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Streszczenie: Artykuł opisuje układ do diagnostyki nieobci��onego silnika asynchronicznego z 

wykorzystaniem filtracji aktywnej. Wchodz�cy w skład układu filtr aktywny, jest w pełni przestrajalny i ma na 

celu zwi�kszenie rozdzielczo�ci pomiaru warto�ci amplitud harmonicznych. Zadaniem filtru jest 

wyeliminowanie z sygnału pomiarowego podstawowej harmonicznej o cz�stotliwo�ci 50 Hz, której amplituda 

jest wielokrotnie wi�ksza od amplitud pozostałych harmonicznych. Filtracj� pojedynczej harmonicznej z 

sygnału pomiarowego uzyskuje si� poprzez odj�cie z tego sygnału przebiegu sinusoidalnego o cz�stotliwo�ci 

50 Hz o odpowiedniej amplitudzie i przeciwnej fazie. W efekcie uzyskuje si� sygnał o ni�szej amplitudzie i 

wy�szym THD, przez co mo�na zwi�kszy� tor wzmocnienia układu wej�ciowego przetwornika A/C a tym 

samym zwi�kszy� rozdzielczo�� pomiaru pozostałych harmonicznych. Po zmierzeniu sygnału analogowego 

mo�liwa jest jego korekta przez ponowne dodanie odj�tego sygnału. W pracy zaprezentowany jest autorski 

układ filtru składaj�cy si� z przetwornika A/C i przetwornika C/A. Przedstawiony jest tak�e sposób strojenia 

sygnału filtruj�cego – jego amplitudy fazy i cz�stotliwo�ci tak, aby uzyska� jak najlepszy współczynnik 

tłumienia. Na ko�cu pracy zaprezentowane s� tak�e przykładowe wyniki bada�, zarówno w dziedzinie czasu 

jak i cz�stotliwo�ci, dla silnika asynchronicznego zasilanego z falownika. 
 

Abstract: In the paper it is presented a circuit with active filtration for diagnostics of asynchronous motor in 

idle state. The circuit contains active filter, which is tuneable, and it is used for increase of measurement 

resolution of higher harmonics amplitude. The filter aim is elimination base harmonic with frequency 50 Hz 

from input signal, where amplitude of this harmonic is much higher the amplitude of other harmonics. The 

filtration of one harmonics from the signal is achieved by subtracting from the signal the sine-wave signal with 

suitable amplitude and opposite phase. In the result, one obtains the signal with lower amplitude and higher 

THD, hence it can be raised the gain of input filter of A/D converter and in consequence it can be increased the 

measurement resolution of other harmonics. After sampling of analogue input signal, it is possible its 

correction by adding of subtracted signal. In the paper it is presented the original circuit, which contains both 

A/D and D/A converters. It is also presented method of tuning of filtering signal – its amplitude, phase and 

frequency, for achieving possible the best attenuation rate. At the end are also presented results of experiment, 

both in time and frequency domain, for asynchronous motor supplied by inverter.  
 

Słowa kluczowe: maszyny elektryczne, przebiegi prawie okresowe ,filtr pasmowo zaporowy, rozdzielczo�� 

przetwornika analogowo-cyfrowego 

Keywords: electrical machines, quasi-periodic signals, band-stop filter, resolution of analog-to-digital 

converter  

 

1. Wst�p 

W obecnych czasach coraz bardziej popularna 

jest diagnostyka silników elektrycznych za 

pomoc� technik bezinwazyjnych [1-4]. Jedn� z 

powszechnych metod jest metoda oparta o 

analiz� widma napi�� lub pr�dów. Do 

niew�tpliwych zalet zalicza si� brak 

jakiejkolwiek ingerencji w diagnozowany silnik 

oraz mo�liwo�� wykonywania diagnostyki w 

stanie pracy bez konieczno�ci zatrzymywania 

lub demonta�u układu nap�dowego [1-4]. 

Pomimo wielu zalet metoda ta nie jest metod� 

doskonał� ze wzgl�du na wyst�puj�ce przy jej 

stosowaniu niekorzystne zjawiska 

metrologiczne. 

