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EKSCENTRYCZNOŚCI WIRNIKA W SILNIKU SYNCHRONICZNYM 
 

APPLICATION OF INSTANTANEOUS POWER FOR ROTOR ECCENTRICITY 

DETECTION IN SYNCHRONOUS MOTOR 
 

Streszczenie: Przedmiotem pracy jest analiza skuteczności wykrywania ekscentrycznego ułożenia wirnika w 

synchronicznym stanie pracy wydatnobiegunowego silnika synchronicznego poprzez ocenę widma mocy 

chwilowej. Na specjalnie adaptowanej, obciążonej maszynie zostały wykonane badania ekscentryczności: 

statycznej, dynamicznej i mieszanej. W każdym przypadku były porównywane wybrane harmoniczne widma: 

mocy chwilowej, prądu fazowego uzwojenia stojana i prądu wzbudzenia. Wykazano różną wrażliwość 

przyjętych wskaźników oceny uszkodzenia dla różnych rodzajów ekscentryczności. 

 
Abstract: The subject of this paper is the analysis of effectiveness of eccentric rotor’s placement detection in 

salient synchronous machine, while operating at synchronous speed by investigating instantaneous power 

spectrum. On a specially adapted machine, investigation of static, dynamic and mixed eccentricities were 

made during operation of the machine with load. In each case, selected spectrum harmonics of instantaneous 

power, phase current and field current were compared. Sensitivity of specific machine’s faults’ factors to 

different type of eccentricity was proved. 
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1. Wstęp 

Niesymetryczne ułożenie wirnika względem 

wewnętrznej powierzchni stojana może być 

wynikiem wadliwego montażu lub efektem 

uszkodzenia łożyska w trakcie eksploatacji. 

Powszechnie wyróżnia się dwa niezależne typy 

ekscentryczności: statyczną i dynamiczną. 

Jednoczesne ich wystąpienie wyznacza 

dodatkowo ekscentryczność mieszaną. 

Wystąpienie ekscentryczności może skutkować 

zniszczeniem silnika, jak również maszyn 

współpracujących z nim, stąd  istotne znaczenie 

ma wczesne wykrywanie tego rodzaju 

uszkodzenia. Stosowane nieinwazyjne metody 

diagnostyki stanu technicznego maszyn 

elektrycznych bazują przede wszystkim na 

analizie i przetwarzaniu pomiarowo dostępnych 

sygnałów elektrycznych. W pracy [1] 

zdefiniowano ekscentryczność statyczną i 

dynamiczną dla wydatnobiegunowej maszyny 

synchronicznej i symulacyjnie testowano 

metodę wykrywania ekscentryczności poprzez 

ocenę prądu stojana i siły elektromotorycznej 

indukowanej w stanie jałowym pracy 

generatora. Stosując program 3D FEM autorzy 

wyznaczyli indukcyjności dla modelu 

matematycznego maszyny z ekscentrycznością. 

Posługując się zmodyfikowaną funkcją 

rozkładu uzwojenia i obliczeniami metodą 

elementów skończonych, autorzy pracy [2] 

obliczyli indukcyjności główne maszyny 

synchronicznej dla przypadków wystąpienia 

wszystkich wyróżnionych typów 

ekscentryczności. Za sygnał diagnostyczny 

również został przyjęty prąd stojana. Wyniki 

symulacji zostały zweryfikowane przez 

pomiary. Wykrywanie wewnętrznych 

niesymetrii uzwojeń czy ekscentryczności 

maszyny synchronicznej może być oparte na 

ocenie zarówno widma prądu stojana jak i 

widma prądu wzbudzenia, co wykazano m.in. w 

pracach [3], [4], [5]. W pracy [4] wykazano, że 

niesymetria uzwojenia stojana lub klatki 

rozruchowej, ma swoje odzwierciedlenie w 

sygnale prądu wzbudzenia, w którym ujawniają 

się nowe charakterystyczne harmoniczne, 

świadczące o uszkodzeniu. Interesującym 

sygnałem diagnostycznym wydaje się być prąd 

cyrkulacyjny, wyznaczony z różnicy wartości 

chwilowych prądów w gałęziach równoległych 

uzwojenia stojana. Przeprowadzona w pracy [5] 

analiza zmiany harmonicznych obliczonego i 

zmierzonego prądu cyrkulacyjnego wykazała 

efektywność przyjęcia go jako wskaźnika 

wykrywania ekscentryczności. W pracy [3] 
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opisane jest wykrywanie zwarć między-

zwojowych w oparciu o analizę wektora 

przestrzennego prądu. 

