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APLIKACJA NISKOCZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ METODY POMIARU 

I PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW NA POTRZEBĘ 
MONITOROWANIA SILNIKÓW INDUKCYJNYCH KLATKOWYCH 

 
THE LOW-FREQUENCY MEASURING METHOD AND SIGNAL PROCESSING 

APPLICATION IN CAGE INDUCTION MOTORS MONITORING 
 

Streszczenie: Obecnie można zauważyć coraz większe zastosowanie systemów monitoringu pracy silników 

elektrycznych z wykorzystaniu układów mikroprocesorowych. Często wykorzystuje się takie systemy do po-

miaru podstawowych parametrów pracy silnika, takich jak: prąd i napięcie zasilania, czy też pobór mocy 

czynnej i biernej. Dotychczasowe metody pomiaru tych parametrów wymagały stosowania metod wymagają-

cych stosunkowo dużej częstotliwości próbkowania mierzonych sygnałów oraz stosunkowo dużej mocy obli-

czeniowej dla przetwarzania uzyskanych danych pomiarowych. W pracy przedstawiono nowy sposób pomiaru 

i uzyskania parametrów wymienionych, powyżej, ale wymagający równoległego próbkowania chwilowych 

wartości prądu i napięcia z częstotliwością zaledwie 8 Hz. Także formuły obliczeniowe zastosowanej metody 

przetwarzania są stosunkowo proste, co pozwala na ich aplikację w prostych układach mikroprocesorowych. 

W pracy przedstawiono podstawy teoretyczne zastosowanej metody pomiaru i przetwarzania, stosowny sche-

mat blokowy mikroprocesorowego systemu pomiarowego z mikrokontrolerem ATMega 128, a także przed-

stawiono algorytm działania systemu. Wykonano badania laboratoryjne dla silnika małej mocy i porównano 

wyniki z klasyczną metodą pomiarową. 
 
Abstract: Currently, it can be noticed the increased use of monitoring systems of electric motors based 

on microprocessors systems. Such systems often measure the basic motor operating parameters such as the in-

put voltage and current or active and reactive input power. So far the measurement method of the above-men-

tioned parameters needed a relatively high-sample-rate signals and a relatively high computing power to proc-

ess the acquired data. The paper presents a new method to measure and calculate the load main parameters 

with the use of parallel sampling method of current and voltage at only 8 Hz sample rate. The used calculation 

formulas are also relatively simple so it allows to apply them in simple microprocessor systems. The paper 

provides a theoretical basis of applied measuring and processing methods and appropriate microprocessor 

block diagram of the system with the use of microcontroller ATMega 128, as well as the algorithm of the sys-

tem. The laboratory tests for the low-power motor was performed and the results have been compared to the 

standard measuring methods. 
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1. Wstęp 

Monitorowanie parametrów zasilania, takich 

jak moc czynna, bierna, wartość skuteczna 

prądu, napięcia zasilania jest ważną i użyteczną 

informacją wykorzystywaną w sterowaniu 

urządzeniami, jak i w sprostaniu wymogom ja-

kości energii systemu zasilającego. W szcze-

gólności bardzo ważna jest minimalizacja mocy 

biernej w układach napędowych z silnikami 

indukcyjnymi klatkowymi oraz jej ciągłe mo-

nitorowanie. 

Obecne stosowane techniki pomiaru mocy 

czynnej, biernej oraz wartości skutecznej prądu 

i napięcia, oparte są o cyfrowe platformy po-

miarowe wykorzystujące duże częstotliwości  

 
 

próbkowania sygnałów wejściowych oraz wy-

magają dużej liczby próbek przypadających na 

okres mierzonego sygnału. W technikach tych 

ma zastosowanie kryterium Nyquista, które 

wymaga co najmniej dwóch próbek sygnału 

wejściowego przypadających na okres tego sy-

gnału mierzonego. Tak np. dla mierzonego sy-

gnału sinusoidalnego 50-cio hercowego, wg 

wspomnianego kryterium, trzeba używać czę-

stotliwości próbkowania fs o wartości przy-

najmniej 100 Hz, a w praktyce wartość tej czę-

stotliwości dochodzi nawet do kilku kHz. Do 

wyznaczenia mocy i wartości skutecznych sy-

gnału wejściowego używane są formuły cał-
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kowe, kosztowne obliczeniowo, tzn. wymaga-

jące droższych układów cyfrowego przetwarza-

nia np. procesorów. 

