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ZASTOSOWANIE IpDFT DO DIAGNOSTYKI  

SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH 
 

APLICATION OF IpDFT METHOD IN DIAGNOSTICS  
OF ASYNCHRONOUS MOTORS 

 
Streszczenie: W niniejszej pracy przedstawiono porównanie dokładności estymacji parametrów dla sygnału 

wieloharmonicznego dla klasycznej metody DFT oraz dwupunktowej metody interpolowanego DFT (IpDFT). 

Analizy dokonano dla wybranych okien Rife’a-Vincenta klasy I (RVCI). W artykule skupiono się również na 

skuteczności niwelowania przecieku widma, w zależności od wybranej metody estymacji, rodzaju użytego 

okna oraz długości czasu pomiaru. Zmiana wartość błędu pomiaru dla estymacji częstotliwości, amplitudy i 

fazy została przedstawiona w postaci graficznej. Ponieważ jedną z metod oceny stanu klatki silnika 

indukcyjnego, jest analiza składowej widma o częstotliwości poślizgowej, niniejszy artykuł może stanowić 

podstawę do dalszych badań dotyczących diagnostyki silnika indukcyjnego. 
 
Abstract: This paper presents a comparison of the accuracy of parameter estimation of multifrequency signal 

for classic DFT method and the method of two-point interpolated DFT (IpDFT). The analysis was performed 

for selected windows Rife-Vincent Class I (RVCI). The article focuses on the effectiveness of eliminating the 

leakage of the spectrum, depending on the selected estimation method, used types of time windows and length 

of measurement time. The value of the measurement error of the frequency, the amplitude and the phase 

estimation are presented in graphical form. As one of the methods of assessing cage induction motor is 

analysis of slip spectrum component, this article can be used as a basis for further studies on the diagnosis of 

the induction motor. 
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1. Wstęp 
Diagnostyka silników elektrycznych jest 

obecnie szeroko stosowaną i dynamicznie 

rozwijaną gałęzią badań naukowych [1-9]. 

Wczesne wykrycie nieprawidłowości w pracy 

maszyn umożliwia obniżenie kosztów 

eksploatacji związanych z redukcją liczby 

nieprzewidzianych awarii oraz przedłużeniem 

żywotności urządzeń [1-9]. 

Do diagnostyki maszyn elektrycznych z 

powodzeniem stosuje się analizy czasowo-

częstotliwościowe. Jedną z podstawowych 

metod analizy widmowej prądów i napięć 

silnika jest klasyczna metoda DFT [1-9]. W 

przypadku silników asynchronicznych 

najczęściej przeprowadza się analizę widma 

prądu fazowego stojana uwzględniając poślizg 

oraz ocenę składowej tego widma o 

częstotliwości poślizgowej ( ) 01 2s f− .  

Dokładność estymowanych parametrów 

sygnału takich jak: amplituda, częstotliwość 

oraz faza, znacząco wpływa, na jakość oceny 

stanu maszyn elektrycznych. Znaczne 

pogorszenie się dokładności metody DFT 

występuje w sytuacji występowania przecieku 

widma. Pojęciem tym określane jest 

przedostawanie się mocy z częstotliwości 

rzeczywistej, do innych częstotliwości. 

W przypadku występowania zjawiska przecieku 

widma, powszechnie stosuje się wydłużanie 

czasu pomiaru oraz wykorzystuje okna 

pomiarowe [10]. W literaturze często spotyka 

się również metodę polegającą na zwiększaniu 

rozdzielczości analizy częstotliwościowej, 

poprzez uzupełnianie próbek sygnału 

zerami [11, 12, 13]. 

Innym sposobem minimalizowania wpływu 

przecieku widma, na jakość estymacji 

parametrów sygnału, jest metoda 

interpolowanego DFT (Interpolated DFT – 

IpDFT), która pozwala dokładniej estymować 

położenie szczytów listków głównych [14]. 

