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BEZINWAZYJNA DIAGNOSTYKA UZWOJEŃ KLATKI SILNIKA 
ASYNCHRONICZNEGO NA PODSTAWIE PRZEBIEGÓW PRĄDU 

STOJANA W STANACH PRZEJŚCIOWYCH 
 

NON-INVASIVE DIAGNOSTICS CAGE WINDING ASYNCHRONOUS MOTOR 
BASED ON STATOR CURRENT WAVEFORM IN TRANSIENT STATES 

 
Streszczenie: W artykule zaprezentowano przegląd metod przetwarzania sygnałów niestacjonarnych  

w bezinwazyjnej diagnostyce uzwojeń klatki wirnika maszyn asynchronicznych w stanach przejściowych, na 

podstawie przebiegu prądu rozruchowego stojana. Szczególną uwagę poświęcono przedstawieniu 

praktycznych aspektów wykorzystania wybranych metod wraz z analizą ich kluczowych cech, decydujących  

o jakości uzyskiwanych wyników. Obiektem badań był silnik jednoklatkowy z wymiennymi wirnikami,  

o różnych uszkodzeniach klatki. Obciążenie silnika stanowiła prądnica obcowzbudna wraz z układem regulacji 

prądu wzbudzenia, poprzez który regulowano moment obciążenia. Przykładowe wyniki obliczeń zostały 

uzyskane dla silnika pracującego przy obniżonym napięciu zasilania i symulowanymi ciężkimi warunkami 

pracy, podczas których najczęstszą przyczyną uszkodzeń uzwojenia wirnika są zjawiska elektromagnetyczne  

i elektromechaniczne. 
 
Abstract: The article presents an overview of non-stationary signal processing methods in the noninvasive 

diagnosis of rotor’s cage of asynchronous machines in transient states based on the waveform of the starting 

current of the stator. Particular attention was devoted to the presentation of the practical aspects of the use of 

selected methods, together with an analysis of its key features determining the quality of the results. The object 

of the study was the single cage induction motor with exchangeable rotors for different faults. Machine’s load 

was a generator with excitation current control system, which was used to control the load torque. Sample 

calculation results have been obtained with the motor at reduced supply voltage with simulated severe 

operating conditions, during which the most common cause of damage to the rotor’s cage are electromagnetic 

and electromechanical phenomena. 
 

Słowa kluczowe: uszkodzenie klatki, stan przejściowy, analiza czasowo-częstotliwościowa, filtracja cyfrowa  
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1. Wstęp 

Problem bezinwazyjnej diagnostyki uzwojeń 

wirnika silnika klatkowego, na podstawie 

przebiegu prądu stojana w stanie ustalonym [1], 

[5], [7], doczekał się licznych opracowań  

i został uznany za dobrze rozpoznany. Niemniej 

jednak konieczność pomiaru prądu w stanie 

ustalonym pracy maszyny, wymaga utrzymania 

stałej wartości obciążenia przy momencie 

mechanicznym większym od połowy momentu 

znamionowego. Powyższe założenia, nie 

zawsze są możliwe do spełnienia, co ma 

miejsce w najbardziej interesującym przypadku 

pracy napędu w warunkach przemysłowych. 

Zupełnie odmiennie wygląda sytuacja oceny 

stanu klatki wirnika na podstawie przebiegu 

prądu w stanie przejściowym, gdzie jedynym 

warunkiem jest konieczność posiadania przez 

maszynę minimalnego momentu bezwładności, 

zaś wartość obciążenia bezpośrednio wpływa 

na czas stanu nieustalonego. W obu w/w 

stanach pracy silnika, sygnałem 

diagnostycznym jest składowa częstotliwości 

pochodząca od pola przeciwbieżnego [4], 

powstała wskutek uszkodzenia klatki wirnika  

i opisana znaną formułą: 

( )sff 210 −=    (1) 

gdzie: f0 –częstotliwość sieciowa, s - poślizg, 

f – częstotliwość poślizgowa. 