W artykule przedstawiono inny sposób pomiaru 

i wyznaczenia mocy czynnej i biernej pobiera-

nej przez silnik zasilany napięciem sinusoidal-

nie zmiennym o częstotliwości 50 Hz oraz 

wartości skutecznej napięcia i prądu zasilania,  

z częstotliwością próbkowania fs sygnału wyno-

szącą zaledwie 8 Hz. Przy tak niskiej częstotli-

wości próbkowania sygnałów prądu i napięcia 

(fs < f = 50 Hz), nie jest wymagany zaawanso-

wany procesor i układ pomiarowy, a jedynie 

prosty układ pomiarowy z tanim mikroproceso-

rem. 

2. Metoda pomiaru mocy i wartości sku-
tecznych napięcia i prądu 

Istota sposobu pomiaru mocy pobieranej przez 

dwójnik, zasilany napięciem sinusoidalnie 

zmiennym o częstotliwości 50 Hz oraz wartości 

skutecznej napięcia i prądu tego dwójnika po-

lega na tym [1] że, mierzy się dwukrotnie 

wartości chwilowe napięcia i prądu zasilającego 

dwójnik (w chwili t1 a potem t2), uzyskując pary 

wartości u1= u(t1) oraz i1= i(t1) dla pierwszego 

pomiaru i u2 = u(t2) oraz i2 = i(t2) dla drugiego 

pomiaru. Częstotliwość próbkowania wyzna-

czana jest ze wzoru: 

2
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gdzie: 

f – częstotliwość sygnału badanego (liczba 

całkowita), 

sf  – częstotliwość próbkowania sygnału f 

(liczba całkowita), 

n – liczba całkowita. 

Dla sygnału sinusoidalnego o częstotliwości 

f = 50 Hz, częstotliwość próbkowania sf  tego 

sygnału, w funkcji liczby całkowitej n, wynosi: 
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Dla przebiegów o częstotliwości f=50 Hz, czę-

stość próbkowania, będąca liczbą całkowitą 

mniejszą od 50, jest równa sf =8 Hz lub 

sf =40 Hz przy n odpowiednio równym 2 lub 

25. Wybrana oczywiście zostaje mniejsza czę-

stotliwość próbkowania tj. sf =8 Hz. 

Wówczas moc czynną P wylicza się ze wzoru: 

  P = 1 1 1 1 2 2 2 2( ) (t )  ( ) (t ) 

2
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moc bierną Q wylicza się ze wzoru: 

Q = 
( )1 1 2 2 2 2 1 1( ) ( )  ( ) ( )
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Wartość skuteczną prądu IRMS wylicza się ze 

wzoru: 

IRMS =
2 2

1 1 2 2

2

( ) (t ) i t i+
    (6) 

Wartość skuteczną napięcia URMS wylicza się ze 

wzoru: 

URMS =
2 2

1 1 2 2

2

( ) (t ) u t u+
    (7) 

3. Mikroprocesorowy moduł pomiarowy 
mocy i wartości skutecznych napięcia 
i prądu 

Schemat blokowy mikroprocesorowego układu 

pomiarowego wartości mocy czynnej P i biernej 

Q oraz wartości skutecznej prądu i napięcia 

dwójnika zasilanego napięciem 50 Hz przed-

stawia Rys. 1. 
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Rys. 1. Schemat blokowy mikroprocesorowego 

układu pomiaru mocy czynnej i biernej oraz 

wartości skutecznej napięcia i prądu dwójnika 

zasilanego napięciem sinusoidalnym 50 Hz 

W powyższym schemacie blokowym wyróż-

niono: 

• PP1 - pomiarowy przetwornik prądowy 

typu LEM HY5 i pomiarowy przetwornik 

napięcia PP2 typu LEM LV-25P. Oba 

przetworniki przetwarzają wejściowe sy-
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gnały na sygnał napięcia w zakresie  

