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ZASTOSOWANIE DYSKRETNEJ ANALIZY FALKOWEJ 
DO WYKRYWANIA ZWARĆ ZWOJOWYCH W SILNIKU 

INDUKCYJNYM  
 

APPLICATION OF DISCRETE WAVELET ANALYSIS TO DETECT INTERTURN 
FAULTS IN THE INDUCTION MOTOR  

 
Streszczenie: W artykule przedstawiono analizę możliwości wykorzystania sygnału wektora przestrzennego 
prądu stojana, uzupełnioną o dyskretną transformatę falkową do wykrywania zwarć zwojowych, w możliwie 
wczesnej fazie powstania uszkodzenia. Badania eksperymentalne zrealizowano dla silnika indukcyjnego małej 
mocy (specjalna konstrukcja umożliwiająca badanie zwarć zwojowych w każdej fazie silnika) zasilanego 
z programowalnego idealnego źródła napięcia. Akwizycja oraz analiza danych została przeprowadzona z wy-
korzystaniem wirtualnego przyrządu pomiarowo-diagnostycznego zaprojektowanego w środowisku La-
bVIEW. Analiza falkowa została przeprowadzona do trzeciego poziomu dekompozycji sygnału tak, aby uzy-
skać możliwość badania w zakresie częstotliwości od 64 do 128Hz, gdyż w tym przedziale częstotliwości 
znajduje się harmoniczna charakterystyczna dla zwarć zwojowych. Na podstawie wyników analizy falkowej 

został obliczony współczynnik zmian energii sygnału |is|
E dla wybranego poziomu dekompozycji. Zmiany 

wartości współczynnika zmian energii dla detalu na trzecim stopniu dekompozycji okazały się bardzo dobrym 
kryterium oceny stanu uzwojenia stojana.  

 
Abstract: This paper deals with the application of space current vector analysis combined with Wavelet 
Transform in the incipient diagnosis of the stator winding short circuits. The proposed method was imple-
mented for a small power induction motor (with special physical modeling of shorted turns in the stator phas-
es) supplied by ideal sinusoidal-voltage-source. The data acquisition and analysis was realized using virtual 
measurement-diagnostic device developed in the LabVIEW environment. Wavelet Transform was done up to 
the third decomposition level of the measured current signal to enable the observation of the fault symptoms in 

the frequency range (64÷128) Hz. Based on this analysis the energy coefficient of the signal |is|
E for the cho-

sen decomposition level was calculated. Changes of this factor constitutes a very efficient index for the evalua-
tion of the stator winding state.  

 
Słowa kluczowe: silnik indukcyjny, zwarcia zwojowe, wektor przestrzenny prądu stojana, dyskretna transfor-
mata falkowa  
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1. Wstęp  

W badaniach naukowych i praktyce 
eksploatacyjnej napędów z silnikami 
indukcyjnymi nieustannie trwają poszukiwania 
niezawodnych rozwiązań systemów 
diagnostycznych, którym stawia się coraz to 
trudniejsze do spełnienia wymagania. Nie licząc 
bezbłędnego rozpoznania rodzaju uszkodzenia, 
niezmiernie ważne jest dostarczenie informacji 
o stopniu tego uszkodzenia. Wykrycie 
początkowej fazy rozwoju uszkodzenia 
maszyny pozwala nie tylko zaplanować jej 
remont, ale również nie dopuszcza do 
powstania poważniejszych awarii i związanych 