Pierwszym niekorzystnym zjawiskiem przy 

stosowaniu metod analizy widma jest tzw. 

przeciek widma [5-7]. Efekt ten powstaje w 

przypadku, kiedy badany przebieg nie ma 

pełnej liczby okresów dla wszystkich 

harmonicznych. W przypadku silników 

asynchronicznych, kiedy mamy do czynienia z 

sygnałami prawie okresowymi, spełnienie tego 

warunku w praktyce nie jest do ko�ca mo�liwe. 

Powszechnym rozwi�zaniem tego problemu jest 

zastosowanie okien czasowych z jednoczesnym 
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wydłu�eniem czasu pomiaru [5-7]. Dodatkowo 

mo�na zastosowa� zwi�kszenie cz�stotliwo�ci 

próbkowania, przy czym w tym przypadku 

natrafia si� na ograniczenia sprz�towe. 

Drugim powa�nym problemem przy analizie 

widma jest wielokrotnie wi�ksza warto�� 

głównej harmonicznej dla cz�stotliwo�ci 50Hz 

w stosunku do pozostałych harmonicznych 

widma. Ze wzgl�du na ograniczon� 

rozdzielczo�� przetwornika A/C zjawisko to 

skutkuje znacznie mniejsz� rozdzielczo�ci� 

pomiaru pozostałych harmonicznych w 

stosunku do pomiaru harmonicznej 

podstawowej. Spadek rozdzielczo�ci skutkuje 

tak�e wzrostem bł�du pomiaru.  

Wzrost rozdzielczo�ci pomiaru mo�na osi�gn�� 

na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest 

bezpo�redni wzrost rozdzielczo�ci 

przetwornika. Jest to sposób najprostszy, przy 

czym posiadaj�cy ograniczenia sprz�towe, 

poniewa� wi�kszo�� szybkich przetworników o 

cz�stotliwo�ci próbkowania rz�du 100kS/s jest 

16 bitowych. Przetworniki o wy�szej 

rozdzielczo�ci s� albo du�o wolniejsze, albo ich 

koszt jest bardzo wysoki, przez co nie s� 

u�ywane w powszechnie stosowanych 

komercyjnych układach akwizycji danych. 

Drugim sposobem jest odfiltrowanie 

podstawowej harmonicznej za pomoc� filtra 

pasmowo zaporowego i wzmocnienie sygnału 

tak, aby sygnał wyj�ciowy filtra odpowiadał 

zakresowi wej�ciowemu przetwornika A/C. 

Odfiltrowany sygnał analogowy jest nast�pnie 

próbkowany i na podstawie wyników pomiarów 

jest wyznaczane jego widmo. W celu uzyskania 

widma sygnału wej�ciowego układu 

pomiarowego widmo odfiltrowanego sygnału 

jest wymna�ane przez odwrotno�� 

charakterystyki widmowej filtra wej�ciowego. 

Rozwi�zanie to, pomimo �e jest proste i tanie w 

implementacji sprz�towej, posiada kilka 

istotnych wad. Najwa�niejszymi z nich jest 

niestabilno�� oraz bł�d wyznaczania 

charakterystyki filtra pasmowo zaporowego. 

Dodatkowo pasmo przej�ciowe filtra tłumi 

znacz�ce harmoniczne jak składow� 

po�lizgow�, zwłaszcza w przypadku silników 

asynchronicznych pracuj�cych bez obci��enia a 

tym samym posiadaj�cych mały po�lizg. Aby 
tego unikn�� konieczne jest zw��enie pasma 

zaporowego i przej�ciowego, co z kolei 

wymusza wzrost rz�du filtru a tym samym 

wzrost generowanym przez niego szumów i 

ograniczenie obszaru stabilno�ci czasowej jego 

parametrów a tak�e wzrost czasu stanu 

nieustalonego filtru a tym samym czasu 

pomiaru [5-7]. 

