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ZALETY ZASTOSOWANIA SYGNAŁU SKUTECZNEJ WARTOŚCI 
RUCHOMEJ PRĄDU W DIAGNOSTYCE MASZYNY INDUKCYJNEJ 

ZASILANEJ Z FALOWNIKA NAPIĘCIA  
 

ADVANTAGES OF THE MOVING RMS CURRENT SIGNAL IN DIAGNOSTICS 
OF INDUCTION MOTOR SUPPLIED BY VOLTAGE INVERTER  

 
Abstract: Diagnostics of induction motor is usually executed on the basis of the motor phase currents signals. 

The harmonic contents of the current signal are taken into account. The current harmonic components of the 

motor to be destroyed have relatively small amplitudes, what outcomes many problems connected with inter-

pretation of analysis results. The most of papers referred to diagnostics of induction motors available in litera-

ture are involved to motors supplied by sinusoidal voltage. The present-day motor drives are using various 

converter devices with very varied control algorithms for motors control. The output voltage signals contain 

then many harmonic components, which make difficulties to the methods use. Therefore, the necessity appears 

to search for quality indicators providing estimation of motor drive state as the integrity, also including the 

figures of supplying voltage other than sinusoidal. The advantages of using for that purpose the value of true 

RMS stator current signal are presented in the paper (1).  With the constant load torque assumption, the calcu-

lated as true RMS value has the constant component I0. This component is involved with the multiplicity com-

ponents of the basic stator current component. Depending on the motor conditions the harmonic components 

frequencies depend on the motor rotation speed. The article presents the ability of uses of the value calculated 

as true RMS for diagnostics of the motor drive with asynchronous motor and a voltage inverter. The theoreti-

cal analyses are supplied by the presentation of labor test results with modeling of chosen damage states. 

1. Wstęp 
Diagnostykę maszyny indukcyjnej prowadzi się 

zwykle w oparciu o sygnały wartości chwilo-

wych prądów fazowych [2],[5],[8]. Metody te 

związane są zwykle z wykonywaniem analizy 

harmonicznej tych przebiegów. Składowe har-

moniczne wynikające z pogorszenia stanu ma-

szyny mają stosunkowo małe wartości ampli-

tud, czego efektem są problemy związane z in-

terpretacją wyników analiz [5],[3],[8]. Więk-

szość dostępnych w literaturze prac dotyczą-

cych diagnozowania maszyn indukcyjnych do-

tyczy maszyn zasilanych napięciem sinusoidal-

nym z sieci. Jedynie w ostatnich latach poja-

wiły się publikacje związane z badaniami dia-

gnostycznymi przy zasilaniu maszyny ze źródeł 

o odkształconym napięciu [3],[6],[7],[9]. 

Współczesne układy napędowe do zasilania 

maszyn wykorzystują urządzenia przekształtni-

kowe o bardzo różnorodnych algorytmach ste-

rowania. Kształt napięć wyjściowych zawiera 

wówczas szereg harmonicznych utrudniających 

wykorzystanie metod dotychczas stosowanych. 

W wielu przypadkach może to powodować 

błędy w ocenie stanu maszyny [3]. Występuje 

potrzeba poszukiwania wskaźników jakości  

 
 

umożliwiających ocenę stanu układu na-

pędowego jako całości, przy uwzględnieniu 

kształtu napięcia zasilającego innego niż sinu-

soidalny. 

2. Definicja i własności sygnału skutecz-
nej ruchomej 
Sygnał wartości skutecznej ruchomej prądu 

zdefiniowano jako [6]: 
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gdzie: 

t – czas 

 i – wartość chwilowa prądu stojana 

T – okres harmonicznej podstawowej napięcia 

zasilającego 

Wartość tak liczona jest całką obliczaną 

w przemieszczającym się oknie czasowym 

o szerokości okresu podstawowej harmonicznej 

napięcia zasilającego. Nazwa wywodzi się 

z analogii do wartości średniej ruchomej znanej 

z literatury [1]. 

