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INTERHARMONICZNE GENEROWANE PRZEZ
MASZYNĘ INDUKCYJNĄ ZE STATYCZNĄ LUB DYNAMICZNĄ 

EKSCENTRYCZNOŚCIĄ

INTERHARMONICS GENERATED BY INDUCTION MACHINE
AFFLICTED BY STATIC OR DYNAMIC ECCENTRICITY

Abstract: Calculations have been based on dynamic, circuital model of cage induction machine, with account 
for both the double sided slotting and static and dynamic eccentricities. Calculations included startup followed 
by prolonged steady state, for which harmonic analyses of stator currents have been done. These spectra have 
been compared with those obtained from diagnostic analyses of currents registered for machines operated in 
auxiliaries of one of the power plants. Diagnostic analyses referred to the machines of these rated powers and 
pole pairs: 3.15 MW, p= 1, 400 kW, p= 2, 400 kW, p= 4, 550 kW, p= 4, 300 kW, p= 5. The for calculations 
indispensable parameters have been obtained from manufacturers. Interpretation of the spectra received from 
calculations was based on the so called specific harmonic balance model. It refers to the non-slotted machine, 
without parallel branches. However, it turned out that it is a good starting point for interpretation of the spectra 
of machines not fulfilling these assumptions. In particular, it was concluded that the so called rotational har-
monics are generated only by simultaneous presence of static and dynamic eccentricities. Hence, they are mul-
tiplicative, and not additive, results of these eccentricities.

1. Wstęp
Obliczenia wykonano przy pomocy obwodo-
wego modelu dynamicznego maszyny induk-
cyjnej klatkowej, uwzględniającego tak obu-
stronne użłobkowanie, jak i statyczną i dyna-
miczną ekscentryczność. Obliczenia obejmowa-
ły rozruch i stan ustalony, dla którego wykona-
no analizy harmoniczne prądu stojana. Uzyska-
ne spektra porównano ze spektrami prądów za-
rejestrowanych w czasie analiz diagnostycz-
nych maszyn pracujących w przemyśle.
Analizy diagnostyczne dotyczyły maszyn o nas-
tępujących mocach i liczbach par biegunów:
3.15 MW, p = 1, 400 kW, p = 2, 400 kW, p = 4, 
550 kW, p = 4, 300 kW, p = 5. Konieczne do 
obliczeń wymiary geometryczne i dane nawo-
jowe maszyn uzyskano od ich producentów. In-
terpretacji uzyskanych z obliczeń spektrów do-
konano w oparciu o tzw. szczególny model bi-
lansu harmonicznego (specific harmonic balan-
ce model) [1, 2, 3]. Odnosi się on do maszyny 
nieużłobkowanej, bez gałęzi równoległych.
Okazało się jednak, że jest on dobrym punktem 
wyjścia do interpretacji widma harmonicznych
prądów maszyn nie spełniających tych założeń. 
W szczególności stwierdzono, że tzw. harmo-
niczne obrotowe są generowane tylko przy 
równoczesnej obecności ekscentryczności sta-
tycznej i dynamicznej. Więc są one skutkiem 

multiplikatywnym, a nie addytywnym, tych 
ekscentryczności.
Podane dalej analizy spektralne dotyczą prądów 
zarejestrowanych w przemyśle w ramach prac 
diagnostycznych wykonanych przez Katedrę
Maszyn Elektrycznych AGH. Wyniki analiz 
ekscentryczności pochodzą z prac [4] oraz [5].