W niniejszym artykule zaprezentowano 

porównanie klasycznej metody DFT z metodą 

IpDFT. Dokonano porównania wartości 
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estymowanych parametrów harmonicznej 

poślizgowej ( ) 01 2s f−  uzyskanych dzięki 

zastosowaniu obu metod, z wykorzystaniem 

okien czasowych Rife’a-Vincenta klasy I 

(RVCI) wybranych rzędów. 

2. Okna czasowe RVCI 
Okna czasowe można podzielić na okna 

kosinusowe i niekosinusowe [12]. W niniejszej 

pracy autorzy ograniczyli się tylko do 

kosinusowych okien Rife’a-Vincenta klasy I 

(RVCI) [12]. Okna kosinusowe definiuje się, 

jako:  
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gdzie: 
wA  – amplituda m-tej harmonicznej funkcji 

okna kosinusowego rzędu M. 

Dla M=0 okno RVCI jest oknem prostokątnym, 

natomiast dla M=1 oknem Hanninga. 

Okna RVCI mają dwie charakterystyczne 

cechy: występowanie większego tłumienia 

listków bocznych oraz rozszerzanie się listka 

głównego wraz ze wzrostem rzędu okna [12].  

Widmo sygnału dyskretnego 
n

x  o 

nieskończonej długości definiowana jest, jako 

[12, 13]: 
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Wykorzystując (2), widmo okna RVCI 

definiuje się, jako [12, 13]: 
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dla: 
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gdzie: 

( )j
W e

ω  – widmo okna prostokątnego  

W niniejszej pracy ograniczono się do 

wykorzystania okien rzędów: zerowego 

(prostokątnego), pierwszego (Hanninga) oraz 

trzeciego, oznaczając je odpowiednio poprzez: 

M=0, M=1 oraz M=3. 

3. Analiza estymacji parametrów sygnału 
przy wykorzystaniu metody IpDFT 
Omówienia algorytmów dwupunktowej metody 

IpDFT w niniejszym punkcie, dokonano na 

podstawie [12, 15-18]. 

Interpolacja DFT polega na wychwytywaniu z 

widma dwóch prążków o największych 

modułach, a następnie znajdywaniu na ich 

podstawie przesunięcia δ  [12]. Przesunięcie to 

dokonuje korekcji częstotliwości prążka 
k

ω , w 

celu uzyskania właściwej częstotliwości 

sygnału określonej, jako: 
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Na podstawie przekształceń z [12], jako 
k

V  

oznaczono widmo DFT sygnału sinusoidalnego 

n
x oraz korzystając ze wzoru (5), uzyskuje się 

zależność: 
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Innymi słowy, metoda IpDFT polega na 

wyznaczeniu stosunku modułów prążków DFT 

o największej amplitudzie, analizowanych z 

wykorzystaniem kształtu okna czasowego 
n

w , 

czyli 
n n n

v w x= .  

Dla okien RVCI rzędu 0,1,2,...M =  przy 

wykorzystaniu dwupunktowej metody 

interpolacji DFT, współczynnik korygujący jest 

w postaci: 
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Wykorzystując dodatkowo zależności: 

 
( )

( )

1
m n

M
m

k n

m M

A
S

m nδ

+

+

=−

′−
=

− +
∑   (9) 

gdzie wektor współczynników okna rzędu M, 

definiowany jest, jako: 
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oraz uwzględniając zapis: 
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otrzymuje się odpowiednio wzór na amplitudę i 

fazę prążka widma dla 0ω w postaci:  
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4. Porównanie metod DFT i IpDFT 
Analizy sygnału dokonano na podstawie 

przebiegu wieloharmonicznego. 

Przeprowadzono analizy porównawcze dwóch 

przypadków: 
1) sygnał jest okresowy, dla którego 

0/pf sf ∈N  oraz 0/pf f ∈N   

2) sygnał jest prawie okresowy, dla którego 

0/ \pf sf ∈R Q  oraz 0/ \pf f ∈R Q  

gdzie:  

pf  – częstotliwość próbkowania. 

Dokonano porównania wartości błędu estymacji 

parametrów prążka, dla częstotliwości 

( ) 01 2s f− , otrzymanych z klasycznej metody 

DFT oraz z dwupunktowej interpolacji DFT.  