+/-5 V, 

• W1 i W2 - analogowe wzmacniacze pomia-

rowe, których zadaniem jest dopasowanie 

sygnałów wyjściowych z przetworników 

PP1 i PP2 na wartości wymagane na wej-

ściach przetworników analogowo – cyfro-

wych, 

• AC1 i AC2 – przetworniki, które przetwa-

rzają chwilowe wartości analogowych sy-

gnałów wejściowych na odpowiadające im 

próbki cyfrowe. Próbki te są uzyskane 

dzięki sygnałowi sterującemu SC z mikro-

kontrolera, który rozpoczyna równoległą 

konwersję przetwarzania przetworników 

analogowo – cyfrowych AC1 i AC2, 

• MC - mikrokontroler ATMega 128, którego 

zadaniem jest generowanie, co 125 ms sy-

gnału SC startu przetwarzania przetworni-

ków analogowo – cyfrowych, a po zakoń-

czeniu przetwarzania, dzięki sygnałom EC1 

i EC2, końca przetwarzania analogowo –

 cyfrowego przetworników, zapisuje parę 

chwilowych wartości próbek cyfrowych, 

napięcia U i prądu I. Po odpowiednim prze-

skalowaniu uzyskanych wartości chwilo-

wych zgodnie ze wzorami przedstawionymi 

w rozdziale 2 niniejszej pracy, są obliczane 

parametry mocy i wartości skuteczne sy-

gnałów, 

• wyświetlacz LCD wyświetlający na bieżąco 

wyniki pomiarów, 

• moduł karty SD, do której są zapisywane 

pozyskane wartości sygnałów, 

• klawiaturę numeryczną, której zadaniem 

jest wybór podstawowych funkcji systemu. 

3.1. Realizacja sprzętowa układu 

Realizację praktyczną opisanej powyżej funk-

cjonalności pomiarowego systemu mikroproce-

sorowego wykonano w oparciu o moduł Pro-

ATMega128 v2.0 produkcji PPHU Adatronik 

[3]. Układ ten posiada wiele gotowych i przy-

datnych funkcji sprzętowych, które zostały wy-

korzystane w budowie opisywanego prototypu 

systemu monitorującego. Z funkcji tych można 

wymienić: 

• zabudowę mikrokontrolera typu ATMe-

ga128 w obudowie TQFP64 i częstotliwo-

ści taktowania 16 MHz wraz z układem je-

go zerowania po włączeniu napięcia zasila-

nia lub zerowania ręcznego oraz złączem 

typu ISP do programowania mikrokon-

trolera, 

• wyposażenie portów mikrokontrolera 

w 10-stykowe złącza typu IDC, w których 

sygnały wejścia/wyjścia są w takiej samej 

kolejności, dzięki czemu możliwe jest fi-

zyczne łączenie portów za pomocą prze-

wodu – taśmy z innymi układami, 

• zabudowę driver’a wraz z konwerterem po-

ziomów napięć dla czytnika kart pamięci 

typu SD, 4-bitowe złącza do podłączenia 

wyświetlacza LCD oraz złącza szerego-

wego w standardzie USB, 

• zabudowany analogowy obwód wejściowy 

dla przetworników analogowo - cyfrowych 

A/C, (cztery kanały pracujące w zakresach 

napiec wejściowych: +2,5V, +/-2,5V i +5V 

dla Vref=+2,5V) oraz filtr dolnoprzepustowy 

typu RC dla każdego wejścia analogowego, 

• zabudowane źródło napięcia odniesienia dla 

przetworników A/C zbudowanym na ukła-

dzie TL431, 

• zabudowane diody LED sygnalizujące sta-

ny logiczne wybranych punktów modułu, 

• zabudowany impulsowy stabilizator napię-

cia +5V, zasilany napięciem zewnętrznym 

8÷30V DC z gniazda typu 2,1 mm lub li-

stwy zaciskowej 5 mm wraz z zabezpie-

czeniem przed błędnym napięciem zasilania 

i z sygnalizacyjną diodę LED obecności 

napięcia zasilania oraz konwertera napięcia 

zasilania +5V na -5V zbudowanym na ukła-

dzie ICL7660 oraz stabilizator liniowy 

napięcia +3,3V, wraz z diodą LED sygna-

lizującą obecność napięcia tego zasilania, 

• wykonanie płyty modułu z dwuwarstwowej 

płyty drukowanej o wymiarach 100 mm x 

160 mm x 1,5 mm wraz z polem lutowni-

czym z rastrem 0,1’ (2,54 mm). 
 