W artykule proponuje si� rozwi�zanie 

umo�liwiaj�ce zniwelowanie wielu wad układu 

pomiarowego z filtrem analogowym poprzez 

zastosowanie odpowiedniego układu filtracji 

opartego o układ analogowo-cyfrowy. W 

układzie tym sygnał analogowy filtruje si� 

poprzez dodanie do niego odpowiedniego 

sygnału pochodz�cego z przetwornika C/A, 

nast�pnie po zmierzeniu sygnał wej�ciowy jest 

odtwarzany poprzez odjecie od niego sygnału 

pochodz�cego z przetwornika C/A. W dalszej 

cz��ci pracy przedstawione s� szczegóły 

konstrukcyjne układu, sposób jego strojenia, 

oraz wyniki pomiarowe wraz z analiz�. W 

podsumowaniu przedstawione s� zalety i wady 

powy�szego rozwi�zania, oraz metody 

minimalizacji niekorzystnych zjawisk w 

układzie pomiarowym. 

2. Układ pomiarowy 

Na rysunku 1 przedstawiony jest schemat 

układu pomiarowego: 

 

 
 

Rys. 1. Schemat układu pomiarowego 

 

Układ pomiarowy składa si� z trzech 

wzmacniaczy operacyjnych i trzech rezystorów. 

Wzmacniacz W1 pełni funkcj� wtórnika 

napi�ciowego analogowego sygnału 

pochodz�cego z analogowo/analogowego 

przetwornika pomiarowego AAC. Analogicznie 

wzmacniacz W2 pełni funkcj� wtórnika 

napi�ciowego sygnału pochodz�cego z 

przetwornika cyfrowo/analogowego DAC. 

Sygnały wyj�ciowe z obu wtórników 

przesyłane s� odpowiednio poprzez rezystory 

R1 i R2 na wej�cie odwracaj�ce wzmacniacza 

operacyjnego W3. Dodatkowo na to wej�cie 

poprzez rezystor R3 przesyłany jest sygnał 

wyj�ciowy wzmacniacza W3. Wej�cie 

nieodwracaj�ce wzmacniacza W3 poł�czone 

jest z mas�. Wzmacniacz W3 wraz z 

rezystorami R1, R2 i R3 tworzy układ sumatora 
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odwracaj�cego faz�, którego równanie opisane 

jest za pomoc� wzoru: 

  
3 3

1 2

= − −
ADC AAC DAC

R R
V V V

R R
 (1) 

Sygnał napi�ciowy z wyj�cia sumatora - 

wzmacniacza W3 przesyłany jest na wej�cie 

przetwornika analogowo/cyfrowego ADC. 

Z równania (1) układu pomiarowego wynika, �e 

w torze przetwarzania wykonywane s� trzy 

operacje: wzmocnienie sygnałów VAAC i VDAC 

oraz ich sumowanie wraz ze zmian� fazy. 

Rozwi�zanie to pozwala nie tylko tłumi� 

wybran� harmoniczn�, ale tak�e 

kondycjonowa� sygnał wyj�ciowy do zakresu 

przetwarzania przetwornika 

analogowo/cyfrowego. 

3. Działanie układu 

W celu zapewnienia poprawnego działania 

układu konieczne jest dostrojenie filtru 

aktywnego. W tym celu nale�y dobra� 

odpowiednie parametry sygnału generowanego 

przez przetwornik C/A. W przypadku układu 

prezentowanego w artykule przetwornik 

generuje sygnał sinusoidalny, dla którego 

ustalane s� wszystkie trzy parametry: amplituda 

faza i cz�stotliwo��.  