Autorzy dokonali porównania rezultatów w 

zależności od długości czasu pomiaru, 

uzyskanych po zastosowaniu metody 

podstawowej DFT oraz dwupunktowej 

interpolacji DFT. Do analiz wykorzystano okna 

RVCI rzędów: zerowego, pierwszego i 

trzeciego. Czas pomiaru wynosił 100 sekund, a 

punkty pomiarowe wybrano dla: 1, 2, 5, 10, 20, 

50 i 100 sekund. Przyjęto częstotliwość 

próbkowania 10 /kS s . Rezultaty 

przedstawiono w postaci wykresów, w skali 

logarytmicznej. 

4.1. Sygnał okresowy  

Zbadano zasymulowany sygnał okresowy, 

którego widmo przedstawiono na rys. 1. Sygnał 

ten posiada dziesięć harmonicznych głównych i 

pięć poślizgowych oraz definiuje go zależność: 
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gdzie: 

0 50f Hz=   

0,01s =   

 

Rys. 1. Widmo sygnału okresowego z oknem 

RVCI trzeciego rzędu 

Po dokonaniu analizy porównawczej w 

przypadku, kiedy częstotliwość próbkowania 

jest wielokrotnością 0f  i 0sf  ( 0/pf sf  oraz 

0/pf f  są liczbami naturalnymi), z 

wykorzystaniem metod: podstawowej i 

dwupunktowej interpolacji, otrzymano 

rezultaty, które przedstawione są na rys. 2-4. 

Zaprezentowany jest na nich odpowiednio błąd 

pomiaru częstotliwości, amplitudy oraz fazy. 

 

Rys. 2. Porównanie błędu częstotliwości dla 

metody podstawowej DFT i IpDFT dla 

wybranych okien czasowych 

Przy analizie błędu bezwzględnego pomiaru 

częstotliwości, uzyskanego przy użyciu metody 

klasycznego DFT oraz IpDFT, dla krótkiego 

czasu pomiaru otrzymano prawie jednakowe 

rezultaty. Początkowo wartość błędu 

praktycznie nie zmienia się. Jednak wraz ze 

wzrostem czasu pomiaru błąd zaczyna 

gwałtownie maleć. W przypadku metody DFT 

błąd pomiaru osiąga wartość 0 Hz dla czasu 
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pomiaru powyżej pięciu sekund. W przypadku 

metody IpDFT błąd pomiaru zanika tylko dla 

okien rzędu 1 oraz 3, dla pomiarów trwających 

dłużej niż dziesięć sekund. Dla okna 

prostokątnego, błąd spada maksymalnie do 

wartości na poziomie 1510− Hz.  

 

Rys. 3. Porównanie błędu amplitudy dla metody 

podstawowej DFT i IpDFT dla wybranych 

okien czasowych 

 

Rys. 4. Porównanie błędu fazy dla metody 

podstawowej DFT i IpDFT dla wybranych 

okien czasowych 

Przy wyznaczaniu amplitudy i fazy 

bezwzględny błąd pomiaru dla obu metod w 

całym zakresie pomiarowym zmienia się 

podobnie. Dla estymacji obu wielkości, przy 

pomiarze trwającym mniej niż pięć sekund jest 

on niedopuszczalny. Jest to spowodowane 

występowaniem przecieku widma. W takim 

przypadku główny listek jest tak szeroki, że 

kolejne prążki nie są widoczne. Listki boczne 

zaczynają być widoczne dopiero dla czasu 

pomiaru dłuższego niż pięć sekund.  

Dla obu metod otrzymany względny błąd 

pomiaru amplitudy po około dziesięciu 

sekundach maleje do wartości rzędu 1410−  w 

przypadku okna rzędu 0 oraz do 1510−  dla okien 

rzędu 1 i 3. 

W przypadku estymacji parametru fazy błąd 

pomiaru osiąga wartości rzędu 
10 1110 10− −÷ stopnia dla okna prostokątnego i 
11 1210 10− −÷ stopnia dla okien rzędu 1 oraz 3. 