z nią kosztów. Szczególnie ważne jest to w 
przypadku uszkodzenia uzwojeń stojana, ze 
względu na silnie destrukcyjny charakter 
prowadzący do poważnej awarii maszyny, 
której często towarzyszy efekt pożaru. W tym 
wypadku niezbędne jest wykrycie stanu 
początkowego uszkodzenia i odpowiednio 
wczesne wyłączenie silnika. Można zauważyć 
rosnące zainteresowanie wykorzystaniem w 
diagnostyce silników indukcyjnych wektora 
przestrzennego prądu stojana lub jego modułu 
[1], [7]. Wynika to z łatwiejszego 
wyodrębniania charakterystycznych 
składowych harmonicznych, pojawiających się 
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w widmie częstotliwościowym modułu wektora 
przestrzennego na skutek uszkodzenia. W 
przypadku zwarć w uzwojeniu stojana w 
widmie modułu wektora przestrzennego, oprócz 
składowej stałej pojawia się również 
harmoniczna o częstotliwości równej podwójnej 
częstotliwości napięcia zasilania. Amplituda tej 
składowej zależy od stopnia uszkodzenia, a 
zatem umożliwia wykrywanie zwarć 
zwojowych. Niedoskonałość transformaty FFT 
powoduje, że coraz częściej wykorzystuje się 
bardziej złożone metody analizy sygnałów 
oparte na wysokiej rozdzielczości. W 
szczególności dotyczy to analizy falkowej 
umożliwiającej dekompozycję sygnałów 
diagnostycznych do takiego zakresu 
częstotliwości, w którym zawarta jest 
informacja diagnostyczna [2], [3].  

2. Metodyka badań laboratoryjnych  

2.1. Opis stanowiska laboratoryjnego  

Badania eksperymentalne zostały wykonane na 
silniku indukcyjnym klatkowym firmy Indukta 
typu Sh 90L-4 o mocy 1,5kW, sprzęgniętym 
z maszyną obciążającą, którą stanowił serwo-
napęd firmy Lenze. W celu wyeliminowania 
wpływu niesymetrii zasilania badania wykona-
no przy zasilaniu silnika z programowalnego 
źródła napięcia przemiennego firmy Chroma, 
generującego idealnie symetryczne napięcia za-
silające. Prądy w poszczególnych fazach silnika 
mierzono za pomocą wielozakresowych prze-
tworników LA 25-NP firmy LEM. Do monito-
rowania uszkodzeń uzwojeń stojana zastosowa-
no komputerowy system pomiarowo-
diagnostyczny oparty na wirtualnych przyrzą-
dach opracowanych w środowisku LabVIEW.  

2.2. Modelowanie zwarć zwojowych uzwoje-
nia stojana  

W badaniach laboratoryjnych zastosowano sil-
nik indukcyjny o specjalnej konstrukcji, umoż-
liwiającej fizyczne modelowanie zwarć zwojo-
wych stojana, niezależnie w każdej z trzech faz 
silnika. Badania przeprowadzono przy zwarciu 
maksymalnie 10 zwojów w jednej z faz, co sta-
nowi około 3% całkowitej liczby zwojów 
uzwojenia. Aby zapewnić rzeczywisty charak-
ter uszkodzenia uzwojenia stojana, prąd płyną-
cy w obwodzie zwarciowym nie był ogranicza-
ny dodatkową rezystancją. Tak więc, rezystan-
cja punktu zwarcia była niemal zerowa.  

2.3. Charakterystyka zastosowywanych me-
tod diagnostyki uzwojeń stojana  

2.3.1. Transformata widmowa modułu 
wektora przestrzennego prądu stojana  

Najbardziej popularną i powszechnie stosowaną 
metodą wykrywania uszkodzeń silników induk-
cyjnych jest analiza częstotliwościowa sygna-
łów diagnostycznych przy wykorzystaniu szyb-
kiej transformaty Fouriera FFT (ang. Fast Fo-
urier Transformation) [5]. Polega ona na prze-
tworzeniu sygnału w wyniku, którego otrzymu-
je się widmo, które jest reprezentacją graficzną 
charakterystyki częstotliwościowej sygnału, 
a następnie wyodrębnieniu charakterystycznych 
harmonicznych uszkodzeniowych (ekstrakcja 
symptomów uszkodzenia). Na podstawie badań 
przedstawionych między innymi w [1], [6], [7] 
można stwierdzić, że do wykrywania uszkodzeń 
uzwojeń stojana bardzo efektywna jest metoda 
analizy widma modułu wektora przestrzennego 
prądu stojana EPVA (ang. Extended Park’s 
Vector Approach).  
Składowe wektora przestrzennego prądu stojana 
is w prostokątnym, nieruchomym względem 
stojana układzie współrzędnych (α-β) są zwią-
zane z chwilowymi prądami fazowymi stojana 
zależnościami wynikającymi z przekształcenia 
Clarka [1]:  
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Natomiast moduł wektora przestrzennego prądu 
stojana można obliczyć z zależności:  