Alternatywnym sygnałem diagnostycznym do 

wykrywania uszkodzeń maszyn elektrycznych 

jest sygnał mocy chwilowej. Metoda mocy 

chwilowej jest oparta o analizę mocy pobieranej 

przez maszynę, obliczonej przy wykorzystaniu 

zarejestrowanych wartości chwilowych prądów 

i napięć fazowych. 

Sposób wyznaczenia mocy chwilowej jest 

przedstawiony w pracy [6]. Przy idealnej 

symetrii maszyny, całkowita moc chwilowa 

powinna być stała. Wystąpienie uszkodzenia 

powoduje, że przebiegi prądów stojana będą 

zmodulowane określoną częstotliwością.  

W widmie mocy chwilowej ujawnia się 

znacząca składowa o tej częstotliwości. Autorzy 

badają możliwości zastosowania oceny widma 

mocy chwilowej do wykrywania uszkodzeń 

prętów oraz pierścieni zwierających silników 

indukcyjnych klatkowych. Tezą pracy [7] jest 

rozważenie stosowania harmonicznych widma 

mocy chwilowej jako wskaźników wykrywania 

ekscentryczności w silnikach indukcyjnych 

klatkowych. Zbadano wpływ różnych 

sposobów zasilania maszyny na zawartość 

harmonicznych w widmie mocy chwilowej, 

podczas pracy maszyny z ekscentrycznością 

mieszaną. Udowodniono eksperymentalnie, że 

wtedy w widmie mocy chwilowej występują 

trzy główne harmoniczne, zarówno w 

przypadku zasilania silnika z sieci elektrycznej, 

jak też, gdy pracuje on w zamkniętym lub 

otwartym układzie napędowym. 

W artykule zostanie oceniona skuteczność 

wykrywania danej ekscentryczności w silniku 

synchronicznym za pomocą wyżej omówionej 

metody analizy widma mocy chwilowej. 

Porównanie zmian wybranych harmonicznych 

tego widma ze zmianami harmonicznych prądu 

fazowego stojana oraz prądu wzbudzenia 

umożliwi wykazanie odmiennej wrażliwości 

przyjętych wskaźników oceny uszkodzenia. 

2. Metoda diagnozowania i układ pomiarowy 

Badania przeprowadzono na wydatno-

biegunowym silniku synchronicznym o 

specjalnej konstrukcji przystosowanej do badań 

związanych z nieinwazyjną diagnostyką. 

Maszyna ta została zaprojektowana i wykonana 

w St. Petersburgu, w oddziale RAN. Dane 

znamionowe maszyny: PN=7.5kW, UN=400V, 

IN=15.8A, IfN=8.56A nN=1500/min, cosφN=0.8, 

fN=f0=50Hz. Trójfazowe uzwojenie stojana,  

o liczbie par biegunów magnetycznych p=2 ma 

dwie gałęzie równoległe na fazę i jest 

rozmieszczone w Ns=42 żłobkach, co daje 

ułamkową wartość parametru q równą 3.5. 

W stanie pracy synchronicznej wirnik wiruje z 

częstotliwością:  

pff r /2 0π=                     (1) 

W pracy [8] analizowano indukcyjności główne 

i struktury równań modelu matematycznego 

(metodą bilansu harmonicznych) dla ustalonego 

stanu pracy silnika, z uzwojeniem stojana o 2 

gałęziach równoległych i p=2. Wykazano, że 

nawet dla q o całkowitej wartości, w wyniku 

niesymetrii uzwojenia wzbudzenia prądy 

gałęziowe zawierają harmoniczne o 

częstotliwościach: 

rs fpkff )(0 −+= η              (2) 

gdzie: η=1,3,5,...; k=0,±1, ±2,... 