2. Model obliczeniowy

2.1. Rezystancje

Obliczenia dynamiki maszyny polegają na cał-
kowaniu równań różniczkowych opisujących 
wszystkie obwody elementarne maszyny, 
z uwzględnieniem więzów z racji szeregowego 
połączenia zezwojów w gałęzie równoległe 
oraz skojarzenia uzwojeń w gwiazdę. W odnie-
sieniu do wirnika klatkowego, liczba równań 
pokrywa się z liczbą oczek zewnętrznych klatki
(tożsamą z liczbą prętów) plus równanie jedne-
go pierścienia zwierającego. Oczywiście znane 
muszą być parametry wspomnianych równań 
różniczkowych. Określono je na podstawie da-
nych nawojowych otrzymanych od producen-
tów maszyn. Rezystancje poszczególnych ob-
wodów stojana obliczono na podstawie uzyska-
nych od producentów informacji o rezystan-
cjach fazowych, uwzględniając konfigurację
uzwojeń stojana. Rezystancje uzwojeń wirnika 
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obliczono z wymiarów geometrycznych. 
W czasie rozruchu stosowano współczynniki 
korygujące rezystancje prętów, z racji wypiera-
nia prądu, obliczając te współczynniki jak dla 
stanu quasi ustalonego. Jest to uzasadnione sto-
sunkowo wolnymi rozruchami, wszak chodzi tu 
o maszyny dużych mocy. Zaimplementowany 
model obliczeniowy umożliwia wykonanie ob-
liczeń dla modelu dwuklatkowego. Jednak ze 
względu na to, że analizy harmoniczne wyko-
nywano dla stanu ustalonego, wystarczało po-
służenie się modelem jednoklatkowym, ze 
wspomnianą wcześniej modyfikacją rezystancji 
i indukcyjności rozproszenia prętów klatki.
Problemem jest obliczenie współczynników in-
dukcyjności i ich pochodnych względem kąta 
położenia wirnika, z uwzględnieniem tak użłob-
kowania, jak i ekscentryczności.

2.2. Indukcyjności

Rysunek 1 podaje przykładowe chwilowe poło-
żenie wirnika względem stojana, wynikające 
z ekscentryczności, oraz zmniejszenie się prze-
wodności magnetycznej szczeliny powietrznej 
nad otwartym żłobkiem.

Rys. 1. Chwilowe położenie wirnika oraz prze-
wodność magnetyczna nad żłobkiem

Z racji małej szczeliny powietrznej założono, że 
linie pola magnetycznego głównego przekra-
czają szczelinę powietrzną w kierunkach pro-
mieniowych względem otworu stojana. Dłu-
gości linii pola magnetycznego głównego 
w szczelinie powietrznej wynikają, dla danego 
kąta położenia wirnika, z widocznej na rysunku 
1 geometrii. Nad otwarciami żłobków stojana 
i wirnika, długości te podlegają powiększeniu,
aby uwzględnić otwarcia żłobków. Przyjęto, że 
długości linii powiększają się liniowo, aż do 
środka otwarcia żłobka. Wielkość powiększenia 
długości linii w środku otwarcia dobiera się tak,
aby pomniejszenie przewodności magnetycz-
nej danej podziałki żłobkowej pokrywało się 
z pomniejszeniem wynikającym z pogrubienia 
szczeliny, wynikającego ze współczynnika Car-

tera. Dodatkowo, długości wszystkich linii po-
większa się o wartość wynikającą z klasyczne-
go współczynnika nasycenia żelaza. Przy takim 
modelu, cała reluktancja dla strumienia głów-
nego skoncentrowana jest w szczelinie po-
wietrznej, a żelazo stanowi zwarcie dla tego 
strumienia. W takiej sytuacji uzyskuje się pros-
te wyrażenia na indukcyjności poszczególnych 
obwodów elementarnych, czyli zezwojów sto-
jana i oczek klatki wirnika. Obliczeń tych in-
dukcyjności dokonuje się dla kilkuset położeń 
kątowych wirnika [6]. Przy zadanym stopniu 
ekscentryczności statycznej i dynamicznej, każ-
demu z tych położeń odpowiada wypadkowe 
położenie wirnika względem stojana. Właśnie 
jedno z nich ilustruje rysunek 1. Indukcyjności 
te, po uwzględnieniu więzów, zeskładowane są 
w pamięci, w tablicy trójwymiarowej. W czasie 
całkowania równań, indukcyjności te są odczy-
tywane, zawsze dla wartości kątów obejmują-
cych aktualny kąt obrotu wirnika. Indukcyj-
ności odpowiadające dokładnie aktualnemu ką-
towi wirnika otrzymuje się z aproksymacji 
kwadratowej. W równaniach uwzględniać nale-
ży indukcyjności całkowite, obejmujące także 
indukcyjności rozproszenia. Oblicza się je me-
todami klasycznymi, uwzględniając w nich na-
sycenie uzależnione w modelu od amplitudy 
wektora przestrzennego prądów fazowych sto-
jana. W używanym tu modelu, indukcyjności 
rozproszenia są niezależne od położenia wirni-
ka. 
Obliczenie dynamiki maszyny warunkowane 
jest możliwością obliczenia momentu. Tu obli-
cza się go w oparciu o pochodną indukcyjności 
po kącie obrotu wirnika. Przyjęcie stałości in-
dukcyjności rozproszenia skutkuje tym, że od 
położenia wirnika zależą jedynie indukcyjności 
główne. Pochodną tych indukcyjności oblicza 
się poprzez rozwinięcie każdej indukcyjności 
własnej i wzajemnej w szereg Fouriera. Z for-
muł analitycznych wynikają wzory na współ-
czynniki rozwinięcia w szereg Fouriera po-
chodnych indukcyjności. Na podstawie tych 
współczynników dokonywana jest synteza po-
chodnych indukcyjności dla każdego z kilkuset 
położeń kątowych wirnika. Pochodne te są 
składowane w pamięci razem z indukcyjnoś-
ciami, i razem z nimi są odczytywane w czasie 
całkowania równań różniczkowych. 
Na rysunku 2 pokazany jest schemat uzwojenia 
jednej fazy, jednej z analizowanych maszyn. 
Wynika z niego, że uzwojenie posiada w każdej 
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fazie po dwie gałęzie równoległe. Fazy skoja-
rzone są w dwie oddzielne gwiazdy. 