 22
 sss ii i  (2) 

W przypadku wystąpienia zwarcia w uzwoje-
niach stojana, w sygnale |is| pojawiają się do-
datkowe harmoniczne. W szczególności jest to 
podwójna harmoniczna podstawowej częstotli-
wości napięcia zasilającego 2fs oraz jej parzyste 
wielokrotności [6],[7].  
Na rys. 1 przedstawiono etapy przetwarzania 
informacji diagnostycznej przy wykorzystaniu 
metody opartej na analizie widmowej modułu 
wektora przestrzennego prądu stojana.  
Pierwszym etapem jest pomiar trzech prądów 
fazowych stojana, a następnie przetworzenie ich 
do wektora przestrzennego prądu stojana oraz 
jego modułu zgodnie z zależnościami (1) i (2). 
Kolejnym etapem jest wykonanie transformaty 
widmowej sygnału |is|.  
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Rys. 1. Etapy przetwarzania informacji diagno-
stycznej z wykorzystaniem analizy widmowej 
modułu wektora prądu |is|.  

Widmo częstotliwościowe uzyskano wykorzy-
stując dostępne w środowisku LabVIEW bloki 
funkcyjne (FFT_Spectrum_(Mag-Phase).vi) 
umożliwiające m.in. wybór odpowiedniego 
okna widma. Zgodnie z sugestiami zawartymi 
w [4] wybrano okno typu Flap-Top. Następnym 
etapem jest ekstrakcja symptomów uszkodze-
nia, a więc w tym przypadku wyodrębnienie 
podwójnej harmonicznej podstawowej często-
tliwości napięcia zasilającego 2fs, a następnie 
określenie zmian jej amplitudy. W tym celu 
zrealizowano w środowisku LabVIEW odpo-
wiedni blok funkcyjny, który na podstawie do-
stępnych informacji o częstotliwości napięcia 
zasilania silnika wyodrębniał charakterystyczną 
harmoniczną i monitorował zmiany jej ampli-
tud. Ostatnim etapem jest wnioskowanie o ak-
tualnym stanie uzwojenia stojana na podstawie 
amplitudy częstotliwości 2fs.  

2.3.2. Dyskretna transformata falkowa 
modułu wektora przestrzennego prądu 
stojana  

Coraz częściej stosowaną i wciąż rozwijaną me-
todą w diagnostyce uszkodzeń silników induk-
cyjnych jest transformata falkowa. Transforma-
ta falkowa poprzez możliwość rozkładu w dzie-
dzinie czasu sygnału na składniki o różnych 
oknach czasowych i różnych pasmach często-
tliwości, pozwala na wyodrębnienie i śledzenie 
informacji zawartej w danym paśmie częstotli-
wościowym sygnału w czasie [3].  
Dyskretna transformata falkowa powoduje roz-
dzielenie sygnału na dwie składowe, zwane 
aproksymatą i detalem, poprzez filtrację odpo-
wiednio filtrem dolnoprzepustowym i górno-
przepustowym oraz operację przepróbowania 
sygnału przez wybieranie tylko próbek parzys-
tych (ang. downsampling). Rozwinięcia w sze-
reg sygnału x(t) dokonuje się w oparciu o dwie 
spokrewnione ze sobą funkcje bazowe: tzw. 
funkcję falkową Ψ(t) oraz funkcję skalującą φ(t) 
[2]:  