W sile elektromotorycznej, indukowanej w 

gałęziach równoległych (dla całkowitego q) 

przez prądy obwodów wirnika, widoczne są 

harmoniczne o częstotliwościach związanych z 

liczbą żłobków stojana Ns [9]: 

rss fkNff += 0η              (3) 

gdzie: η=1,3,5,...; k=0,±1, ±2,... 

W pracy [10] na podstawie analizy równań 

obwodowego modelu wydatnobiegunowej 

maszyny synchronicznej z ekscentrycznością 

wirnika zostały określone częstotliwości 

prądów uzwojeń. Przy założeniu budowy 

uzwojenia stojana o całkowitej wartości q 

wykazano, że wskutek ekscentryczności w 

prądzie wzbudzenia generowane są dodatkowe 

harmoniczne o częstotliwościach będącymi 

wielokrotnościami częstotliwości wirnika fr : 

  
rf flpkf )6( +=              (4) 

gdzie: k, l=±1, ±2,...  
Z racji budowy, uzwojenie stojana należy 

analizować jako wielofazowe, a prąd w każdej 

gałęzi równoległej (fazie), ze względu na 

ułamkową wartość q, może zawierać nie tylko 

harmoniczne o częstotliwości równej 

nieparzystej krotności f0. Dodatkowe harmo-

niczne mają częstotliwości równe nieparzystej 

krotności fr i nazywane są subharmonicznymi 

lub interharmonicznymi (rozróżnienie 

względem podstawowej harmonicznej). 

Dowolne naruszenie symetrii uzwojeń lub 

symetrii położenia wirnika powoduje, że 

wymienione dodatkowe harmoniczne są 
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widoczne również w prądach fazowych i przez 

to są one istotnym sygnałem diagnostycznym. 

Badania ekscentryczności przeprowadzono na 

wyżej opisanym silniku synchronicznym, dla 

którego przygotowano zestaw wymiennych 

pierścieni i tulei, służących do realizacji kilku 

różnych poziomów ekscentryczności 

rozdzielnie statycznej i dynamicznej oraz 

umożliwiających równoczesne zadawanie obu 

rodzajów ekscentryczności (czyli realizację 

ekscentryczności mieszanej). 

Dla zadawania ekscentryczności statycznej 

przygotowano zestaw specjalnych pierścieni 

stalowych mocowanych w specjalnie 

zmodyfikowanych tarczach łożyskowych. 

Widok kompletu pierścieni stalowych do 

realizacji ekscentryczności statycznej 

przedstawiono na rys 1. 

 

Rys. 1. Komplet pierścieni do realizacji 

ekscentryczności statycznej 

Realizacja ekscentryczności statycznej była 

możliwa dzięki przesunięciu wewnętrznej osi 

pierścienia o zadaną wartość w zależności od 

wprowadzonego poziomu uszkodzenia. 

Ekscentryczność dynamiczna jest zadawana 

przy pomocy specjalnych tulei, nabijanych na 

wał maszyny po obu jego stronach. Widok tulei 

przedstawiono na rys.2. Podobnie jak w 

przypadku pierścieni przy ekscentryczności 

statycznej uzyskano przesunięcie osi.  

Badany silnik został połączony według 

schematu ideowego przedstawionego na rys.3. 

W poszczególne gałęzie równoległe wpięto 6 

przetworników prądowych HY-15. Na rysunku 

oznaczono je znakiem P i oznaczeniem gałęzi. 

Takie same przetworniki włączono w tory 

prądowe poszczególnych faz oraz w obwód 

wzbudzenia. Do pomiarów napięć fazowych 

zastosowano przetworniki napięciowe LV 25P. 

Na rysunku oznaczono je symbolem N i opisem 

fazy napięcia zasilającego. Wszystkie 

trzynaście sygnałów doprowadzono do karty 

pomiarowej NI 6259 BNC. 

