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INTELLIGENT MONITORING AND ADAPTIVE SUPPORT FOR THE 

OPERATION OF ELECTRIC MACHINES 

 
Streszczenie: W artykule przedstawiono autorską metodykę wspomagania procesów monitorowania  

i eksploatacji maszyn elektrycznych wykorzystującą nowoczesne technologie komputerowe w postaci 

inteligencji obliczeniowej oraz efektywnych technik wizualizacji z wykorzystaniem rzeczywistości 

rozszerzonej. Problem badawczy podejmowany w artykule określony został poprzez zdefiniowanie i opisanie 

specyficznych parametrów charakteryzujących złożone zależności pomiędzy elementami wchodzącymi  

w skład maszyn elektrycznych, a także wartościami sygnałów pomiarowych na podstawie, których możliwe 

jest prowadzenie procesów inferencji z wykorzystaniem technologii informatycznych. Przeprowadzone 

badania pozwoliły na opracowanie modelu w znaczącym zakresie usprawniającego złożone procesy 

eksploatacji poprzez synergiczne połączenie metod przetwarzania danych z wykorzystaniem sztucznej 

inteligencji oraz systemów wizyjnych bazujących na rzeczywistości rozszerzonej łączącej obrazy środowiska 

rzeczywistego z generowanymi komputerowo obiektami wirtualnymi. Omówiono podstawy teoretyczne 

procesów eksploatacji, rodzaje stanów technicznych, metody diagnostyczne, a także strukturę opracowanego 

modelu i jego podstawowe funkcje. Zaprezentowano możliwości wykorzystania rozwiązania do zadań 

związanych z zapewnieniem ciągłości produkcji w zakładach przemysłowych użytkujących wiele typów 

maszyn elektrycznych. 
 

Abstract: The paper presents the developed methodology designed to support the processes for monitoring 

and operation of electrical machinery with the use of modern computer technology in the form of 

computational intelligence, and effective visualization techniques using augmented reality. The research 

problem undertaken in the article was determined by defining and describing the specific parameters 

characterizing the complex relationship between the elements belonging to the electrical equipment, as well as 

measuring signal values on the basis of which it is possible to conduct inference processes using information 

technology. The study made it possible to develop a model, which to a significant extent enhances complex 

processes of exploitation, through the synergistic combination of data processing methods using artificial 

intelligence and vision systems based on augmented reality, combining real images of the environment with 

computer-generated virtual objects. The theoretical basis of exploitation processes, types of technical 

conditions, diagnostic methods, and the structure of the model and its basic functions are discussed. The 

possibilities to use the developed solution to the tasks relating to the conduct of the continuity of production in 

factories using many types of electrical machines are presented. 
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1. Wstęp 

Zagadnienia związane z poprawnym 

funkcjonowaniem oraz efektywną diagnostyką 

maszyn elektrycznych stanowią istotny czynnik 

ekonomiczny we współczesnej, 

uprzemysłowionej gospodarce. Systemy 

monitorowania i zarządzania obiektami 

technicznymi znajdują zastosowanie zarówno w 

małych, średnich jak i dużych 

przedsiębiorstwach. Rozwiązania tego typu 

pozwalają maksymalnie wykorzystać czas 

przydatności do użytku poszczególnych części, 

zoptymalizować terminy ich wymiany oraz 

sterować procesami związanymi z eksploatacją, 

co przekłada się na wymierne oszczędności 

finansowe, a w dalszej kolejności na kondycję 

finansową przedsiębiorstw. Ze względu na 

znaczne zróżnicowanie oraz złożoność maszyn 

elektrycznych usprawnienie procesów 

monitorowania oraz wspomagania personelu  

w zabiegach eksploatacyjnych jest problemem 

o wielopłaszczyznowej strukturze zadaniowej. 

