składowa kolejności 
zgodnej I1

(fs) informuje o aktualnym obciążeniu 
maszyny, a składowa przeciwna napięcia zasi-
lania U2

(fs) świadczy o stopniu asymetrii napię-
cia zasilającego [6]. 
Na rysunku 5 przedstawiono przykładowy wi-
dok ekranu z komputerowego systemu monito-
rowania uzwojeń stojana silnika indukcyjnego. 
Zaprezentowano na nim wyniki analizy wid-
mowej trzech prądów fazowych stojana oraz 
obwiedni tych prądów uzyskanych przy użyciu 
transformaty Hilberta. Przejście między zakład-
kami pozwala obserwować w trybie on-line 
wyniki uzyskane z pozostałych analiz.  

5. Podsumowanie 

Opracowana wersja laboratoryjna prototypowe-
go systemu diagnostycznego umożliwia analizę 
i ocenę stanu uzwojeń stojana silnika indukcyj-
nego w czasie rzeczywistym. Modułowa struk-
tura systemu zapewnia dużą elastyczność funk-
cjonalną oraz możliwość rozbudowy o dodat-
kowe pomiary i metody przetwarzania sygna-
łów diagnostycznych. Zaproponowane rozwią-
zanie ma charakter uniwersalny i jego możliwo-
ści oparte są na zasobach programistycznych 
środowiska LabVIEW. Przeprowadzone bada-
nia wykazały, że proponowane rozwiązania 
mogą być zastosowane, jako uzupełnienie 
obecnie stosowanych systemów diagnostycz-
nych lub jako niezależny system.  
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