 

Rys. 2. Komplet pierścieni do realizacji 

ekscentryczności dynamicznej 
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Rys. 3. Schemat ideowy połączeń układu do 

badań diagnostycznych silnika synchronicznego 

Dla każdego przypadku uszkodzenia wykonano 

kilka serii pomiarów dla różnych obciążeń 

badanego silnika. Dane w każdym przypadku 

były rejestrowane z częstotliwością 

próbkowania 20 kHz przez okres 10 sekund. 

Rejestrację wykonano przy pomocy specjalnie 

przygotowanego oprogramowania do zbierania 

danych i ich analizy napisanego w programie 

MATLAB. Wszystkie wyniki pomiarów 

zapisano w plikach tekstowych. Zebrane dane 

następnie poddano przetworzeniu i analizie. 

Analizowano prądy fazowe, prąd wzbudzenia 

oraz sygnał mocy chwilowej, powstały po 

operacjach arytmetycznych na sygnałach 

prądów i napięć fazowych. 
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3. Analiza wyników pomiarów 

Na poniższych rysunkach przedstawiono 

wyznaczone na podstawie pomiarów, dla 

wybranych przypadków symetrycznego i 

ekscentrycznego położenia wirnika, widma 

prądu fazowego stojana, prądu wzbudzenia i 

mocy chwilowej. W każdym analizowanym 

przypadku silnik pracował przy tym samym 

prądzie wzbudzenia i obciążeniu. Zakres 

częstotliwości widma mocy chwilowej 

obejmuje harmoniczną żłobkową, o 

częstotliwości  f0+Nsfr =50+42fr=1100Hz,  

gdzie: fr =1500/60=25Hz. Widmo to dodatkowo 

oraz widma prądu fazowego i wzbudzenia są 

przedstawione w dwóch przedziałach 

częstotliwości: 0-300Hz i 900-1200Hz. Przyjęte 

skalowanie ułatwia ocenę zmian wartości 

skutecznych harmonicznych prądów, istotnych 

dla diagnostyki. 

– wirnik jest położony symetrycznie 
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Rys. 4. Wybrane harmoniczne prądu fazowego 

stojana (wyżej) i prądu wzbudzenia (niżej)  
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Rys. 5. Harmoniczne mocy chwilowej 

 

- wirnik ma 30% ekscentryczności statycznej 
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Rys. 6. Wybrane harmoniczne prądu fazowego 

stojana (wyżej) i prądu wzbudzenia (niżej) 

0 200 400 600 800 1000 1200
0

100

200

300

[W
]

[Hz]

Moc chwilowa - 30% eksc. statycznej

0 100 200 300
0

20

40

60

[W
]

[Hz]

900 1000 1100 1200
0

20

40

60

[W
]

[Hz]  
Rys. 7. Harmoniczne mocy chwilowej 

W porównaniu ze stanem symetrii w wyniku 

ekscentryczności dynamicznej istotnie rosną 

amplitudy harmonicznych o częstotliwościach, 

dla widma: 

- prądu fazowego - 25, 75, 950, 975, 1050, 1075 

[Hz]; 

- prądu wzbudzenia - 225, 1025 [Hz]; 

- mocy chwilowej - 25, 125, 1000, 1025 [Hz]; 

– wirnik ma 30% ekscentryczności dynamicznej 
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Rys. 8. Wybrane harmoniczne prądu fazowego 

stojana (wyżej) i prądu wzbudzenia (niżej) 
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Rys. 9. Harmoniczne mocy chwilowej 

W porównaniu ze stanem symetrii w wyniku 

ekscentryczności dynamicznej istotnie rosną 

amplitudy harmonicznych o częstotliwościach, 

dla widma: prądu fazowego - 25, 75, 950 [Hz]; 

prądu wzbudzenia - 25, 1025 [Hz];  mocy 

chwilowej - 25, 100, 150 [Hz]; 