Dla sygnału okresowego występuje znaczący 

przeciek głównego prążka, widoczny dla 

pomiarów, trwających krócej niż dziesięć 

sekund. Dla pomiarów dłuższych niż dziesięć 

sekund występuje przeciek z listków bocznych.  

W przypadku badania sygnału okresowego 

widać, iż najszybciej maleje wartość błędu dla 

okna prostokątnego, które ma najwęższy listek 

główny. Najwolniej opada wartość błędu dla 

okna rzędu trzeciego. 

W sytuacji, kiedy nie występuje zjawisko 

widma przecieku klasyczna metoda DFT daje 

lepsze rezultaty, niż dwupunktowa metoda 

interpolowanego DFT. 

Można tu również wysnuć wniosek, iż czas 

pomiaru ma wpływ na zmniejszanie przecieku 

widma. 

4.2. Sygnał prawie okresowy 

W celu zbadania poziomu błędu metody IpDFT 

dla sygnału prawie okresowego, należało 

umożliwić wystąpienie zjawiska przecieku 

widma. Wykorzystano w tym celu przebieg 

określony zależnością (14), ze zmienionymi na 

niewymierne wartościami 0f  i s , 

gdzie: 

0 50,054327f Hz=   

0,015643s =   

Wartości fazy i amplitudy pozostały bez zmian. 

 

Rys. 5. Widmo sygnału prawie okresowego z 

oknem RVCI trzeciego rzędu 

Widmo tego sygnału przedstawiono na rys. 5. 

Wyniki analizy w przypadku, gdy częstotliwość 
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próbkowania nie jest wielokrotnością 0sf  

( 0/pf sf  oraz 0/pf f  są liczbami 

niewymiernymi), dla metod: podstawowej i 

dwupunktowej interpolacji, przedstawiono na 

rys. 6-8. 

 

Rys. 6. Porównanie błędu częstotliwości dla 

metody podstawowej DFT i IpDFT dla 

wybranych okien czasowych 

Analizując uzyskane rezultaty można 

stwierdzić, iż dwupunktowa metoda interpolacji 

DFT, znacząco poprawia dokładność 

estymowanych parametrów sygnału. Różnica ta 

jest jednak zauważalna dla czasu pomiaru 

dłuższego niż pięć sekund. Dla czasu pomiaru 

poniżej dwóch sekund błąd pomiaru jest 

nieakceptowalny dla obu analizowanych metod. 

W przypadku pomiaru częstotliwości widać 

dokładnie, jak wzrost rzędu okna wpływa na 

zmniejszenie błędu estymacji w przypadku 

użycia IpDFT. Natomiast dla metody 

klasycznego DFT rząd okna w znacznie 

mniejszym stopniu wpływa na poprawę 

dokładności.  

 
Rys. 7. Porównanie błędu amplitudy dla metody 

podstawowej DFT i IpDFT dla wybranych 

okien czasowych 

 

Rys. 8. Porównanie błędu fazy dla metody 

podstawowej DFT i IpDFT dla wybranych 

okien czasowych 

W przypadku estymacji parametrów: amplitudy 

i fazy, dla czasu pomiaru poniżej pięciu sekund, 

analiza widma sygnału jest praktycznie 

niemożliwa. Wynika z faktu występowania 

przecieku widma. Dla pomiaru trwającego 

dłużej niż pięć sekund, wartość błędu dla 

metody IpDFT zaczyna maleć. W przypadku 

metody klasycznego DFT błąd zmienia się 

nieznacznie w trakcie całego pomiaru. 

Błędy pomiaru parametrów metodą 

klasycznego DFT można zmniejszyć poprzez 

właściwy dobór rzędu okna i długości czasu 

pomiaru. W przypadku metody 

interpolowanego DFT czynniki te w jeszcze 

większym stopniu pozwalają ograniczyć błąd 

pomiaru [12]. Przy użyciu okna rzędu trzeciego, 

w przypadku estymacji amplitudy, ograniczono 

wartość względnego błędu pomiaru do 

wielkości rzędu 1310− . Dla pomiaru fazy, 

otrzymano błąd na poziomie 1010−  stopnia. 