W pocz�tkowej fazie prac przyj�to strategi�, �e 

układ b�dzie strojony r�cznie przez 

u�ytkownika. Takie podej�cie umo�liwiło 

bardzo szybk� weryfikacj� algorytmów 

post�powania bez konieczno�ci pisania 

programów. W wyniku prac okazało si�, �e 

najlepsz� strategi� jest rozpocz�cie strojenia od 

cz�stotliwo�ci nast�pnie ustawiana jest 

amplituda i faza sygnału. W drugim etapie 

strojenia kilkukrotnie mo�na skorygowa� 

amplitud� i faz� sygnału. Pierwszy etap 

strojenia odbywa si� przy analizie czasowej 

sygnału, za� drugi etap w ko�cowej fazie 

korekty parametrów amplitudy i fazy odbywa 

si� przy analizie widma sygnału. Warto 

podkre�li�, �e analiza widmowa sygnału nie jest 

konieczna, poniewa� analiza czasowa pozwala 

osi�gn�� sygnał na wyj�ciu filtra, w którym 

filtrowana harmoniczna posiada amplitud� 

znacz�co poni�ej poziomu amplitudy całego 

sygnału. 

W wyniku bada� okazało si�, �e najbardziej 

newralgicznym czynnikiem maj�cym wpływ na 

poprawne działanie układu jest stabilno�� 

cz�stotliwo�ci sygnału. W celu osi�gni�cia 

optymalnych wyników strojenie cz�stotliwo�ci 

powinno odbywa� si� na poziomie dokładno�ci 

około 0,001 Hz co dla cz�stotliwo�ci 50 Hz 

daje bł�d rz�du 20 ppm. W rzeczywistych 

warunkach przy zasilaniu z sieci energetycznej 

nawet krótkoterminowa stabilno�� parametrów 

na tak wysokim poziomie jest nieosi�galna. 

Oczekiwany poziom stabilno�ci udaje si� 

osi�gn�� jedynie w przypadku korzystania z 

generatorów energoelektronicznych – 

falowników napi�cia pracuj�cych w trybie 

skalarnym. Bior�c pod uwag�, �e stabilno�� 

prostych rezonatorów kwarcowych jest na 

poziomie 50–100 ppm udało si� osi�gn�� 

krótkoterminowe synchronizacje parametrów 

układu falownika i generatora sprz��enia 

zwrotnego. 

4. Przykładowe wyniki 

Filtr badany był dla sygnału pomiarowego 

pochodz�cego z układu nap�dowego 

uszkodzonego silnika asynchronicznego 

pracuj�cego na biegu jałowym zasilanego z 

układu falownika. Tor pomiarowy wyposa�ony 

był w przetwornik pr�d/napi�cie typu LEM 

HY-5. Napi�cie na wyj�ciu przetwornika jest 

proporcjonalne do pr�du 1 fazy silnika. Na 

rysunku 2 przedstawiono wykresy czasowe 

sygnału wej�ciowego i wyj�ciowego filtra. 

 

 
Rys. 2. Przebiegi czasowe sygnału oryginalnego 

i odfiltrowanego 

 

Na podstawie rysunku 2 mo�na zauwa�y�, �e 

amplituda sygnału odfiltrowanego jest około 5 

razy mniejsza od amplitudy sygnału 

wej�ciowego. Z widma sygnału wej�ciowego 

przedstawionego na rysunkach 3 i 4 wynika, �e 
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amplituda harmonicznej o cz�stotliwo�ci 50 Hz 

wynosi 1,9797 V. Jednocze�nie mo�na 

zauwa�y�, �e sygnał ten posiada bardzo du�e 

warto�ci pozostałych harmonicznych 

wynikaj�ce mi�dzy innymi z braku dławika na 

wyj�ciu falownika. 

 

 
Rys. 3. Widmo sygnału oryginalnego 

 

 
Rys. 4. Fragment widma sygnału oryginalnego 

 

Z widma sygnału wyj�ciowego 

przedstawionego na rysunkach 5 i 6 mo�na 

odczyta� amplitud� harmonicznej 50 Hz o 

warto�ci 0,0147 V. Oznacza to, �e tłumienie tej 

jednej harmonicznej wyniosło około 42,5 dB. 

Jednocze�nie najwy�sza amplituda 

harmonicznej wyst�puje dla cz�stotliwo�ci 

1900 Hz i wynosi 0,2165 V czyli jest ponad 14 

razy wy�sza ni� amplituda harmonicznej 

podstawowej. 