– wirnik ma 30% ekscentryczności statycznej i 

30% ekscentryczności dynamicznej 
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Rys. 10. Wybrane harmoniczne prądu fazowego 

stojana (wyżej) i prądu wzbudzenia (niżej) 
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Rys. 11. Harmoniczne mocy chwilowej 

W porównaniu ze stanem symetrii w wyniku 

ekscentryczności mieszanej istotnie rosną 

amplitudy harmonicznych o częstotliwościach, 

dla widma: prądu fazowego - 25, 75, 225, 950, 

975, 1050, 1075 [Hz]; prądu wzbudzenia – 25, 

125, 225, 1025 [Hz]; mocy chwilowej - 25, 125, 

150, 225, 925, 1025, 1075, 1125 [Hz]; 

W Tab.1-3 zostały zestawione wartości 

skuteczne wybranych harmonicznych prądów i 

mocy chwilowej dla trzech przypadków 

ekscentryczności. Harmoniczne istotne dla 

oceny diagnostycznej są wyróżnione poprzez 

wytłuszczenie. 

Tabela 1. Zestawienie wartości skutecznych 

harmonicznych prądu fazowego stojana 

fhar 

[Hz] 

Wartość skuteczna harmonicznej 

prądu fazowego [mA] dla ułożenia 

wirnika: 

sym. stat. 

30% 

dyn. 

30% 

sta./dyn 

30/30% 

25 32 116 120 151 

75 36 158 229 259 

100 15970  15960 15620 15940 

125 29 32 12 40 

175 12 65 12 12 

225 0 8 5 20 

925 2 5 6 27 

950 30 73 52 111 

975 12 96 19 190 

1000 170 158 42 44 

1025 20 26 26 28 

1050 16 57 4 60 

1075 16 55 33 132 

1100 108 98 42 31 

Tabela 2. Zestawienie wartości skutecznych 

harmonicznych prądu wzbudzenia 

fhar 

[Hz] 

Wartość skuteczna harmonicznej prądu 

wzbudzenia [mA] dla ułożenia wirnika: 

sym. stat. 

30% 

dyn. 

30% 

sta./dyn 

30/30% 

25 10 9 71 20 

125 2 5 4 14 

150 26 26 31 41 

225 4 13 4 37 

925 0.5 1 4 2 

1000 4 2 3 5 

1025 0.5 7 4 15 

1050 8 11 8 7 

1075 1 1 2 4 

1100 1.5 2 3 2 

1150 1 4 4 5 

If 

Wartość stała prądu wzbudzenia [A] 

6.59 6.72 6.87 6.85 
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Tabela 3. Zestawienie amplitud harmonicznych 

mocy chwilowej w [W] 

fhar 

[Hz] 

Amplituda harmonicznej mocy 

chwilowej [W] dla ułożenia wirnika: 

sym. stat. 

30% 

dyn. 

30% 

sta./dyn 

30/30% 

25 11 32.5 69 99.5 

50 2 8 16 19 

75 2.5 6.5 4 9 

100 30.5 28.5 47.5 39 

125 4.5 20 9 51 

150 11.5 11 24 23 

225 2.5 10 4 29 

300 258 260 278 235 

925 0 3 1 38.5 

975 0 2 0 14 

1000 3 21 4 6.5 

1025 6 33.5 13 27.5 

1050 63.5 59 8 9 

1075 7 6.5 6 19.5 

1100 3 4 2 7 

1125 0 0 3 21 

Zestawienie wartości skutecznych 

harmonicznych mierzonych sygnałów 

uwidacznia, że dla prawidłowej oceny 

wystąpienia danej ekscentryczności należy 

obserwować zmiany ściśle określonych 

harmonicznych, w obu wyróżnionych zakresach 

częstotliwości. 

5. Podsumowanie 

Przedstawione w pracy wyniki analizy zmiany 

amplitud harmonicznych dostępnych 

pomiarowo prądów silnika synchronicznego 

oraz mocy chwilowej, powstałej w wyniku 

ekscentrycznego ułożenia wirnika wykazały 

użyteczność przyjętej metody wykrywania i 

rozróżnienia danego typu ekscentryczności. 