         



k j

kjj
k

kjj tkdtkatx
0

,,00   (3) 

Współczynniki dj,k zawierają informację o wy-
sokich częstotliwościach oraz tworzą zbiór tzw. 
detali. Natomiast współczynniki ak zawierają 
informację dolnoprzepustową wraz ze składową 
stałą, czyli stanowią tzw. aproksymację sygna-
łu. Pełna informacja o sygnale wejściowym 
(oryginalnym) jest zachowana w zbiorze złożo-
nym z połączenia w całym rozkładzie wszyst-
kich detali i aproksymacji najniższego poziomu 
rozdzielczości.  
Na rys. 2 przedstawiono etapy przetwarzania 
informacji diagnostycznej przy wykorzystaniu 
metody opartej na analizie falkowej modułu 
wektora przestrzennego prądu stojana.  

 
 
 
 
 
Rys. 2. Etapy przetwarzania informacji diagno-
stycznej z wykorzystaniem analizy falkowej |is|.  

Podobnie jak w przypadku analizy widmowej, 
pierwszym etapem jest pomiar trzech prądów 
fazowych stojana, a następnie przetworzenie ich 
do wektora przestrzennego prądu stojana oraz 
obliczenie jego modułu. Kolejnym etapem jest 
wykonanie transformaty falkowej sygnału |is|. 
Transformatę falkową uzyskano wykorzystując 
dostępne w środowisku LabVIEW bloki funk-
cyjne (WA Get Coefficients of Discrete Wavelet 
Transform.vi) umożliwiające m.in. wybór ro-
dzaju falki do dekompozycji (wybrano falkę 
Haar) oraz wybór poziomu dekompozycji [2]. 
Przed przystąpieniem do wykonania transfor-
maty falkowej sygnał został przepróbowany do 
poziomu 1024 kS/s, w celu ujednolicenia roz-
dzielczości mierzonych sygnałów. Proces de-
kompozycji sygnału został powtórzony do trze-
ciego poziomu, w celu uzyskania możliwości 
badania zakresu częstotliwości od 64 do 128Hz. 
W tym zakresie częstotliwości znajduje się 
harmoniczna charakterystyczna dla uszkodzenia 
stojana. Następnym etapem jest ekstrakcja 
symptomów uszkodzenia, którą zrealizowano 
w środowisku LabVIEW wprowadzając odpo-
wiedni blok funkcyjny obliczający współczyn-
nik zmian energii sygnału |is|

E dla wybranego 
poziomu dekompozycji według zależności:  
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gdzie:  
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i – indeks określający stopień dekompozycji 
sygnału (D1, D2, D3 lub A3),  
A – amplituda sygnału |is| na wybranym pozio-
mie dekompozycji,  
t – czas rejestracji sygnału,  
dt – rozdzielczość sygnału.  

Z uwagi na wzrost amplitudy harmonicznej 2fs 
w chwili wystąpienia zwarcia zwojowego, sku-
piono się na monitowaniu współczynnika zmian 
energii w detalu trzeciej dekompozycji sygnału 
|is|

E
D3. Ostatnim etapem jest wnioskowanie 

o stanie uzwojenia stojana, a w przypadku wy-
krycia uszkodzenia ewentualna ocena jego 
stopnia.  

3. Wyniki badań eksperymentalnych  

3.1. Zastosowanie transformaty widmowej 
do analizy modułu wektora przestrzennego 
prądu stojana  

Na rys. 3a przedstawiono widmo modułu wek-
tora przestrzennego prądu stojana dla silnika 
nieobciążonego dla silnika nieuszkodzonego, 
z zwartymi 5 i 10 zwojami w fazie A silnika.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 3. Widmo modułu wektora przestrzennego 
prądu stojana |is| silnika nieuszkodzonego i przy 
zwarciu 5, 10 zwojów w fazie A dla: a) silnika 
nieobciążonego, b) obciążonego znamionowo  

