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DIAGNOSTYKA SILNIKA OBCOWZBUDNEGO PRĄDU STAŁEGO 

OPARTA NA ANALIZIE I ROZPOZNAWANIU SYGNAŁÓW  
Z ZASTOSOWANIEM FFT I KLASYFIKATORA BAYESA 

 
DIAGNOSTICS OF SEPARATELY EXCITED DC MOTOR  
BASED ON ANALYSIS AND RECOGNITION OF SIGNALS 

USING FFT AND BAYES CLASSIFIER  
  

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki badań diagnostycznych silnika obcowzbudnego prądu stałego. 

Zastosowano w diagnostyce metodę analizy opartą na szybkiej transformacie Fouriera (FFT)  i metodę rozpo-

znawania wykorzystującą klasyfikator Bayesa. W procesie uczenia wyznaczano zbiór najistotniejszych często-

tliwości, dla których  różnice odpowiadających sygnałów w dwóch stanach silnika są największe. W procesie 

identyfikacji rozpoznawano trzy kategorie sygnałów: stan bez uszkodzenia, stan przerwy zezwojów wirnika  

i stan zwarcia zezwojów wirnika.  

 
Abstract: In the work results of diagnostic investigations of separately excited dc motor were presented. In 

diagnostics were applied a Fourier analysis method basing on fast Fourier transform (FFT) and a recognition 

method using Bayes classifier. In training process a set of the most important frequencies has been determined 

for which differences of corresponding signals in two states are the largest. Three categories of signals have 

been recognized in identification process: faultless state, state of breaking the rotor coils and state of shorting 

the rotor coils. 
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1. Wstęp 
Badania diagnostyczne pozwalają wykryć 

możliwe uszkodzenia w obwodach 

elektrycznych  

i mechanicznych silników prądu stałego i prądu 

przemiennego [1, 5, 8, 9, 11, 17, 18]. W tym 

celu stosowane są odpowiednie metody analizy  

i rozpoznawania sygnałów pomiarowo 

dostępnych [2, 3, 12, 13, 14, 15, 19, 20]. 

Sygnałami diagnostycznymi, które zawierają 

informacje  

o stanie silnika mogą być wielkości 

elektryczne, akustyczne, mechaniczne, 

termiczne i inne  

[6, 7, 10, 16]. Podstawowymi sygnałami 

elektrycznymi w diagnostyce są prądy i 

napięcia  

w obwodach elektrycznych silnika. Sygnały 

prądowe są częściej wykorzystywane w 

diagnostyce z powodu mniejszej wrażliwości na 

zewnętrzne zakłócenia w porównaniu z 

sygnałami napięciowymi. W niniejszej pracy 

przedstawiono wyniki diagnostyki silnika 

obcowzbudnego prądu stałego, w której 

wykorzystano dwa sygnały: prąd wzbudzenia i 

prąd twornika. Zastosowano w badaniach 

metodę analizy opartą na szybkiej 

transformacie Fouriera (FFT) i metodę 

rozpoznawania wykorzystującą klasyfikator 

Bayesa [4]. 

2. Klasyfikator Bayesa 
Klasyfikator jest oparty na twierdzeniu Bayesa 

opisanym wzorem (1): 
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gdzie: 

)( iCP  - prawdopodobieństwo zdarzenia 

(kategorii) iC , 

)|( XCP i  - prawdopodobieństwo zdarzenia 

(kategorii) iC  pod warunkiem zajścia zdarzenia 

(sygnału) X , 

)|( iCXP  - prawdopodobieństwo zdarzenia 

(sygnału) X pod warunkiem zajścia zdarzenia 

(kategorii) iC . 
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W metodach statystycznych przedstawionych  

w 1973 roku przez Richarda o. Dudę oraz Pete-

ra E. Harta, podejmując decyzję  o przypisaniu 

nieznanego sygnału do klasy, bierzemy pod 

uwagę prawdopodobieństwa związane z przy-

należnością obiektów do klas  oraz koszty błęd-

nych klasyfikacji. Klasyfikator Bayesa przypi-

suje sygnałowi klasę, dla której prawdopodo-

bieństwo a posteriori  jest największe. Zatem ΧΧΧΧ 

zostanie przypisany do klasy 
L

ω , jeśli zacho-

dzi zależność (2): 
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dla każdego }{ Cj ,...,2,1∋ . 