W wyniku ekscentryczności prądy uzwojenia 

stojana są niesymetryczne. Harmoniczne 

widma prądu fazowego zależą od położenia 

minimum szczeliny względem stojana przez 

co, podobnie jak dla silnika indukcyjnego, 

należy monitorować prądy wszystkich faz (lub 

gałęzi równoległych) uzwojenia.  

W sygnale mocy chwilowej uwzględnione są 

wszystkie prądy i napięcia stojana, co pozwala 

uniknąć wspomnianej niejednoznaczności 

oceny widma i zmniejszyć liczbę sygnałów 

diagnostycznych do jednego, przy zachowaniu 

jego wrażliwości na uszkodzenie. 

 

6. Literatura 

[1]. Bruzzese C., Giordani A., Santini E. Static and 

Dynamic Rotor Eccentricity On-Line Detection and 

Discrimination in Synchronous Generators By No-

Load E.M.F. Space Vector Loci Analysis, 

SPEEDAM 2008, pp. 1259 – 1264 

[2]. Faiz J., Ebrahimi B. M., Valavi M., Toliyat H. 

A. Mixed eccentricity fault diagnosis in salient-pole 

synchronous generator using modified winding 

function method, Progress In Electromagnetics 

Research B, Vol. 11, 2009, pp. 155–172 

[3]. Głowacz Z., J. Kozik J.  Detection of 

synchronous motor inter-turn faults based on 

spectral analysis of Park’s vector, Archives of 

Metallurgy and Materials, 2013, Issue 1, pp.19-23 

[4]. Weinreb K., Sułowicz M. Nieinwazyjna 

diagnostyka wewnętrznych niesymetrii uzwojeń 

maszyny synchronicznej, Zeszyty Problemowe - 

Maszyny elektryczne, nr 77, 2007, s. 59-64 

[5]. Rodriguez P., Rzeszucinski P., Sulowicz M. and 

others: Stator circulating currents as media of fault  

detection in synchronous motors, SDEMPED 2013, 

Proceedings,  pp. 207-214 

[6]. Kowalski Cz. T., Wolkiewicz M.: Analiza 

możliwości zastosowania sygnałów mocy chwilowej 

i momentu elektromagnetycznego do diagnostyki 

silników indukcyjnych, Prace Naukowe IMNiPE 

Politechniki Wrocławskiej, Studia i Materiały, Vol. 

60, nr 27, 2007, s. 248-259   

[7]. Faiz J. Instantaneous-Power Harmonics as 

Indexes for Mixed Eccentricity Fault in Mains-Fed 

and Open/Closed-Loop Drive-Connected Squirrel-

Cage Induction Motors, IEEE Trans. on Industrial 

Electronics, Vol. 56, No. 11, 2009, pp. 4718 – 4726 

[8]. Skwarczyński J., Weinreb K. Model matema-

tyczny maszyny synchronicznej jawnobiegunowej dla 

analizy harmonicznej ustalonych wielkości 

elektrycznych, Elektrotechnika. Kwartalnik AGH, 

tom 8, z. 2, Kraków1989, s. 175-203 

[9]. Skwarczyński J., Weinreb K., Matras A. 

Modelowanie zjawisk wywołanych użłobkowaniem 

twornika w jawnobiegunowej maszynie 

synchronicznej, ZN AGH Nr 1190, Elektrotechnika. 

z. 12, Kraków 1988, s. 71-90 

[10]. Drozdowski P., Weinreb K. Węgiel T. 
Wykrywanie ekscentryczności wirnika w maszynach 

synchronicznych poprzez analizę harmoniczną 

prądów, Materiały SME’95, 1995, s. 206-211 

Autorzy 

dr inż. K. Weinreb, peweinre@cyf-kr.edu.pl 

dr inż. M. Sułowicz, pesulowi@cyf-kr.edu.pl 
mgr inż. A. Dziechciarz, 

arkadiusz.dziechciarz@gmail.com 

Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii 

Elektrycznej i Komputerowej, Instytut 

Elektromechanicznych Przemian Energii, 

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 