Rys. 2. Uzwojenie jednej fazy maszyny 
3.15 MW, p = 1, z dwoma gałęziami równoleg-
łymi

Na rysunku 3 przedstawiono przykładowe 
przebiegi indukcyjności wzajemnej pierwszej
gałęzi równoległej pierwszej fazy, z pierwszym 
oczkiem klatki, dla różnych ekscentryczności.

Rys. 3. Indukcyjność wzajemna pierwszej gałęzi 
pierwszej fazy i pierwszego oczka klatki. Eks-
centryczności: 1 - 0%, 2 - 50% statyczna, 3 -
50% dynamiczna, 4 - 40% statyczna + 40% dy-
namiczna. Maszyna 3.15 MW, p = 1

Na rysunku widoczne są szybkozmienne zmia-
ny indukcyjności wywołane użłobkowaniami 
stojana i wirnika, nałożone na przebiegi pod-
stawowe, zależne od ekscentryczności.

2.3. Moment elektromagnetyczny

Na rysunku 4 przedstawiono momenty elektro-
magnetyczne poszczególnych maszyn, rozwija-
ne w czasie rozruchu i w stanie ustalonym. Wi-
dać, że moment maszyny 400 kW, p = 2, nie 
zawiera składowej synchronicznej, zaś moment 
maszyny 3.15 MW, p = 1, zawiera szczególnie 
dużą składową synchroniczną.

Rys. 4. Momenty elektromagnetyczne

Na rysunku 5 przedstawiono moment elektro-
magnetyczny i prąd. Fragmenty ustalone prą-
dów wszystkich czterech maszyn, w tym jednej 
w wariancie dwubiegowym, poddano analizie 
Fouriera, w celu uzyskaniu spektrów analogicz-
nych do tych, uzyskanych dla prądów zarejes-
trowanych na maszynach rzeczywistych.

Rys. 5. Moment elektromagnetyczny i prąd

Maszyna 550 kW, p = 4 (rys. 4) i 400 kW, p = 5
(rys. 5), jest tą samą maszyną dwubiegową. 
W obydwu połączeniach, jej moment zawiera 
składową synchroniczną, przy czym w przy-
padku p = 5 są to zapewne dwa interferujące ze 
sobą momenty synchroniczne.

3. Ułożyskowanie centryczne

Na rysunku 6 przedstawiono spektra prądów 
zmierzonych i obliczonych dla maszyny zdiag-
nozowanej jako ułożyskowanej centrycznie.
Diagnoza wynika z porównania dwóch dolnych 
rysunków. Z pary pierwszych harmonicz-
nych żłobkowych obecna jest tylko harmonika 
o częstotliwości przesuniętej na lewo od 
2050 Hz, i wynoszącej f50+ h NR·(1-s) f50/p, 
gdzie indeks h podstawowej strefy żłobkowej 
wynosi 1, NR = 40, s poślizg, f50 = 50 Hz [2].
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Rys. 6. Spektrum prądu: 3.15 MW, p = 1, NR =
40, h = 1. Brak ekscentryczności

4. Ekscentryczność statyczna

Na rysunku 7 pokazano spektra prądów zmie-
rzonych i obliczonych dla maszyny 400 kW, 
p = 2, wykazującej ekscentryczność statyczną.