Załóżmy, że wartość chwilową prądu i(t) można 

przedstawić jako sumę: 
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gdzie: 

ω jest pulsacją podstawowej harmonicznej na-

pięcia zasilającego 

k - rząd harmonicznej prądu 

ωl(s) to pulsacje prądu wynikające z awarii ma-

szyny (zależą od poślizgu s) 

Ikl amplitudy składowych prądu  

ϕkl kąt przesunięcia fazowego 
 

Taką postać ma prąd stojana w stanie ustalo-

nym w sytuacji, gdy uszkodzony jest wirnik lub 

łożyska maszyny [2],[5],[4],[8] przy zasilaniu 

napięciem odkształconym od sinusoidy [3],[7], 

[9]. Obliczenie wartości skutecznej ruchomej 

na tak zdefiniowanej wartości chwilowej po-

woduje, że wszystkie składniki harmoniczne 

(będące wielokrotnością harmonicznej podsta-

wowej) przyjmują wartość stałą I0 zależną od 

amplitud poszczególnych składowych, nato-

miast składniki pojawiające się w wyniku awa-

rii maszyny przyjmują wartości zmienne 

w czasie o pulsacji ω(s) podwojonej względem 

oryginalnego przebiegu: 
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Dużo wygodniejsze jest użycie kwadratu war-

tości skutecznej ruchomej: 
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Ułatwia to odseparowanie składników wynika-

jących z awarii maszyny. W przypadku ideal-

nego stanu maszyny w stanie ustalonym war-

tość ta jest niezmienna w czasie. Każde pogor-

szenie stanu maszyny wprowadza składniki 

o częstotliwościach zależnych od poślizgu, lecz 

proponowany sygnał nie gubi informacji 

o występujących częstotliwościach a jedynie 

umożliwia łatwą filtrację składników charakte-

rystycznych dla stanów awaryjnych. Daje to 

efekt podobny jak w pracy [8], gdzie w tym 

celu stosowany jest filtr środkowo zaporowy 

o częstotliwości zależnej od podstawowej har-

monicznej napięcia zasilania. W przypadku 

stałej i stabilnej częstotliwości zasilania jest to 

rozwiązanie wystarczające, lecz w przypadku 

zasilania z urządzeń przekształtnikowych musi 

być użyte rozwiązanie dostosowane do zmien-

nej częstotliwości napięcia zasilania. Rozwią-

zanie oparte o obliczenie wartości skutecznej 

ruchomej spełnia to kryterium. Podstawowym 

czynnikiem ograniczającym stosowanie roz-

wiązania jest konieczność posiadania informa-

cji o częstotliwości podstawowej harmonicznej 

napięcia wyjściowego falownika.  

3. Możliwości diagnozowania w trakcie 
normalnej pracy układu napędowego 
Algorytmy sterowania falownikami we współ-

czesnych układach napędowych wykorzystują 

różne mechanizmy generacji napięcia wyjścio-

wego. Najprostsze metody używają mechani-

zmów sterowania w układach bez sprzężeń 

zwrotnych o łatwo dostępnej informacji 

o częstotliwości podstawowej harmonicznej na-

pięcia zasilającego (np. U/f=const.). 

W większości zastosowań praktycznych do ste-

rowania pracą falownika stosowane są mikro-

procesory o stosunkowo dużej mocy oblicze-

niowej. Nie ma tu żadnych przeszkód związa-

nych z wbudowaniem w algorytmy sterowania 

metod diagnostycznych opartych na wskaźni-

kach oceny związanych z obliczaniem wartości 

skutecznej ruchomej. Do obliczania wartości 

niezbędny jest układ mikroprocesorowy z moż-

liwością zapamiętywania informacji pomiaro-

wej o prądach fazowych w czasie ostatniego 

okresu pracy. Celem prowadzonych badań jest 

poszukiwanie metod obliczeniowych oraz syn-

tetycznych wskaźników jakości oceniających 

stan układu napędowego jako całości. Prowa-

dzone prace wykazują, że taka możliwość ist-

nieje [7]. Większość prac dotychczasowych wy-

korzystuje pomiary wartości prądu chwilowego 

w stanach ustalonych dokonując analizy har-

monicznej korzystając z drogiej aparatury wy-

magającej dużej pamięci operacyjnej oraz du-

żych mocy obliczeniowych stosowanych proce-

sorów. Wykonanie analiz harmonicznych z wy-

starczającą rozdzielczością wymaga wykonania 

szybkiej transformaty Fouriera na rekordach o 

długości kilkudziesięciu tysięcy próbek. Roz-

wiązanie takie wymaga także oceny i interpre-

tacji wyników, nie dając jednoznacznej odpo-

wiedzi na stawiane pytanie. Istnieją próby in-

terpretacji oparte na wykorzystaniu sieci neuro-

nowych i aparatu "sztucznej inteligencji", lecz 

jest to etap wstępnych badań z problemami do-

tyczącymi przygotowania danych pomiarowych 

oraz problemów związanych z uczeniem sieci 

neuronowych. Dużym problemem jest także 

automatyczna ocena warunków niezbędnych do 

stosowania proponowanych metod (identyfika-

cja stanu ustalonego przy stałym momencie ob-
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ciążenia maszyny i niezmiennych warunkach 

zasilania). 