Ze względu na wymóg równoległego, tzn. 

w tym samym czasie t[n], odczytu wartości 

chwilowych napięcia i prądu nie można było 

wykorzystać wewnętrznego przetwornika ana-

logowo – cyfrowego A/C mikrokontrolera ze 

względu na to, że pracuje on w tzw. trybie sze-

regowym, co oznacza, że sygnały wejściowe są 

przetwarzane sekwencyjnie z pewnym opóźnie-

niem. Dlatego też w polu lutowniczym modułu 

zabudowano (zalutowano) układ 2 przetworni-

ków analogowo – cyfrowych, które zostały 

podłączone do magistral mikrokontrolera w taki 

sposób, by start przetwarzania analogowo – cy-

frowego rozpoczął się w tej samej chwili cza-

sowej t[n], co jest wymagane w prezentowanym 

sposobie pomiaru opisanym w rozdziale 2. 
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Na Rys. 2 pokazano wykonany moduł mikro-

procesorowego systemu pomiarowego mocy  

i wartości skutecznej prądu i napięcia. 

3.2. Oprogramowanie układu  

Oprogramowanie modułu pomiarowego wyko-

nano w języku C. Oprogramowanie to działa 

zgodnie z przedstawionym algorytmem poka-

zanym na Rys. 3. 

 

Rys. 2. Mikroprocesorowy system pomiarowy 

mocy i wartości skutecznej prądu i napięcia 

zrealizowany na bazie modułu Pro-ATMega128 

v2.0 
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klawisz "1"

klawisz "wstecz"

klawisz "3"

Nacisnieto

klawisz ?

klawisz "2"
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Rys. 3. Algorytm pracy systemu pomiarowego 

Po włączeniu zasilania i inicjalizacji układu na 

wyświetlaczu LCD ukazuje się menu z 3-ma 

opcjami umożliwiającymi:  

• testowanie wyświetlacza, 

• ustawienia podświetlania menu, 

• zapisie zgromadzonych danych pomiaro-

wych i obliczonych wartości mocy, prądu  

i napięcia na kartę pamięci typu SD. 

W zależności od rodzaju wciśniętego klawisza 

na klawiaturze można przejść do poszczegól-

nych funkcji systemu. Po naciśnięciu klawisza 

2, następuje testowanie wyświetlacza LCD. Po 
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przeprowadzeniu testu można powrócić do 

menu głównego, lub naciskając klawisz 1 

przejść do wykonywania pomiarów, a następnie 

wykonaniu stosownych obliczeń oraz wyświe-

tleniu wyników na wyświetlaczu LCD. W pro-

cesie tym uaktywniona jest obsługa przerwania 

wywoływanego co 125 ms (8Hz) sygnałem  

z timera 0. Tak więc, co 125 ms będzie odświe-

żany wyświetlacz z wynikami obliczonych 

wartości z pomiarów. Za każdą iteracją prze-

rwania wyniki bieżących pomiarów są wpisy-

wane do pamięci RAM mikrokontrolera. Po-

wyższy proces pomiaru, wyświetlenia oraz za-

pisu danych do pamięci RAM odbywa się tak 

długo, aż nie zostanie wciśnięty klawisz stop. 

System przechodzi do głównego menu, z któ-

rego po wciśnięciu klawisza 2 można zapisać 

dane pomiarowe i obliczone z pamięci RAM 

mikrokontrolera na kartę pamięci SD. Dane te 

można przetwarzać dalej np. na komputerze 

stacjonarnym, do którego zostaną przekopio-

wane przechowywane dane na karcie pamięci 

SD. 

I1 := kanal 1 AC

U1 := kanał 2 AC

I1 =: I1 * si

U1 := U1 * su

I2 := I1

U2 := U1

 IRMS := SQRT(0,5 * (I1* I1 + I2 *I2))

 URMS := SQRT(0,5 * (U1* U1 + U2 * U2))

P :- 0,5 * (I1 * U1 + I2 * U2)

Q := 0,5 * (I1 * U2 - I2 * U1)

PRZERWANIE

timer 0

RETURN
 

Rys. 4. Algorytm obsługi przerwania od timera0 

realizujący pomiar wartości chwilowych sy-

gnałów i obliczeniu mocy, prądu i napięcia 

Na Rys. 4 przedstawiono algorytm obsługi 

przerwania. Algorytm ten odczytuje z przetwor-

ników analogowo – cyfrowych chwilowe war-

tości mierzonego napięcia i prądu, a pozapi-

naniu ich w pamięci RAM i przeskalowaniu 

zgodnie ze stałymi przetworników napięcia  

i prądu obliczane są wg zaimplementowanych 

formuł matematycznych podanych w rozdziale 

2, a dotyczące wartości mocy czynnej P, mocy 

biernej Q oraz wartości skutecznych prądu i na-

pięcia. 