Przy wykorzystaniu okna prostokątnego, błąd 

pomiaru wszystkich wielkości dla metody DFT 

i IpDFT jest największy. Przyczyną tego 

zjawiska jest fakt występowania przecieku 

widma. Dla sygnału prawie okresowego, 

przeciek z prążka głównego jest minimalny, 

natomiast znaczący wpływ ma przeciek widma 

z listków bocznych. Można go zmniejszyć 

wykorzystując okna czasowe poczynając od 

okna rzędu pierwszego.  

Analizując otrzymane rezultaty widać, iż 

dwupunktowa metoda interpolowanego DFT 

daje lepsze rezultaty niż klasyczna metoda DFT 

dla okien rzędu 1 oraz 3, przy dłuższym czasie 

pomiaru. Jednak w przypadku okna 

prostokątnego metoda IpDFT wypada 

najgorzej. 
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4.3. Analiza prądu silnika dla wykrycia 
uszkodzenia klatki  

W punkcie tym zaprezentowana jest analiza 

sygnału napięciowego pochodzącego z 

przetwornika LEM typu HY-5 mierzącego 

jeden z prądów fazowych silnika z uszkodzoną 

klatką. Pomiar wykonywany był na zakresie 10 

V z rozdzielczością 16 bitów i częstotliwością 

próbkowania 10kS/s i trwał przez 180 s. Do 

analiz częstotliwościowych wykorzystywany 

był 50 s odcinek czasowy, który był 

wyznaczany co 0,1 s. Na rys. 9 przedstawiony 

jest wykres widma sygnału z pierwszych 50 

sekund dla okna prostokątnego. 

 
Rys. 9. Wykres widma amplitudy sygnału 

pomiarowego dla okna prostokątnego 

Widać wyraźnie wąski u szczytu listek 

harmonicznej podstawowej o częstotliwości 

50 Hz, który mocno rozszerza się ku dołowi, co 

związane jest z przeciekiem widma. W 

przypadku okna prostokątnego przeciek widma 

jest zbyt duży, przez co uzyskane dane 

pomiarowe cechowały się dużą niestabilnością i 

nie zostały zaprezentowane w artykule. 

Przypadek widma z oknem RCVI rzędu 1 

odpowiadającemu oknu Hanninga 

przedstawiony jest na rys. 10. 

 
Rys. 10. Wykres widma amplitudy sygnału 

pomiarowego dla okna RVCI rzędu 1 

Widać tutaj rozszerzenie się listków głównych i 

spadek przecieku widma, umożliwiający w 

miarę stabilne pomiary parametrów sygnału.  

Na rys. 11 i 12 przedstawione są odpowiednio 

wykresy średniej wartości częstotliwości i 

amplitudy harmonicznej poślizgowej w 

zależności od czasu pierwszej próbki dla okna 

RVCI rzędu 1.  

 
Rys. 11. Wykres średniej częstotliwości 

harmonicznej poślizgowej w zależności od 

czasu pierwszej próbki dla okna RVCI rzędu 1 

 
Rys. 12. Wykres średniej amplitudy 

harmonicznej poślizgowej w zależności od 

czasu pierwszej próbki dla okna RVCI rzędu 1 

Z wyników wynika, że rozdzielczość 

częstotliwości klasycznej metody DFT wynosi 

1/ (50s) = 0,02 Hz i jest ona znacznie niższa niż 

metody IpDFT. Dodatkowo w przypadku 

IpDFT można zauważyć niewielkie fluktuacje 

wartości częstotliwości.  

W przypadku amplitudy fluktuacje wartości 

występują w przypadku wyników dla obu 

metod, przy czym dla IpDFT są one znacząco 

niższe. Dodatkowo metoda IpDFT daje zawsze 

nie mniejszą wartość amplitudy niż metoda 

DFT, przy czym różnica wartości jest tym 

większa im większa jest różnica estymowanej 

częstotliwości. Ponadto wykres amplitudy dla 

metody IpDFT jest bardziej gładki niż w 
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przypadku DFT, dla której w przypadku 

skokowej zmiany częstotliwości następuje 

skokowa zmiana kąta nachylenia wykresu (brak 

ciągłości drugiej pochodnej). 