 
Rys. 5. Widmo sygnału odfiltrowanego 

 

 
Rys. 6. Fragment widma sygnału 

odfiltrowanego 

 

Na podstawie przedstawionych wykresów 

wida�, �e w przypadku układów zasilanego z 

falownika, zawarto�� wy�szych harmonicznych 

jest bardzo wysoka, co w przypadku 

prezentowanego filtra jednej harmonicznej 

pozwala w nieznacznym tylko stopniu (około 5 

razy) zwi�kszy� rozdzielczo�� pozostałych 

harmonicznych. W przypadku sygnałów o 

bardzo małym THD, na podstawie wyników, 

mo�na przypuszcza�, �e proponowany filtr 

monoharmoniczny mo�e pozwoli� nawet na 
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100 krotny wzrost rozdzielczo�ci odczytu 

wy�szych harmonicznych. 

5. Wnioski 

Z przeprowadzonych prac i pomiarów wynika 

kilka bardzo znacz�cych wniosków. Pierwszym 

i najwa�niejszym z nich jest wniosek dotycz�cy 

poprawno�ci działania układu. Z bada� wynika, 

�e proponowany układ pozwala na filtrowanie 

wybranej harmonicznej i tym samym 

zwi�kszenie rozdzielczo�ci pomiarów 

pozostałych harmonicznych sygnału 

pomiarowego z silnika asynchronicznego.  

Dodatkow� zalet� układu jest te� mo�liwo�� 

regulacji wzmocnienia sygnału wyj�ciowego 

pozwalaj�ca na dostosowanie jego amplitudy 

do zakresu przetwornika A/C, co tak�e pozwala 

na wzrost rozdzielczo�ci pomiaru. 

Bardzo wa�nym zagadnieniem jest kalibracja 

układu pomiarowego i jego stabilno��. 

Zakładana stabilno�� parametrów badanego 

układu ze wzgl�du na mał� liczb� elementów 

pasywnych powinna by� wy�sza ni� w 

przypadku klasycznych układów filtrów 

aktywnych. Analogicznie z tych samych 

wzgl�dów zakładane zakłócenia powodowane 

przez proponowany układ powinny by� ni�sze 

ni� w przypadku zło�onych układów 

aktywnych. 

Najwi�ksz� wad� układu stwarzaj�c� najwi�cej 

ogranicze� jest du�a wra�liwo�� toru 

pomiarowego na stabilno�� cz�stotliwo�ci 

sygnału. Z tego powodu stosowanie 

proponowanego układu kondycjonowania 

sygnału pomiarowego ogranicza si� do układów 

nap�dowych z falownikiem pracuj�cym w 

trybie skalarnym. 

6. Kierunki dalszych prac 

Planowane dalsze prace b�d� przebiegały 

kilkutorowo.  

Pierwszym zagadnieniem jest implementacja 

programowa algorytmów umo�liwiaj�ca 

znacznie szybsze i automatyczne strojenie si� 

układu pomiarowego. 

Kolejnym zagadnieniem jest zapewnienie 

odpowiednio wysokiego poziomu stabilno�ci 

parametrów układu i minimalizacja szumów w 

torze pomiarowym.  

Trzecim najwa�niejszym i najtrudniejszym 

zagadnieniem jest poszukiwanie dynamicznych 

metod adaptacyjnych toru pomiarowego 

pozwalaj�cych na ograniczenie wra�liwo�ci 

układu na czasow� niestabilno�� parametrów 

sygnału wej�ciowego. Rozwi�zanie to 

umo�liwiłoby w przyszło�ci stosowanie tego 

typu układów w pomiarach diagnostycznych 

silników zasilanych bezpo�rednio z sieci 

energetycznej. 

Czwartym zagadnieniem pozwalaj�cym na 

wzrost rozdzielczo�ci pomiarów s� filtry 

wieloharmoniczne, które pozwoliłyby na 

odfiltrowanie kilku harmonicznych 

o najwy�szych amplitudach. 
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