Jednym z czynników wpływających na 

poprawę tej sytuacji jest gromadzenie wiedzy 
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na podstawie której opracowywane są 

określone strategie eksploatacyjne. Postęp w 

obszarze przetwarzania informacji umożliwia 

także opracowywanie coraz doskonalszych 

informatycznych technik diagnozowania, 

pozwalających na efektywną rejestrację  

i analizę sygnałów przy wyeliminowaniu 

czynnika ludzkiego, co zapewnia podwyższenie 

obiektywizmu otrzymywanych wyników. 

Innym ważnym elementem systemów 

informatycznych jest możliwość interaktywnej 

wizualizacji, która w znacznym stopniu 

poprawia skuteczność prowadzonych działań. 

Jedną z technologii tego typu jest rzeczywistość 

rozszerzona (ang. Augmentem Reality) [1], 

która w znacznym stopniu wpływa na proces 

komunikacji człowiek-maszyna. Technologia ta 

charakteryzuje się  tym, że na obraz fragmentu 

środowiska rzeczywistego nakładana jest 

projekcja generowanych komputerowo 

obiektów wirtualnych, a tak złożona 

wizualizacja prezentowana jest użytkownikowi 

systemu. Rzeczywistość rozszerzona ma swoje 

początki w technologiach wojskowych. 

Pierwsze prace nad jej wykorzystaniem (nie 

była jeszcze nazywana rzeczywistością 

rozszerzoną) prowadzono w latach 

sześćdziesiątych XX wieku, kiedy powstał 

pierwszy wyświetlacz typu HMD (Helmet-

Mounted Display) [2]. Po raz pierwszy nazwa 

„rzeczywistość rozszerzona” użyta została w 

latach dziewięćdziesiątych XX wieku przez 

naukowców pracujących dla firmy Boeing nad 

systemem wspomagającym identyfikację 

wiązek oraz pojedynczych przewodów 

elektrycznych w konstruowanych przez nich 

samolotach [3]. Obecnie technologia ta znajduje 

coraz więcej zastosowań zarówno wojskowych 

jak i cywilnych. 

2. Charakterystyka procesów eksploata-

cji maszyn 

Eksploatacja to ogół wszystkich zdarzeń, 

zjawisk i procesów zachodzących w obiekcie 

rzeczywistym od chwili zakończenia jego 

wytwarzania do chwili likwidacji [4]. Zasadami 

i zjawiskami zachodzącymi podczas procesów 

eksploatacji zajmuje się nauka zwana 

eksploatyką [5]. Najistotniejszym wskaźnikiem 

jakości eksploatacji jest ekonomia eksploatacji, 

powiązana z poziomem wykorzystania 

potencjału eksploatacyjnego zawartego w 

analizowanym obiekcie lub systemie. Podczas 

użytkowania obiektów technicznych, w tym 

maszyn elektrycznych, kluczową rolę odgrywa 

metodyka prowadzenia procesów obsługiwania 

operatorskiego (przestrzegania wytycznych 

zamieszczanych w instrukcjach obsługi itp.). 

Istotne są zatem wszystkie działania 

organizacyjne, techniczne, ekonomiczne  

i społeczne jakie są podejmowane względem 

obiektu będącego przedmiotem eksploatacji. 

Działania mogą być podejmowane intuicyjnie 

(w dużym stopniu uzależnione od nabytej 

wiedzy a-priori użytkownika) albo zgodnie z 

przyjętymi zasadami ustalonymi przez 

producenta. W celu utrzymania potencjału 

eksploatacyjnego maszyny przez wyznaczony 

dla niej okres eksploatacji i zapewnienia 

bezpiecznego, a także ekonomicznego 

użytkowania konieczne jest tzw. obsługiwanie 

pozaoperacyjne (wykonywanie ustalonych 

przez producenta obsług okresowych lub 

realizowanych na podstawie niezależnej oceny 

stanu) [6]. Brak wiedzy eksploatacyjnej, 

powoduje negatywne skutki zarówno dla 

pojedynczych maszyn jak też wpływa 

negatywnie na gospodarkę. Efektywna 

eksploatacja maszyn wymaga od ich 

użytkowników stosowania się do ustalonych 

zasad, które mogą być: dyrektywne, 

postulatywne lub kryterialne [7]. W eksploatacji 

obiektów technicznych możliwe jest 

wyodrębnienie takich procesów jak: 

użytkowanie, zużycie, diagnozowanie (w tym 

prognozowanie stanów), obsługiwanie, 

zarządzenie, akwizycja i przetwarzanie oraz 

prezentacja danych. 