4. Proponowane wskaźniki oceny stanu 
układu napędowego 
Przyjmując, że w czasie pomiaru moment ob-

ciążenia nie zmienia się, wskaźnik jakości oce-

niający klatki wirnika i łożysk możemy obli-

czyć jako: 

                            
2
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gdzie:  

Isk max- wartość maksymalna skutecznej „ru-

chomej” w czasie pomiaru 

Isk min- wartość minimalna skutecznej „rucho-

mej” w czasie pomiaru 
 

Tak obliczany wskaźnik (wykonywany 

w dłuższym okresie czasu) jest niezależny od 

aktualnej wartości prędkości obrotowej (pośli-

zgu). Wskazuje on na stopień oscylacji prądu 

stojana wynikający z awarii po stronie wirnika 

maszyny (uszkodzenia łożysk, pęknięcia klatki 

lub pierścieni zwierających). W przypadku ide-

alnego stanu maszyny i spełnieniu założeń po-

miarowych (stan ustalony) wartość tak obli-

czona jest równa jedności. Każdy przypadek 

awarii powoduje wzrost jego wartości. 

Istotnym warunkiem umożliwiającym stosowa-

nie sygnału kwadratu wartości skutecznej ru-

chomej jest znajomość aktualnej częstotliwości 

napięcia zasilającego. Niedopasowanie czasu 

całkowania do okresu podstawowej harmonicz-

nej powoduje powstanie oscylacji w kwadracie 

skutecznej ruchomej składników o częstotli-

wości równej 2f, a więc o częstotliwościach 

zbliżonych do pojawiających się na skutek 

uszkodzenia wirnika.  

Oprócz uszkodzeń łożysk oraz klatki wirnika w 

praktyce występują także uszkodzenia uzwojeń 

stojana [8]. Uszkodzenia te powodują powsta-

nie niesymetrii wartości prądów w poszcze-

gólnych fazach stojana. Niesymetria nie doty-

czy wartości chwilowych, lecz wartości sku-

tecznych. Analiza stopnia niesymetrii umożli-

wia wskazanie awarii na obwód stojana. Propo-

nowanym współczynnikiem oceny stanu 

uzwojeń stojana może być współczynnik zdefi-

niowany jako: 
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gdzie: 

Iα Iβ - wartości skuteczne ruchome prądów sto-

jana obliczone w stacjonarnym układzie współ-

rzędnych (układ αβ). 
 

Wartość tego wskaźnika jest równa jedności 

w idealnym stanie uzwojeń. Z doświadczenia 

autora publikacji wynika, że przy zasilaniu ma-

szyn asynchronicznych z falowników uzyskuje 

się lepszą symetrię prądów niż przy zasilaniu 

z sieci energetycznej (szczególnie przy biegu 

jałowym maszyn). Napięcie zasilające genero-

wane z urządzeń jest w pełni symetryczne, na-

tomiast napięcie sieci jest zależne od wielu in-

nych czynników (stan obciążenia sieci, stan ob-

ciążenia transformatorów zasilających, stoso-

wanie transformatorów trójkolumnowych itp.). 

Każde lokalne zwarcie międzyzwojowe powo-

duje zwiększenie poziomu niesymetrii w prą-

dach fazowych stojana. Powoduje to zwiększe-

nie wartości współczynnika K1. 