Do stanów przejściowych silnika klatkowego 

należy zaliczyć rozruch oraz wszelkiego 

rodzaju zaburzenia momentu mechanicznego  

w trakcie pracy maszyny, które bezpośrednio 

wpływają na zmianę poślizgu. Dla silnika  

z uszkodzoną klatką ze wzoru (1) wynika, że 

w trakcie rozruchu, składowa poślizgowa dla 

s=1 posiada częstotliwość równą częstotliwości 
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sieciowej i dąży do zera dla s=0,5, co przypada 

na połowę prędkości synchronicznej. 

Od tej chwili poślizg nadal maleje, przy 

jednoczesnym wzroście wartości częstotliwości 

poślizgowej od zera do wartości zależnej od 

poślizgu w stanie ustalonym. Podobnie 

przebiega zmiana sygnału diagnostycznego 

przy zaburzeniu momentu mechanicznego.  

W tym przypadku poślizg zmienia się od 

wartości pierwotnej do wartości wtórnej, 

zdeterminowanej stanem ustalonym przed i po 

wystąpieniu zmiany obciążenia. 

 
Rys. 1. Zmiana częstotliwości poślizgowej na 

przykładzie rozruchu 

Powyższe rozważania pozwalają stwierdzić, że 

składowa diagnostyczna osiąga dwukrotnie tą 

samą częstotliwość, przy różnych wartościach 

poślizgu. Dodatkowo zakłada się, że w trakcie 

rozruchu lub zmiany obciążenia, osiągnięcie 

połowy odpowiednio: prędkości synchronicznej 

lub prędkości od pierwotnego do wtórnego 

stanu ustalonego, przypada dokładnie  

w połowie czasu trwania stanu przejściowego. 

Przy rozpatrywaniu widma prądu w stanie 

ustalonym za wskaźnik uszkodzenia służy 

różnica składowych podstawowej  

i poślizgowej, w skali decybelowej. Przyjmuje 

się, że dla sprawnego silnika różnica ta nie 

może przekraczać 42÷45dB [5], [7]. Powyższą 

zależność można również wykorzystać do 

określenia funkcji wskaźnika uszkodzenia  

w stanie przejściowym, na podstawie 

poniższego przekształcenia: 
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gdzie: A0 - amplituda składowej poślizgowej,  

A – amplituda składowej podstawowej. 

Wzór (2) uwidacznia, że w dowolnej chwili 

czasu trwania stanu przejściowego aktualny 

stosunek powyższych amplitud nie może 

przekroczyć wartości 0,5% (45dB)÷0,8% 

(42dB) dla silnika z symetryczną klatką. 

Wynika to z interpretacji przekształcenia 

Fouriera, które daje jedynie odpowiedź w 

postaci wystąpienia składowych częstotliwości 

sygnału bez informacji o czasie ich powstania. 

2. Stanowisko badawczo-pomiarowe 

Obiektem badań był trójfazowy silnik 

jednoklatkowy typu Sg-112M, z różnymi 

wirnikami, które umożliwiały analizę symetrii 

oraz przypadki uszkodzenia klatki w postaci, 

uszkodzenia odpowiednio jednego, dwóch  

i trzech prętów. Silnik został obciążony 

prądnicą obcowzbudną, przy czym moment 

mechaniczny regulowano za pomocą zmiany 

prądu w obwodzie wzbudzenia. 

Układ pomiarowy (Rys.2) został zbudowany w 

oparciu o czujniki prądu typu ACS750 (CP), 

układów kondycjonera (WR) w postaci 

wzmacniacza różnicowego, aktywnych filtrów 

anty-alliasingowych (FA) trzeciego rzędu  

(o charakterystyce Bessela i częstotliwościach: 

granicznej 2kH i odcięcia na poziomie 

19,5kHz) oraz mikrokontrolera  

z przetwornikiem AC o 12 bitowej rozdziel-

czości, podłączonego do komputera (PC) za 

pomocą portu USB. Częstotliwość próbkowania  

na kanał wynosiła 40kHz. 