Stan obiektu technicznego określany jest na 

podstawie zbioru wartości charakterystycznych 

atrybutów i jest on skutkiem działań i 

warunków w jakich użytkowano obiekt 

techniczny. Stan ten ulega ciągłym zmianom, 

wśród których wyodrębnia się dwa 

podstawowe: stan zdatności (obiekt spełnia 

założone dla niego funkcje), stan niezdatności 

(obiekt nie spełnia zadań jakie zostały dla niego 

określone). W wielu publikacjach wyróżnia się 

również trzeci stan: częściowej niezdatności 

(obiekt nie spełnia wszystkich funkcji) [8]. 

Zmiany stanu technicznego powiązane są z 

licznymi procesami zachodzącymi w obiekcie 

technicznym lub w jego otoczeniu, jak np. 

starzenie zmęczeniowe, (zmienne obciążenia 

wywołujące niepożądane efekty w postaci 

przepalania obwodów lub odkształceń). Zmiany 

mogą mieć charakter odwracalny lub 

nieodwracalny. Można je również 
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zaklasyfikować do jednej z trzeć podstawowych 

grup: krytyczne (powodujące zagrożenie dla 

życia i zdrowia użytkowników, a także 

środowiska naturalnego), graniczne (mogące 

wpływać negatywnie na wydajność maszyny), 

dopuszczalne (mogące wpływać na pierwotnie 

założoną metodę wykorzystania obiektu). 

Przebieg procesów zużycia w obiekcie 

technicznym przedstawiono na rys. 1. 

 

  
Rys. 1. Przebieg procesów zużycia w obiekcie 

technicznym: Z – stopień zużycia, t – czas 

 

Jeżeli żaden z atrybutów charakteryzujących 

stan techniczny obiektu nie przekroczył 

wartości dopuszczalnej to uznaje się, że jego 

właściwości techniczno-eksploatacyjne są 

zgodne z założeniami przyjętymi podczas 

projektowania i wytworzenia, a co jest z tym 

związane może on w pełni realizować 

wszystkie przeznaczone dla niego zadania. W 

przypadku maszyn elektrycznych procesy 

zużycia mogą wpływać negatywnie na ich 

efektywne funkcjonowanie. 

Zmiany dotyczące efektywności maszyn 

spowodowane są w znaczącym zakresie 

zmianami, jakie zachodzą podczas ich 

eksploatacji. Mogą one wpływać na ilość i 

częstość pojawianie się usterek, a w dalszej 

kolejności trwałych uszkodzeń i zniszczenia 

maszyn w przypadku, gdy nie zostały one 

poddane zabiegom naprawczym. Innym 

czynnikiem charakterystycznym dla 

eksploatacji są stany eksploatacyjne, które 

mogą obejmować: użytkowanie aktywne, 

przechowywanie, konserwację długookresową, 

konserwację stałą, przekazania, remonty 

główne, remonty pośrednie, remonty bieżące, 

obsługę bieżącą, likwidację, transport. 

3. Model strukturalny systemu 

W ramach prowadzonych prac badawczo-

rozwojowych, których celem było usprawnienie 

procesów eksploatacji, w tym monitorowania 

oraz użytkowania maszyn elektrycznych 

opracowano autorski system informatyczny 

wspomagający operatorów tego typu obiektów 

technicznych. Głównymi elementami struktury 

fizycznej opracowanego systemu są: serwer, 

urządzenie projekcyjne, kamera cyfrowa 

rejestrująca obraz analogiczny do widzianego 

przez operatora, komputer, manipulator. 