W przypadku, gdy chcemy rozpoznawać sygna-

ły w n-wymiarowej przestrzeni cech, 

tzn. ΧΧΧΧ={X1, X2,…,Xn}, możemy wykorzystać 

prosty klasyfikator Bayesa. 

W klasyfikatorze tym przyjmuje się założenie  

o wzajemnej niezależności cech. Wówczas gę-

stość rozkładu prawdopodobieństwa definiuje-

my dla n-wymiarowego wektora cech  

wzorem (3): 
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Kolejne uogólnienie klasyfikatora Bayesa pole-

ga na uwzględnieniu faktu, że nie wszystkie 

błędne decyzje w rozpoznawaniu obiektu są tak 

samo „kosztowne” (czyli mają takie same nega-

tywne konsekwencje). W celu wzięcia pod 

uwagę tego faktu, wprowadza się funkcję kosz-

tów (pomyłek), na podstawie której oraz na 

podstawie prawdopodobieństwa a posteriori 

definiuje się funkcję ryzyka klasyfikatora. Za-

daniem takiego klasyfikatora jest minimalizacja 

funkcji ryzyka. 

3. Pomiary sygnałów diagnostycznych 
Obiektem badań był silnik obcowzbudny prądu 

stałego wykonany przez BOBRME KOMEL 

w Katowicach (rys. 1), w którym była możliwa  

realizacja przerwy zezwojów wirnika i zwarcie 

trzech oraz sześciu zezwojów wirnika. Silnik 

miał następujące dane: PN  = 13 kW, UN = 75 

V, IN  = 200 A, UfN = 220 V, nN = 700 obr/min, 

p = 2,  Nr  = 42,  K = 126. 
Silnik posiadał uzwojenie pętlicowe proste  

w wirniku i był zasilany z generatora napięcia 

stałego. Obciążeniem silnika był generator na-

pięcia stałego pracujący na zewnętrzną rezy-

stancję. Pomiary wykonano w warunkach labo-

ratoryjnych kartą pomiarową z częstotliwością 

próbkowania 20 kHz i czasem rejestracji 10 s. 

Rejestrowano następujące wielkości: prędkość 

wirnika, napięcie twornika, prąd twornika, na-

pięcie wzbudzenia, prąd wzbudzenia, prąd  

w zwartych zezwojach wirnika. Wykonano wie-

lowariantowe rejestracje obciążonego silnika  

w stanach: bez uszkodzenia, przerwy zezwojów 

wirnika, zwarcia 3 zezwojów wirnika, zwarcia 

6 zezwojów wirnika, przerwy zezwojów wirni-

ka i zwarcia 3 zezwojów wirnika, przerwy ze-

zwojów wirnika i zwarcia 6 zezwojów wirnika, 

dla  prędkości wirnika: 700 obr/min, 600 

obr/min, 500 obr/min, 400 obr/min, dla procesu 

uczenia i procesu identyfikacji. Spośród zareje-

strowanych wielkości jako sygnały diagno-

styczne wybrano prąd wzbudzenia i prąd twor-

nika. 