Na rys. 13 przedstawiony jest wykres widma 

otrzymany dla okna RVCI rzędu 3.  

 
Rys. 13. Wykres widma amplitudy sygnału 

pomiarowego dla okna RVCI rzędu 3 

Z wykresu wynika, że listki główne są szersze 

niż w poprzednich przypadkach, oraz zanikają 

niektóre mniejsze zafalowania wartości. 

Rysunki 14 i 15 zawierają odpowiednio 

wykresy średniej wartości częstotliwości i 

amplitudy harmonicznej poślizgowej w 

zależności od czasu pierwszej próbki dla okna 

RVCI rzędu 3. 

 
Rys. 14. Wykres średniej częstotliwości 

harmonicznej poślizgowej w zależności od 

czasu pierwszej próbki dla okna RVCI rzędu 3 

Na podstawie rys. 14 można stwierdzić zanik 

fluktuacji wyników zarówno dla częstotliwości 

jak i amplitudy, zaś otrzymane wyniki są 

skorelowane z wynikami dla okna rzędu 1, przy 

czym wyraźniej są uwidocznione szczegóły 

dynamiki przebiegów. Analogicznie jak w 

przypadku okna rzędu 1 metoda IpDFT daje 

zawsze nie mniejszą wartość amplitudy niż 

metoda DFT, przy czym tak jak poprzednio 

różnica ta wzrasta wraz z wzrostem 

estymowanej częstotliwości. Ponadto można 

zauważyć, że wzrost rzędu okna nie zniwelował 

zupełnie skokowej zmiany kąta nachylenia 

wykresu DFT w punktach skokowej zmiany 

częstotliwości.  

 
Rys. 15. Wykres średniej amplitudy 

harmonicznej poślizgowej w zależności od 

czasu pierwszej próbki dla okna RVCI rzędu 3 

Na podstawie wyników można stwierdzić, że 

metoda IpDFT pozwala estymować wartość 

harmonicznej poślizgowej ( ) 01 2s f−  z dużo 

większą rozdzielczością i mniejszym błędem 

niż klasyczna metoda DFT. Dodatkowo 

zwiększenie rzędu okna pozwala na 

ograniczenie przecieku widma, przez co 

zmniejszają się fluktuacje otrzymywanych 

danych a tym samym i błąd pomiaru. 

5. Podsumowanie 
Celem niniejszego artykułu było 

przeprowadzenie analiz porównawczych, w 

celu ukazania zalet stosowania metody 

interpolowanego DFT w diagnostyce silnika 

asynchronicznego. Pokazano, jak przy 

odpowiednim wykorzystaniu tej metody 

poprawia się dokładność estymacji parametrów 

prążka ( ) 01 2s f− . Warto ją zastosować, w 

przypadku badania silnika słabo obciążonego, 

czyli w sytuacji, kiedy nie jest się w stanie 

kontrolować poślizgu (sygnał prawie 

okresowy). Wykorzystanie metody IpDFT 

może skutecznie posłużyć w diagnostyce 

maszyn elektrycznych.  

W artykule przedstawiono wyniki analiz dla 

sygnału wieloharmonicznego, z których 

wynika, że w celu uzyskania optymalnych 

rezultatów, okna niższych rzędów należy 

używać dla krótszego czasu pomiaru i 

analogicznie okna wyższych rzędów dla 
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pomiarów dłuższych (większej liczby próbek). 

Oprócz wydłużenia czasu pomiaru i doboru 

odpowiednich okien czasowych, wartość błędu 

pomiaru związanego z występowaniem 

przecieku widma, można jeszcze bardziej 

ograniczyć stosując metodę interpolowanego 

DFT. 

Przeprowadzony eksperyment fizyczny 

potwierdził wyniki uzyskane symulacyjnie. 
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