Ogólny schemat struktury fizycznej systemu 

przedstawiono na rys. 2. 

 
Rys. 2. Struktura fizyczna systemu 

monitorowania i adaptacyjnego wspomagania 

eksploatacji maszyn elektrycznych 

 

System o zaprezentowanej strukturze fizycznej 

charakteryzuje się mobilnością umożliwiającą 

operatorowi poruszanie się po obszarze w 

którym mają być prowadzone procesy związane 

z monitorowaniem i wspomaganiem prac 

związanych z eksploatacją maszyn.  

Urządzenie projekcyjne w strukturze systemu 

dobierane jest na podstawie złożoności 

przewidzianych do realizacji czynności, 

specyfiki maszyn, jak również wymagań 

operatora. Może to być tradycyjny monitor 

komputerowy, tablet lub okulary projekcyjne 

[9]. W przypadku wykorzystania tabletu pełni 

on również funkcję komputera. Ponadto w 

skład struktury sprzętowej systemu wchodzi 

fragment infrastruktury sieci Internet 

stanowiącej medium komunikacyjne operatora 

ze źródłem danych. 

Oprogramowanie po stronie systemu 

stacjonarnego składa się z: serwera aplikacji, 

systemu synchronizacji danych, systemu 

analizy danych, modeli wnioskowania, bazy 

wiedzy sprzęgniętej z bazą danych oraz 

systemu aktualizacji danych. Strukturę 

programową systemu przedstawiono na rys. 3. 



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 3/2014 (103) 
 

80

 

Rys. 3. Struktura programowa systemu 

monitorowania i adaptacyjnego wspomagania 

eksploatacji maszyn elektrycznych 

 

System mobilny stanowi platforma 

prezentacyjno-komunikacyjna funkcjonująca w 

środowisku Flash przeglądarki internetowej, 

oraz system pomiarowy. Konstrukcja taka ma tą 

zaletę, że użytkownik nie jest zobligowany do 

prowadzenia procesów instalacji 

dedykowanego oprogramowania, gdyż jest ono 

automatycznie pobierane i uruchamiane w 

przeglądarce internetowej po zalogowaniu się 

do systemu. 

6. Metodyka monitorowania 
i wspomagania eksploatacji maszyn 

elektrycznych  

Prowadzenie procesów monitorowania i 

wspomagania eksploatacji maszyn 

elektrycznych z wykorzystaniem opracowanego 

systemu obejmuje wizyjną prezentację: 

lokalizacji elementów składowych maszyn, 

czynności diagnostycznych, podpowiedzi 

opisowych w formie tekstowej, wartości 

pomiarowych, lokalizacji punktów 

pomiarowych, modeli 3D elementów 

konstrukcji. Metodyka poza rozpoznawaniem 

stanu maszyn zakłada także wykorzystanie 

systemu w takich obszarach zagadnień jak: 

- naprawy (działania, których celem jest 

przywrócenie właściwości użytkowych 

maszyny która uległa awarii, podczas których 

prowadzone są czynności związane z 

regeneracją  lub wymianą uszkodzonych 

podzespołów), 

- zabiegi konserwacyjne (czynności zalecane 

przez wytwórcę maszyny mające na celu 

utrzymanie jej podzespołów w stanie 

umożliwiającym jej bezawaryjne 

funkcjonowanie), 

- szkolenie personelu technicznego 

(doskonalenie umiejętności i zdobywanie 

kompetencji niezbędnych do wykonywania prac 

związanych z diagnostyką, naprawą i 

konserwacją maszyn elektrycznych). 

Operator obsługujący system odbiera bodźce 

wzrokowe z urządzenia projekcyjnego 

stanowiącego fragment interfejsu 

komunikacyjnego użytkownika. Poszczególne 

kroki instruktażu wspomagające prowadzenie 

procesów eksploatacji mogą być prezentowane 

operatorowi bez informacji zwrotnej lub z 

wartościami sygnałów odbieranych z maszyny. 