Współczynniki K1 i K2 wystarczają do oceny 

stanu maszyny przy założeniu prawidłowo 

działającego układu zasilania (sterowania) oraz 

przy stałym momencie obciążenia silnika w 

stanie ustalonym. Do ich obliczenia potrzebny 

jest pomiar prądów fazowych w dwóch fazach 

stojana. Stany awaryjne związane z pojawie-

niem się składowej zerowej prądu (zwarcia do 

obudowy) powinny być identyfikowane po-

przez stosowanie znanych zabezpieczeń różni-

cowo – prądowych. W związku ze stosowaniem 

układów przekształtnikowych wraz z układami 

regulacji automatycznej możliwe jest pojawia-

nie się składowych prądu, podobnych jak w 

przypadku uszkodzeń maszyny, na skutek awa-

rii sterowania, awarii przekształtnika lub na 

skutek błędnie (nieoptymalnie) dobranych na-

staw regulatorów. Identyfikację przyczyny po-

wstawania takich składników można dokonać 

poprzez pomiar napięć wyjściowych prze-

kształtnika pomiędzy fazami maszyny. Wobec 

braku (w takich sygnałach) składowej zerowej, 

do analiz wystarczą dwa przetworniki napięcia. 

Do wskazania miejsca awarii proponuję użyć 

wskaźników oceny stanu układu zasilania 

identycznych jak dla prądów: 
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Wybór tak zdefiniowanych współczynników 

związany jest z poszukiwaniem jednego synte-
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tycznego parametru umożliwiającego klasyfi-

kację układu jako praca dopuszczalna lub awa-

ria systemu. Jedną z możliwości jest stosowanie 

współczynnika oceniającego stan układu napę-

dowego: 
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Wartość tak obliczona uwzględnia istnienie 

pulsacji prądu będących skutkiem (możliwych 

do wystąpienia) chwilowych zmian napięcia 

zasilającego, stąd iloraz współczynników K2  

i K4. Współczynniki K1 i K3 określają stopień 

niesymetrii zarówno prądów jak i napięć. Nie-

symetria napięć może być związana z awarią 

falownika lub być skutkiem niesymetrii prądów 

silnika na skutek awarii uzwojenia stojana. 

Wszystkie opisywane wyżej możliwe stany 

awaryjne praktycznie mają różną skalę warto-

ściowania. Praca maszyny z pękniętym jednym 

prętem wirnika jest dopuszczalna. Celem dia-

gnostyki on-line jest nie tylko klasyfikacja 

stanu, lecz także obserwacja zmian stanu ma-

szyny. Zwiększanie się współczynnika K w 

dłuższym okresie czasu daje informację 

o pogarszaniu się stanu maszyny, dzięki czemu 

możliwe staje się przewidywanie wystąpienia 

poważnej awarii. 

5. Wyniki badań laboratoryjnych 
W celu sprawdzenia proponowanych rozwiązań 

wykonano szereg badań laboratoryjnych. Do 

badań wykorzystano seryjnie produkowany fa-

lownik firmy TWERD o mocy 4kW. Możliwe 

stany awaryjne modelowano poprzez wprowa-

dzenie niesymetrii do obwodu silnika lub do 

obwodu zasilania poprzez dołączenie rezystan-

cji dodatkowej. Awarie wirnika modelowano 

poprzez wykorzystanie silnika pierścieniowego 

z niesymetrią obwodu wirnika. Do badań wy-

korzystano także silnik z celowo uszkodzoną 

klatką wirnika. Badania wykonywane były przy 

częstotliwości 50Hz. Obliczenia wartości sku-

tecznej ruchomej wykonano, na podstawie za-

rejestrowanych przebiegów prądów i napięć 

silnika. W badaniach wykorzystano możliwość 

rejestracji przebiegów z oscyloskopów cyfro-

wych firmy Tektronix oraz kart pomiarowo – 

kontrolnych firmy Ambex Poland. Do komuni-

kacji z tymi urządzeniami oraz analiz zareje-

strowanych przebiegów wykorzystano orygi-

nalne oprogramowanie autorskie.  

Przeprowadzone badania dla różnych stanów 

awaryjnej pracy układu napędowego z falowni-

kiem napięcia i silnikiem klatkowym wykazały 

wyraźny wzrost proponowanych współczyn-

ników jakości w przypadku wystąpienia stanów 

awaryjnych. Wybrane wyniki dla silnika 

klatkowego podano w tabeli1. Awarie w uzwo-

jeniu stojana modelowano poprzez wprowadze-

nie dodatkowej rezystancji do fazy stojana. 
 

Tab.1 Wyniki badań silnika klatkowego 

K1 K2 K3 K4 K 

Stan techniczny silnika dobry 

1.02 1.09 1.006 1.005 1.11 

Awaria uzwojenia stojana, silnik obciążony 

1.9 1.08 1.01 1.008 2.06 

Awaria uzwojenia stojana, bieg jałowy 

1.22 1.12 1.004 1.017 1.63 
 

W tabeli 2 przedstawiono wybrane wyniki ba-

dań silnika pierścieniowego w przypadku 

wprowadzenia niesymetrii do obwodu wirnika 

i stojana. 
 