Widma częstotliwościowe zawierają oprócz 
składowej podstawowej fdc, również składową 
sieciową fs, składową podwójną sieciową 2fs 

oraz harmoniczną rotacyjną fr. Wraz ze zwięk-
szaniem stopnia uszkodzenia uzwojenia stojana 
wzrasta amplituda harmonicznej podwójnej sie-
ciowej oraz jej parzyste wielokrotności. Ampli-
tuda składowej 2fs przy zwarciu 5 zwojów 
w fazie A silnika zwiększa się o około 11dB, 
natomiast składowa 4fs o około 8dB. Dla zwar-
cia 10 zwojów jest to odpowiednio – 21dB 
i 14dB.  
Dla silnika obciążonego momentem znamiono-
wym zawartość harmonicznych w widmie jest 
taka sama, natomiast wzrost amplitudy charak-
terystycznych harmonicznych jest odpowiednio 
dla zwarcia 5 zwojów -9dB (2fs) oraz 5dB (4fs), 
i zwarciu 10 zwojów - 19dB (2fs) i 11dB (4fs) 
(rys. 3b).  
Na rys. 4. przedstawiono analizę zmian ampli-
tudy składowej 2fs modułu wektora przestrzen-
nego |is| w zależności od liczby zwartych zwo-
jów i wartości momentu obciążenia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 4. Zależność amplitudy składowej 2fs mo-
dułu wektora przestrzennego prądu stojana |is| 
od obciążenia silnika oraz liczby zwartych zwo-
jów  

Można zauważyć, że wraz ze wzrostem stopnia 
uszkodzenia uzwojenia stojana widoczny jest 
wzrost amplitudy harmonicznej 2fs. Ponadto 
moment obciążenia silnika ma ograniczony 
wpływ na zmiany amplitudy składowej 2fs. 
Możliwe jest wykrycie uszkodzenia uzwojenia 
stojana dopiero przy zwarciu 2-3 zwojów.  

3.1. Zastosowanie dyskretnej transformaty 
falkowej do analizy modułu wektora prze-
strzennego prądu stojana  

Na rys. 5 przedstawiono detal modułu wektora 
przestrzennego prądu stojana przy dekompozy-
cji sygnału do trzeciego poziomu dla silnika 
nieobciążonego w przypadku silnika nieuszko-
dzonego, z zwartymi 5 i 10 zwojami w fazie A.  
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Rys. 5. Detal dla trzeciego poziomu dekompo-
zycji sygnału modułu wektora przestrzennego 
prądu stojana |is|D3 silnika nieobciążonego dla: 
a) silnika nieuszkodzonego, b) zwarciu 5 zwo-
jów, c) zwarciu 10 zwojów  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 6. Detal dla trzeciego poziomu dekompozycji 
sygnału modułu wektora przestrzennego prądu 
stojana |is|

2
D3 silnika nieobciążonego dla: a) silni-

ka nieuszkodzonego, b) zwarciu 5 zwojów, 
c) zwarciu 10 zwojów  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 7. Zależność zmian wartości współczynni-
ka |is|

E
D3 modułu wektora przestrzennego prądu 

stojana |is| od obciążenia silnika oraz liczby 
zwartych zwojów  

Można zaobserwować, że wraz ze wzrostem 
stopnia uszkodzenia uzwojenia stojana wrasta 
amplituda detalu |is|D3 dla 3 poziomu dekompo-
zycji. Zauważono również, że podniesienie do 
kwadratu sygnału |is|D3 pozwoliło na uwydatnie-
nie zmian amplitudy na skutek powstałego 
uszkodzenia (rys. 6). 
W celu monitorowania zmian amplitudy sygna-
łu |is|

2
D3 wprowadzono współczynniki zmian 

energii |is|
E

D3 sygnału opisany zależnością (4).  
Na rys. 7 przedstawiono zmiany współczynnika 
|is|

E
D3 w zależności od stopnia uszkodzenia 

uzwojenia stojana i dla różnego obciążenia sil-
nika. Widoczny jest wyraźny wzrost wartości 
zaproponowanego współczynnika już przy 
zwarciu 1 zwoju.  
Jak przedstawiono w tabeli 1, zmiany wartości 
|is|

E
D3 w ograniczonym stopniu zależą od czasu 

rejestracji sygnału. Możliwe jest zaobserwowa-
nie zmian wartości |is|

E
D3 przy rejestracji sygna-

łu już od 0,05 sekundy.  