Do pobierania informacji zwrotnej 

wykorzystywany jest system pomiarowy 

umiejscowiony w części mobilnej (rys. 4). 

Pobierane dane poddawane są w dalszej 

kolejności analizie w celu ustalenia stanu 

obiektu technicznego, ewentualnych przyczyn 

wystąpienia jego niesprawności, a także metody 

przeprowadzenia czynności naprawczych. 

Istotne zagadnienie w opracowanej metodzie 

wykorzystującej rzeczywistość rozszerzoną 

stanowią interakcje pomiędzy projekcją wizyjną 

wzbogaconą treścią instrukcji z obiektami 

wirtualnymi a użytkownikiem, oraz fizycznym 

urządzeniem technicznym (Rys. 4). 

 

Rys. 4. Zależności pomiędzy elementami 

fizycznymi i logicznymi w metodzie 

monitorowania i wspomagania eksploatacji 

maszyn elektrycznych z wykorzystaniem 

rzeczywistości rozszerzonej 
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Proces diagnostyczny przebiega z 

wykorzystaniem elementów fizycznych oraz 

logicznych, które mają wpływ na decyzje 

podejmowane przez operatora. Operator na 

podstawie odbieranej projekcji obrazu maszyny 

wzbogaconej treścią instrukcji z naniesionymi 

obiektami wirtualnymi dokonuje interpretacji 

dotyczącej jej stanu, po czym podejmuje 

decyzję co do dalszych działań opisanych 

instrukcją (rys. 5). 

Działania operatora poprzez informacje zwrotne 

o przebiegu prowadzonych procesów 

eksploatacyjnych sygnalizowane są wizualnie, 

dzięki czemu następuje potwierdzenie czy 

zostały one wykonane poprawnie. W przypadku 

prac, które nie są sprzężone z elementami 

generującymi informacje zwrotne, poprawność 

wykonanych czynności rozpoznawana jest na 

podstawie porównania stanu fizycznego 

maszyny z prezentacją wizualną składającą się 

z obiektów wirtualnych i opisu tekstowego. 

 

 
Rys. 5. Operator opracowanego systemu 

wykorzystujący okulary projekcyjne  podczas 

montażu silnika elektrycznego w urządzeniu do 

prowadzenia procesów fumigacji oraz 

przykładowy obraz widziany przez operatora z 

naniesionymi obiektami wirtualnymi 

usprawniającymi procesy naprawcze 

System analizy danych wspomagający procesy 

oceny stanu technicznego maszyny oparty 

został na klasyfikatorach neuronowym typu 

perceptron wielowarstwowy - MLP (Multi-

Layered Perceptron) [10][11] o architekturach 

złożonych z warstwy wejściowej, warstwy 

wyjściowej oraz dwóch warstw ukrytych. 

Liczba wymiarów wektorów wejściowych oraz 

wyjściowych zależna jest od typów maszyn 

elektrycznych, których zależności 

przyczynowo-skutkowe reprezentują sieci 

neuronowe. Model taki wybrany został ze 

względu na możliwość przybliżenia dowolnie 

złożonych odwzorowań systemów 

rzeczywistych. Zaproponowano wykorzystanie 

dwóch warstw ukrytych poszerzając zbiór 

możliwych do uzyskania zachowań co daje 

możliwość modelowania złożonych problemów 

zadaniowych (formalnym potwierdzeniem tej 

teorii jest twierdzenie Kołmogorowa [12]). 