Tab.2 Wyniki badań silnika pierścieniowego 

K1 K2 K3 K4 K 

Stan techniczny silnika dobry 

1.009 1.23 1.004 1.008 1.24 

Awaria w wirniku, bieg jałowy 

1.18 1.34 1.05 1.02 1.63 

Uszkodzenie uzwojenia stojana i wirnika, 

bieg jałowy 

1.28 1.3 1.002 1.01 1.65 

Uszkodzenie uzwojenia stojana i awaria 

wirnika, silnik obciążony 

1.38 2.63 1.0005 1.02 3.56 
 

Widać wyraźnie, że dla użytego silnika pier-

ścieniowego wartości współczynników okre-

ślających stan uzwojenia wirnika wykazują 

większe wartości bez wprowadzania celowej 

niesymetrii niż ma to miejsce w silniku klatko-

wym. Fakt ten jest uzasadniony istnieniem złą-

cza ruchomego (pierścieni i szczotek), które 

w naturalny sposób wprowadza nieznaczną nie-

symetrię. Każda modelowana awaria powodo-

wała wyraźny wzrost proponowanych współ-

czynników. 

Na rys.1 i 2 przedstawiono przykładowe prze-

biegi wartości chwilowej prądu stojana ma-

szyny uszkodzonej oraz odpowiadający prze-

bieg wartości skutecznej ruchomej. 

Rys3. przedstawia przebieg wartości skutecznej 

ruchomej silnika klatkowego z celowo uszko-

dzonym jednym prętem klatki wirnika zasila-

nego z falownika napięcia przy zmianie mo-

mentu obciążenia maszyny. Rys.4 prezentuje 
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podobny przebieg, lecz maszyny bez uszko-

dzeń. Rys.5 pokazuje moment wystąpienia mo-

delowanej awarii w obwodzie wirnika maszyny 

pierścieniowej. Widoczny jest wyraźny wzrost 

oscylacji wartości skutecznej ruchomej bada-

nego przebiegu prądu.  
 

 
Rys.1. Wartość chwilowa prądu w fazie A sto-

jana silnika pierścieniowego w przypadku nie-

symetrii obwodu wirnika i stojana 
 

 
Rys.2. Wartość skuteczna ruchoma przebiegu 

prądu z rys.1 
 

Do modelowania awarii obwodu stojana wyko-

rzystano także maszynę asynchroniczną klat-

kową z wyprowadzonymi 24 końcówkami 

uzwojenia stojana. Rozwiązanie takie daje 

możliwość połączenia uzwojenia na dwa spo-

soby: 

a)  uzwojenie bez gałęzi równoległych 

(Ufn=440V) 

b) dwie gałęzie równoległe (Ufn=220V) 

Rys.3. Wartość skuteczna ruchoma dla przy-

padku pracy maszyny z uszkodzoną klatką wir-

nika (uszkodzony jeden pręt) K2=1.42 

Umożliwia to modelowania awarii typu zwarcie 

międzyzwojowe połówki uzwojenia oraz prze-

rwy w gałęzi równoległej obwodu stojana.  

Rys 6. przedstawia zmianę wartości skutecznej 

ruchomej modułu wektora prądu silnika 

w momencie wystąpienia zwarcia połówki 

uzwojenia stojana. 

Rys.4. Wartość skuteczna ruchoma – maszyna 

bez uszkodzeń K2=1.08 

 
Rys.5. Wartość skuteczna ruchoma w momencie 

awarii obwodu wirnika 
 

Każda awaria uzwojeń stojana wprowadza wy-

raźny stan niesymetrii prądowej. Współczynnik 

K1 w takich sytuacjach ma wartość większą od 

jedności. Wydaje się, że kontrola zmian tego 

współczynnika umożliwia określenie zmiany 

stanu nawet drobnych awarii typu lokalne 

zwarcia międzyzwojowe. Wymaga to jednak 

prowadzenia dalszych badań przy modelowaniu 

lokalnych zwarć między zwojowych. 