 

Rys. 2. Schemat ideowy układu pomiarowego 

3. Warunki analizy uszkodzeń klatki 
wirnika na podstawie prądu stojana  
w stanie rozruchu 
Wszystkie zaprezentowane poniżej metody 

łączy sposób poszukiwania impulsu sygnału 

diagnostycznego o wybranej arbitralnie 

częstotliwości granicznej z zakresu 10-25Hz, 

który stanowi maksimum lokalne  

z wyodrębnionego przebiegu składowej 

poślizgowej, na tle całego sygnału prądu. 
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Powyższe maksimum występuje zawsze w 

przedziale od 0,25 do 0,75 czasu trwania 

rozruchu. Różnice w zastosowaniu 

poszczególnych metod wynikają ze sposobu 

wprowadzenia funkcji wskaźnika, opisanego 

wzorem (2) do zdekomponowanego przebiegu 

składowej poślizgowej. W celu pełnego 

porównania wszystkich sposobów ekstrakcji 

poszukiwanego sygnału, jako częstotliwość 

graniczną wybrano wartość 15Hz. 

3.1. Metoda filtracji dolnoprzepustowej 

Uzyskany w wyniku pomiarów przebieg prądu 

w stanie przejściowym, zostaje poddany 

cyfrowej filtracji dolnoprzepustowej [3], [6], 

[7], o wybranej częstotliwości granicznej. 

 

 

 

 

Rys. 3. Efekt filtracji dolnoprzepustowej prądu 

rozruchowego 

Częstotliwości maksimum lokalnego 

odpowiada wartość częstotliwości granicznej 

filtra, którą można nazwać obserwowalną. Aby 

zastosować wyprowadzoną funkcję wskaźnika, 

przy zachowaniu kształtu sygnału 

odfiltrowanego, wykres jest skalowany  

w odniesieniu do amplitudy przebiegu przed 

filtracją, przypadającą w chwili czasu 

wystąpienia maksimum przebiegu po filtracji. 

W tym przypadku, bez popełnienia większego 

błędu można przyjąć, że amplituda składowej 

poślizgowej na tle amplitudy harmonicznej 

sieciowej zawsze przyjmuje małe wartości.  

Na rysunku 3 przedstawiono efekt filtracji 

dolnoprzepustowej, z wykorzystaniem filtra 

piątego rzędu o charakterystyce Chebysheva  

i zafalowaniach w pasmie granicznym na 

poziomie -1dB. 

3.2. Krótkoczasowe przekształcenie Fouriera 
i transformata Gabora 

Analiza przebiegu prądu, z wykorzystaniem 

STFT [3], [9], [11], polega wprost na podziale 

badanego sygnału niestacjonarnego na odcinki 

czasu, w których sygnał w przybliżeniu 

zachowuje stacjonarność, po czym w każdym  

z przedziałów dokonuje się osobnej analizy 

widmowej sygnału wymnożonego z wybraną 

funkcją okna czasowego. 

Z krótkoczasową transformatą Fouriera 

związane jest pojęcie nieoznaczoności czas-

częstotliwość, które sprawia, że dokładne 

odwzorowanie obserwowanej częstotliwości  

w funkcji czasu lub na odwrót jest niemożliwe. 

Objawem powyższego zjawiska jest znaczne 

uśrednienie uzyskanych wyników. Poprawę 

jakości wyników można uzyskać poprzez 

zastosowanie klasycznej transformaty Gabora 

[9], [11], która reprezentuje wynikowy przebieg 

będący realizacją mnożenia zespolonych 

wartości harmonicznych składowych sygnału  

z funkcją Gaussa. W wyniku przesuwania okna 

w osi czasu, otrzymuje się funkcje bazowe dla 

każdego odcinka czasu badanego sygnału. 

 

 

Rys. 4. Wynik zastosowania krótkoczasowego 

przekształcenia Fouriera 
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Transformatę Gabora należy więc traktować nie 

tylko jako tożsamą z STFT, lecz również  

z przekształceniem falkowym, ze względu na 

czasowo-lokalną aproksymację sygnału za 

pomocą funkcji sinus. W dalszej kolejności 

prezentację uzyskanych wyników obliczeń 

ograniczono do przykładu z uszkodzeniem 

dwóch prętów klatki. 

 

 

Rys. 5. Wynik zastosowania transformaty 

Gabora 

Dla powyższych przekształceń amplituda na osi 

rzędnych została wyskalowana w odniesieniu 

do impulsu składowej sieciowej, przypadającej 

w tym samym oknie analizy co maksimum 

składowej diagnostycznej. 