4. Badania układu i wyniki pomiarów 

Podczas testu układu przeprowadzono monito-

rowanie parametrów zasilania silnika indukcyj-

nego 3-fazowego Sg 112M-4 o mocy 4 kW. 

Silnik podczas badań był zasilany z sieci napię-

ciem symetrycznym 3 x 400V sinusoidalnie 

zmiennym. 

Przeprowadzono badania dla dwóch różnych 

metod pomiarów podczas rozruchu silnika oraz 

przy pracy w stanie ustalonym. Przebiegi 

chwilowych wartości skutecznych mocy czyn-

nej i biernej, prądu i napięcia zasilania przed-

stawiono na Rys.5 do Rys.7. 
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Rys. 5. Przebieg mocy P i Q otrzymanych przy 

częstotliwości próbkowania mikrokontrolera 

fs=8 Hz i karty pomiarowej fs=10 kHz 
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Rys. 6. Przebieg wartości skutecznej napięcia 

otrzymanego przy częstotliwości próbkowania 

mikrokontrolera fs=8 Hz i karty pomiarowej 

fs=10 kHz 
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Rys. 7. Przebieg wartości skutecznej prądu 

otrzymanego przy częstotliwości próbkowania 

mikrokontrolera fs=8 Hz i karty pomiarowej 

fs=10 kHz 

Metodę klasyczną pomiarów z użyciem karty 

pomiarowej NI USB 6259 i przetworników 

pomiarowych LEM potraktowano jako wzor-

cową. Wymagała ona częstotliwości próbkowa-

nia znacznie wyższych, niż przy zaproponowa-

nej przez autorów drugiej metodzie z użyciem 

układu z mikrokontrolerem. Sygnały prądu  

i napięcia, przez układ pomiarowy z kartą  

pomiarową, próbkowano z częstotliwością 

10 kHz. 

W alternatywnej metodzie pomiaru sygnały 

prądu i napięcia próbkowano z częstotliwością 

8Hz, a otrzymane wyniki przebiegu mocy 

czynnej P i biernej Q nie różnią się w sposób 

istotny od wartości uzyskanych metodą do-

kładną - wzorcową. Do uzyskania tych próbek 

użyto mikroprocesorowego modułu pomiaro-

wego. 

Należy podkreślić, że monitorowano jedną fazę 

silnika, gdyż silnik pracował przy symetrycz-

nym zasilaniu napięciem 3-fazowym 

o kolejności zgodnej. Założono, że do monito-

rowania poprawności zasilania służą inne urzą-

dzenia, takie jak: moduły zabezpieczeń zwar-

ciowych, detektory kolejności i zaniku fazy. 

Zaproponowane rozwiązanie dla pomiarów  

w jednej fazie bez znacznie większych kosztów 

można rozbudować do pomiarów parametrów 

w pozostałych fazach. 

5. Wnioski 

Metodę próbkowania 8-hertzowego można sto-

sować z powodzeniem do monitorowania wol-

nozmiennych obciążeń maszyn i urządzeń elek-

trycznych, a w szczególności w ustalonym sta-

nie pracy. Uzyskane informacje o mocy czynnej 

i biernej maszyny, czy urządzenia oraz o wa-

rtościach skutecznych prądu i napięcia mogą 

być użyte do sterowania mocą czynną i/lub do 

kompensacji mocy biernej tego urządzenia 

w sytuacji, kiedy podlegają one powolnym 

zmianom. Zaletą tego typu metody jest to, że 

stosując stosunkowo niedrogie mikrokontrolery 

(wyposażone w co najmniej dwa wejścia ana-

logowe) można sterować maszyną lub urzą-

dzeniem i jednocześnie mierzyć ich moce bez 

potrzeby wprowadzania dodatkowych drogich 

modułów pomiarowych. 
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