 
Rys. 1. Silnik obcowzbudny prądu stałego  
 

4. Analiza i rozpoznawanie sygnałów 
diagnostycznych 

Zarejestrowane sygnały podzielono na próbki  
o długości: 0,2 s, 0,4 s, 0,6 s, 0,8 s, 1 s, 1,2 s, 

1,4 s, 1,6 s, 1,8 s, 2 s. Wykonano analizę FFT 

sygnałów. Wyniki analizy FFT prądu wzbudze-

nia i prądu twornika dla prędkości wirnika 700 

obr/min przedstawiono na rys. 2-7. 
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Rys. 2. Widmo częstotliwości prądu wzbudzenia 

w stanie bez uszkodzenia 
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Rys. 3. Widmo częstotliwości prądu wzbudzenia 

w stanie przerwy zezwojów wirnika 
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Rys. 4. Widmo częstotliwości prądu wzbudzenia  

w stanie zwarcia  3 zezwojów wirnika 
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Rys. 5. Widmo częstotliwości prądu twornika   

w stanie bez uszkodzenia 
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Rys. 6. Widmo częstotliwości prądu twornika 

 w stanie przerwy zezwojów wirnika 
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Rys. 7. Widmo częstotliwości prądu twornika   

w stanie zwarcia  3 zezwojów wirnika 

Dla każdej długości próbki sygnału określono 

zbiór najistotniejszych częstotliwości, dla 

których różnice odpowiadających sygnałów  

w dwóch stanach silnika są największe.  

W procesie uczenia i identyfikacji zastosowano 

klasyfikator Bayesa.  

W procesach uczenia i identyfikacji utworzono 

wektory cech sygnałów diagnostycznych dla 

częstotliwości należących do zbioru 

najistotniejszych częstotliwości. 

Składowymi wektorów cech były amplitudy 

harmonicznych prądu wzbudzenia i prądu 

twornika dla trzech stanów: stanu bez 

uszkodzenia, stanu przerwy zezwojów wirnika i 

stanu zwarcia trzech zezwojów wirnika. 

Skuteczność rozpoznawania sygnału silnika 

została zdefiniowana wzorem (4): 

                  100%   ⋅=
nw

np
ns

N

N
E                      (4) 

gdzie: Ens – skuteczność rozpoznawania sygnału 

silnika dla n-sekundowych próbek sygnału, Nnp, 
Nnw   – liczba pomyślnych rozpoznań i wszyst-

kich rozpoznań sygnału dla n-sekundowych 

próbek sygnału silnika w stanach: bez uszko-

dzenia, przerwy zezwojów wirnika i zwarcia 

trzech zezwojów wirnika.  

Skuteczność rozpoznawania stanu silnika 

zdefiniowano wzorem (5): 
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gdzie: En – skuteczność rozpoznawania stanu 

silnika dla n-sekundowych próbek sygnału, Enb, 
Enp, Enz   – skuteczności rozpoznawania sygnału 

silnika dla n-sekundowych próbek sygnału  

odpowiednio w stanach: bez uszkodzenia, prze-

rwy zezwojów wirnika i zwarcia trzech zezwo-

jów wirnika. 

Skuteczności rozpoznawania sygnałów silnika 

dla przyjętych długości próbek sygnałów były 

następujące: 

1) w stanie bez uszkodzenia: 

a) prądu wzbudzenia - 100%, 

b) prądu twornika - 100%, 

2) w stanie przerwy zezwojów wirnika: 

a) prądu wzbudzenia - 100%, 

b) prądu twornika - 100%, 

3) w stanie zwarcia trzech zezwojów wirnika: 

a) prądu wzbudzenia - 100%, 

b) prądu twornika - 100%. 

Skuteczności rozpoznawania stanu silnika  

w oparciu o sygnały prądu wzbudzenia i prądu 

twornika były 100%. 
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5. Podsumowanie 
Zastosowane metody analizy i rozpoznawania 

pozwalają określić stan silnika obcowzbudnego 

prądu stałego, tj. stan bez uszkodzenia, stan 

przerwy zezwojów wirnika i stan zwarcia trzech 

zezwojów wirnika, na podstawie próbek 

sygnałów diagnostycznych prądu wzbudzenia  

i prądu twornika. W badanych przypadkach 

skuteczności rozpoznawania stanu silnika 

obcowzbudnego prądu stałego w oparciu o prąd 

wzbudzenia i prąd twornika wynosiły 100%. 
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