3.3. Transformata Falkowa 

Problem nieoznaczoności czas-częstotliwość, 

rozwiązuje przekształcenia falkowe [2], [3], [6], 

[9], [11], gdzie okna czasowo-częstotliwościo-

we posiadają zmienne wymiary. Z tego wynika, 

że powyższe przekształcenie ma charakter samo 

adaptacyjny, a funkcję okna stanowi funkcja 

falki, o wybranym parametrze skali, który ma 

decydujący wpływ na zapewnienie dobrej 

rozdzielczości czasowo-częstotliwościowej.  

W diagnostyce uzwojeń silnika klatkowego, 

znalazła zastosowanie reprezentacja ciągła 

CWT jak i dyskretna DWT, transformaty 

falkowej. Powodem tego jest odmienny sposób 

przedstawiania uzyskanych wyników za 

pomocą obu reprezentacji. CWT ma głównie 

charakter jakościowy w postaci skalogramu, 

natomiast DWT ilościowy związany  

z przebiegami aproksymacji i detalu na 

wymaganym poziomie dekompozycji. Ciągła 

transformata falkowa wykazuje znaczną 

nadmiarowość, co stanowi istotną wadę. Jest 

ona kompensowana brakiem wymaganej 

odwracalności oraz możliwością dowolnego 

kształtowania skali. Znaczną redukcję nadmiaru 

informacji można dokonać stosując DWT, które 

oznacza się niepożądanymi przeciekami widma 

powstałymi w wyniku filtracji, nisko- i wysoko- 

częstotliwościowych cech sygnału. 

Minimalizacja wad CWT i DWT jest możliwa 

poprzez odpowiedni dobór funkcji falki (okna). 

W pierwszym przypadku wymaga się, aby 

funkcja okna była jak najlepiej dopasowana do 

analizowanego sygnału, w drugim przypadku 

korzystnie jest stosować funkcję falki o jak 

najwyższym rzędzie z wybranego typu zbioru, 

przy jednoczesnym zapewnieniu odpowied-

niego dopasowania do badanego przebiegu. 

Powyższe warunki dla CWT spełnia falka 

Morleta, natomiast dla DWT falka Daubechies-

45. Przy skalowaniu osi rzędnych 

współczynników reprezentacji ciągłej 

przekształcenia falkowego wykorzystano 

definicję skali opisanej wzorem: 

rs

fpr

f

ff
a

⋅
=     (3) 

gdzie: a - skala, frs - rzeczywista (obserwowana) 

częstotliwość sygnału, fpr - częstotliwość 

próbkowania, ff - częstotliwość falki. 

Na podstawie (3), częstotliwościom 50Hz  

i 15Hz odpowiada odpowiednio ok. a=800  

i a=2800. W konsekwencji, odłożone na osi 

rzędnych wartości są wynikiem dzielenia 

amplitudy dla skali odpowiadającej składowej 

sieciowej, przypadającej w tym samym czasie 

co maksimum dla skali obserwowanej 

częstotliwości. Dla przekształcenia dyskretnego 

poziom wymaganej dekompozycji wyznacza się 

według poniższej zależności: 

1log2 −=
ro

pr

f

f
n    (4) 

gdzie: n - poziom dekompozycji (przedziały 

pasm częstotliwości), fro - obserwowana 

częstotliwość. 

Przy łącznym zastosowaniu CWT i DWT 

korzystne jest pozostawienie współczynników 

aproksymacji i detali na nie zmienionym 

poziomie odniesienia, co daje dodatkowe 
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możliwości przy rozpatrywaniu uzyskanych 

wyników w ujęciu statystycznym lub 

energetycznym, z jednoczesnym użyciem 

funkcji wskaźnika uszkodzenia (2). 

 

 

 

 

Rys. 6. Wynik zastosowania transformaty 

falkowej 

3.4. Transformata Wignera-Ville’a 

Przekształcenie  Wignera-Ville’a [10], [11], 

można uznać za uniwersalną reprezentację 

wszystkich wcześniej wymienionych 

przekształceń czasowo-częstotliwościowych, 

ponieważ każdą inną transformatę można 

uzyskać poprzez uśrednianie transformaty WV. 