 

Rys.6. Wartość skuteczna ruchoma modułu 

wektora prądu stojana w czasie zwarcia po-

łówki uzwojenia stojana 
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Wszystkie badania przeprowadzono przy za-

chowaniu następujących założeń: 

- stała częstotliwość napięcia zasilającego 

o znanej wartości, 

- stały moment obciążenia, 

- brak awarii w źródle zasilania, 

- praca w układzie otwartym.  

Aktualnie trwają prace nad ukończeniem bu-

dowy układu pomiarowego umożliwiającego 

obliczanie wartości skutecznej ruchomej 

w czasie rzeczywistym (on-line). Do tego celu 

wykorzystano pakiety z procesorami DSP 

firmy Analog Devices.  

6. Uwagi i wnioski 
Prowadzone analizy i badania laboratoryjne 

potwierdzają przydatność stosowania propo-

nowanego sygnału do diagnostyki układów na-

pędowych z maszyną asynchroniczną. Propo-

nowane rozwiązania są niezależne od kształtu 

napięcia zasilającego. Jedynym warunkiem jest 

zapewnienie, że harmoniczne w napięciu zasi-

lającym są wielokrotnością częstotliwości pod-

stawowej (brak podharmonicznych). Wobec 

klasycznie stosowanych metod, o stałej często-

tliwości kluczowania, wymóg ten jest zwykle 

spełniony. Dalszych prac wymaga dostosowa-

nie proponowanych metod do sterowania typu 

DTC (bezpośrednie sterowanie momentem), 

gdzie nie jest dostępna informacja o okresie 

harmonicznej podstawowej napięcia zasilania. 

Konieczne jest tu wprowadzenie mechanizmów 

szacowania tego okresu. 

Konieczne są także analizy zmian współczyn-

ników w dłuższym okresie czasu poprzez sto-

sowanie np. funkcji trendu. Trend rosnący daje 

informacje o pogorszającym się stanie ma-

szyny. Rozwiązanie takie daje dobre narzędzie 

diagnostyczne umożliwiające przewidywanie 

wystąpienia poważniejszych awarii.  

7. Literatura 
[1]. Brandt S., Analiza danych, PWN, War-

szawa 1999 

[2]. Drozdowski P., Petryna J., Weinreb K., Ocena 

skuteczności diagnozowania silników indukcyjnych 

poprzez analizę spektralną prądu stojana, XXXII 

International Symposium on Electrical Machines, 

Cracow 1996 

[3]. Dybowski P. Wpływ zasilania napięciem od-

kształconym na widmo prądów stojana cz.2. 

XIII Seminarium Techniczne: Problemy eksploata-

cji maszyn i napędów elektrycznych „Eksploatacja, 

diagnostyka i modernizacja silników elektrycznych” 

19 – 21 maja 2004r, Ustroń Jaszowiec 

[4]. Glinka T., Badania diagnostyczne maszyn 

elektrycznych w przemyśle, BOBRME Komel, 

Katowice 2002 

[5]. Rams W., Rusek J., Praktyczna diagnostyka 

maszyn indukcyjnych pracujących w systemie po-

trzeb własnych elektrociepłowni, Przegląd elektro-

techniczny, nr.10/2005 s. 75-80 

[6]. Sołbut A., Sygnał diagnostyczny dla silnika 

asynchronicznego zasilanego z falownika napięcia, 

"Diagnostyka" nr 32/2004 s.19-23 

[7]. Sołbut Adam, Ocena stanu klatki wirnika ma-

szyny asynchronicznej zasilanej z falownika napię-

cia, VI Krajowa konferencja naukowa: Sterowanie 

w energoelektronice i  napędzie elektrycznym 

SENE'2003, Łódź 19-21 listopada 2003 r. s.545-

550 

[8]. Swędrowski L., Nowa metoda diagnostyki ło-

żysk silnika indukcyjnego oparta na pomiarze 

i analizie widmowej prądu zasilającego, Wydaw-

nictwo Politechniki Gdańskiej, Monografie nr.54, 

Gdańsk 2005 

[9]. Thomson W. T., Stewart I. D.: On-line current 

monitoring for fault diagnosis in inverter fed 

induction motors. IEEE Third International Con. 

on Power Elec. and Driv., London 1988 

Autorzy 
Adam Sołbut 

Politechnika Białostocka, Wydział Elek-

tryczny 

15-351 Białystok, Wiejska 45d 

asolbut@pb.bialystok.pl 

 
Artykuł został opracowany w ramach pracy 

statutowej S/WE/1/03 