Tabela 1. Zmiany wartości |is|
E

D3 w zależności 
od liczby zwartych zwojów, momentu obciąże-
nia silnika i czasu rejestracji danych pomiaro-
wych  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dalsze prace skoncentrowane były na bada-
niach on-line zmian wprowadzonego współ-
czynnika |is|

E
D3 w zależności od liczby zwartych 

zwojów. W tym celu wykonano środowisku 
LabVIEW aplikację pomiarowo-diagnostyczną 
realizującą przedstawiane algorytmy przetwa-
rzania i analizy prądów fazowych stojana. 
Zmiany |is|

E
D3 w zależności od stopnia uszko-

dzenia uzwojenia stojana dla czasu rejestracji 
sygnału równego t = 0,2 s zostały przedstawio-
ne na rys. 8.  
Na podstawie rys. 8 można stwierdzić, że zmia-
ny wartości współczynnika |is|

E
D3 pozwalają na 

monitorowanie stanu uzwojenia stojan silnika 
indukcyjnego on-line.  

t = 5 s t = 2 s t = 1 s t = 0,5 s t = 0,2 s t = 0,1 s t = 0,05 s 

zw.0 0,035 0,037 0,037 0,039 0,044 0,057 0,056

zw.1 0,045 0,043 0,043 0,052 0,056 0,068 0,075
zw.2 0,149 0,149 0,152 0,159 0,181 0,216 0,219
zw.5 0,573 0,573 0,567 0,563 0,584 0,656 0,708

zw.10 1,871 1,884 1,886 1,896 1,921 2,046 2,066

zw.0 0,024 0,023 0,023 0,023 0,024 0,020 0,020
zw.1 0,031 0,032 0,033 0,032 0,029 0,025 0,021
zw.2 0,079 0,081 0,076 0,076 0,077 0,083 0,070
zw.5 0,443 0,448 0,456 0,451 0,479 0,513 0,530

zw.10 1,594 1,598 1,598 1,581 1,644 1,727 1,760
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Rys. 8. Zmian wartości współczynnika |is|

E
D3 

modułu wektora przestrzennego prądu stojana 
|is| przy skokowym zwiększaniu stopnia uszko-
dzenia uzwojenia stojana dla a) silnika nieob-
ciążonego, b) obciążonego znamionowo  

4. Wnioski końcowe  

Na podstawie przeprowadzonych badań ekspe-
rymentalnych można stwierdzić, że zastosowa-
nie analizy widmowej modułu wektora prze-
strzennego prądu stojana umożliwia wczesne 
wykrycie symptomów wystąpienia zwarcia 
zwojowego (na poziomie kilku zwojów zwar-
tych). Jednakże zmiany amplitudy harmonicz-
nej 2fs. są stosunkowo małe dla pojedynczych 
zwojów zwartych. Zastosowanie analizy falko-
wej i dekompozycja sygnału do odpowiedniego 
poziomu znacznie poprawia dokładność oceny 
stanu uzwojenia. W przypadku omawianym 
w referacie, dekompozycja do trzeciego pozio-
mu oraz wprowadzenie współczynnika zmian 
energii |is|

E
D3 dla detalu, znacznie zwiększyło 

dokładność oceny stanu uzwojenia. Widoczny 
jest wyraźny wzrost wartości zaproponowanego 
współczynnika już przy zwarciu 1 zwoju.  
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