Wynika z tego, że przekształcenie Wignera-

Ville’a dla sygnałów o częstotliwości  zmiennej 

w czasie posiada najlepszą łączną rozdzielczość 

w dziedzinie czasu i częstotliwości.  

Do podstawowych wad transformaty WV 

należy zaliczyć występujące interferencje,  

w wyniku nakładania się częstotliwości, 

powodując lokalne ich wzmocnienie lub 

wytłumienie. Przekształcenie WV jest 

nieliniowe, gdyż wprowadza do sumy widm 

chwilowych tzw. widmo wzajemne, które 

objawia się oscylacjami pomiędzy 

harmonicznymi własnymi widm analizowanego 

sygnału w danym przedziale. Wraz ze 

wzrostem wzajemnej odległości 

obserwowanych częstotliwości wzrasta również 

częstotliwość pasożytniczych oscylacji widma 

skrośnego (wzajemnego). Nawet w przypadku, 

gdy tylko jeden sygnał w analizowanym 

przebiegu ulega zmianie, może dojść do 

sytuacji, gdy badany sygnał interferuje sam ze 

sobą. W praktyce wykorzystuje się tzw. pseudo 

reprezentację WV, którą efektywnie można 

wykonać za pomocą FFT w wydzielonych 

oknach czasowych (podobnie jak dla STFT), ze 

względu na występujące jądro transformaty 

będące prostym przekształceniem Fouriera. 

Idea skalowania osi rzędnych obserwowanej 

częstotliwości jest taka sama jak dla krótko 

czasowego przekształcenia Fouriera lub 

Gabora. 

 

 

Rys. 7. Wynik zastosowania transformaty 

Wignera-Ville’a 

4. Wnioski końcowe 
Na podstawie przeprowadzonych badań 

pomiarowych i numerycznych wynika, że ze 

względu na charakterystyczny kształt 

wybranego sygnału diagnostycznego w paśmie 

0-50 Hz nie ma konieczności znajomości 

wartości parametrów konstrukcyjnych maszyny 

do wykonania skutecznej diagnostyki klatki 

silnika indukcyjnego opartej na przebiegu prądu 

stojana w stanie rozruchu. Raz zarejestrowany 

przebieg prądu jest wystarczający do uzyskania 

odpowiedzi na temat stanu uzwojenia wirnika. 
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Wykorzystany wskaźnik asymetrii klatki 

jednoznacznie określa granicę liczbową między 

silnikiem, który może być uznany za 

symetryczny, a maszyną uszkodzoną. W tej 

sytuacji prowadzenie analiz porównawczych 

można ograniczyć wyłącznie do oceny postępu 

degradacji uzwojeń w zakresie pomiarów 

okresowych. Mimo licznych zalet, diagnostyka 

uzwojeń wirnika, oparta jedynie na podstawie 

przebiegu prądu w stanie przejściowym, staje 

się mało skuteczna dla stanów nieustalonych 

trwających poniżej 1,5s. Powodem tego jest 

zaburzenie czytelności sygnału 

diagnostycznego, w wyniku dominującego 

charakteru procesów elektromagnetycznych nad 

rozwojem przebiegów elektromechanicznych  

w tak krótkim czasie. Wówczas, do 

wyodrębnienia odpowiedniego przedziału czasu 

wystąpienia impulsu obserwowanej 

częstotliwości, wymagany jest pomiar 

prędkości obrotowej, co jest rzadką praktyką  

w przemyśle, a nawet na stanowisku prób. 

Podobnie wygląda zagadnienie oceny stanu 

uzwojeń na podstawie przebiegów prądu  

w innych niż rozruch stanach nieustalonych, 

gdzie prócz wymaganego długiego czasu 

trwania stanu przejściowego konieczna jest 

znajomość poślizgu przed i po zmianie 

obciążenia. 

Podsumowując, wykazano skuteczność każdej  

z przedstawionych metod filtracji, przy 

postawionym warunku odpowiedzi w postaci 

ilościowej (brak istotnych różnic wartości dla 

wybranej głębokości uszkodzenia klatki  

w odróżnieniu od filtracji DP). Kluczowe 

różnice objawiają się głównie w odpowiedzi 

jakościowej, ściśle zależnej od skomplikowania 

wybranej analizy i warunków startowych. 
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