Przyjęto, że podstawę działania neuronów będą 

stanowiły sigmoidalne, unipolarne funkcje 

aktywacji, które ze względu na swoje 

właściwości (gładkość, różniczkowalność, 

monotoniczność) znajdują powszechne 

zastosowanie w sieciach neuronowych typu 

MLP [13][14]. Adaptacja wag synaptycznych 

struktury sieci neuronowej do celów 

klasyfikacji rodzajów uszkodzeń i przyczyn 

awarii maszyn elektrycznych odbywa się w 

cyklach według przedstawionego równania: 

 ( ) ( ) ( )gwgwgw ijijij ∆+=+1  (1) 

gdzie: 

g - numer cyklu uczącego, wij (g) – poprzednia 

waga synaptyczna łączącą neuron i-ty z j-tym, 

wij (g+1) - nową waga synaptyczną łączącą 

neuron i-ty z j-tym. Funkcję celu w procesie 

uczenia stanowi miara błędu na wyjściu sieci 

reprezentowana równaniem: 

( )∑
=

−=
R

k

kkMSE ytE
1

2

2

1
 (2) 

gdzie: 

R – rozmiar wektora wyjściowego sieci, k – 

numer wyjścia sieci, kt - wartość żądana podana 

w ciągu uczącym dla k-tego wyjścia sieci, ky - 

wartość uzyskana dla k-tego wyjścia sieci. 

Proces uczenia prowadzi do odwzorowania 

zależności reprezentowanych przez zbiór 

uczący w wektorach wyjściowym sieci. Kształt 

granicy decyzji w wielowymiarowej przestrzeni 

cech zależny jest od modyfikacji wag 
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poszczególnych neuronów na podstawie danych 

ciągu uczącego. Aby dopasowanie wartości 

wag do obserwacji było efektywne niezbędne 

jest zapewnienie dostatecznej ilości wektorów 

wejściowych podczas procesu uczenia w celu 

uzyskania pożądanej cechy generalizacji 

wyników. 

5. Podsumowanie 

Zaprezentowana autorska metodyka 

wspomagania prowadzenia procesów 

monitorowania i eksploatacji maszyn 

elektrycznych z wykorzystaniem nowoczesnych 

technologii informatycznych w znaczącym 

zakresie wpływa na poprawę efektywności 

podejmowanych działań związanych z 

użytkowaniem obiektów technicznych. 

Opracowane rozwiązanie obejmuje zarówno 

wspomaganie wizyjne z wykorzystaniem 

technologii rzeczywistości rozszerzonej, 

którego celem jest prezentacja czynności oraz 

wartości pomiarowych jak również 

prowadzenie procesów predykcyjnych 

dotyczących oceny stanu technicznego maszyn 

z wykorzystaniem inteligencji obliczeniowej w 

postaci sztucznych sieci neuronowych. Poprzez 

zastosowanie zaproponowanego rozwiązania 

możliwe jest skrócenie czasu prowadzenia 

procesu diagnostycznego (w szczególności 

obiektów technicznych o złożonej konstrukcji), 

zredukowanie kosztów związanych ze 

szkoleniem personelu technicznego, 

zredukowanie kadry pracowniczej w wyniku 

poszerzenia zakresu wykonywanych prac przez 

pojedynczą osobę, oraz usprawnienie 

prowadzenia szkoleń w zakresie złożonych 

czynności. Implementacja metodyki w 

warunkach przemysłowych może w istotnym 

zakresie wpływać na zapewnienie utrzymania 

ciągłości produkcji poprzez efektywną 

identyfikację potencjalnych przyczyn awarii, a 

także możliwość prowadzenia skutecznych 

zabiegów naprawczych. Inną zaletą 

zaproponowanego rozwiązania jest redukcja 

zagrożeń związanych z awariami i możliwością 

szybkiego przywrócenia maszyn do stanu 

umożliwiającego ich użytkowanie. Poprzez 

zastosowanie opisanego systemu możliwe jest 

również eksploatowanie obiektów technicznych 

przez nieprzeszkolony personel oraz 

podnoszenie jego kompetencji. Przestawione 

cechy świadczą o znacznym potencjale 

wykorzystania rozwiązania w szerokim zakresie 

aplikacyjnym. 
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