Rys. 7. Spektrum prądu 400 kW, p = 2, NR = 
58, h = 2. Ekscentryczność statyczna 50%

Diagnoza wynika z porównania spektrów 
z dwóch dolnych rysunków. Pierwsza strefa 
żłobkowa, która nie jest tu tożsama z główną,
gdyż indeks h wynosi 2, zawiera parę harmo-
nicznych żłobkowych, co właśnie jest oznaką 
ekscentryczności statycznej. 
Na rysunku 8 przedstawiono spektra prądów 
zmierzonych i obliczonych dla maszyny 
300 kW, również wykazującej ekscentryczność
statyczną. Jest to maszyna dwubiegowa, tu pra-
cująca na niskich obrotach, czyli przy połącze-
niu na pięć par biegunów.
Indeks strefy harmonicznych żłobkowych h
wynosi w tym przypadku 5. W spektrach z ry-
sunku 8, w pierwszej strefie żłobkowej, która 
nie jest tu tożsama z podstawową, widać parę 
harmonicznych żłobkowych Slh1 i tw1, co sta-
nowi oznakę ekscentryczności statycznej, do-
kładnie tak, jak w przypadku maszyny z rysun-
ku 7.

Rys. 8. Spektrum prądu: 300 kW, p = 5, NR = 
88, h = 5, maszyna dwubiegowa na niskiej 
prędkości. Ekscentryczność statyczna 50%

5. Ekscentryczność dynamiczna

Na rysunku 9 przedstawiono spektra prądów dla 
maszyny z ekscentrycznością dynamiczną.

Rys. 9. Spektrum prądu: 3.15 MW, p = 1, NR = 
40, h = 1. Ekscentryczność dynamiczna 50%

Przy obrotach synchronicznych częstotliwości 
harmonicznych żłobkowych w podstawowej 
strefie żłobkowej wynosiłyby 1950 i 2050 Hz. 
Rysunek 9 dotyczy maszyny o parametrach: 
NR = 40 oraz p = 1, dla której indeks h podsta-
wowej strefy żłobkowej wynosi 1, a indeks c
sekwencji harmonicznych, albo tzw. kategoria 
maszyny [2, 3], wynosi 210. Zatem harmonicz-
na żłobkowa o niższej częstotliwości, jako 
przynależąca do składowej symetrycznej zero-
wej, zwana też harmoniczną bliźniaczą, winna, 
przy braku ekscentryczności statycznej, znikać. 
Brak tej harmonicznej w spektrach z rysunku 9
wyklucza więc ekscentryczność statyczną. 
Obecność harmonicznych ds+2 i dt-2 jest charak-
terystyczna dla ekscentryczności dynamicznej. 
Para tych harmonicznych występuje w spek-
trach tak prądów zmierzonych, jak i obliczo-
nych. Harmoniczna ds+2 jest przesunięta w górę 
o podwójną prędkość obrotową (wyrażoną 
w obrotach na sekundę) od harmonicznej żłob-
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kowej Slh. Harmoniczna dt-2 jest przesunięta 
w dół o podwójną prędkość obrotową (wyrażo-
ną w obrotach na sekundę) od bliźniaczej har-
monicznej żłobkowej tw, gdyby ta harmoniczna 
tu występowała, tzn. gdyby maszyna wykazy-
wała też ekscentryczność statyczną. Co prawda 
harmoniczna bliźniacza tw jest na rysunku 9
nieobecna, ale jej częstotliwość jest ściśle ok-
reślona, tzn. jest mniejsza od częstotliwości 
harmonicznej Slh o podwójną częstotliwość za-
silania, czyli o 100 Hz.

6. Ekscentryczność statyczna plus dyna-
miczna

Na rysunku 10 pokazano spektra prądu zmie-
rzonego i obliczonego maszyny 400 kW, p = 4. 
Rysunek 10a przedstawia powiększenie spek-
trum w strefie harmonicznej zasilania, czyli 
wokół 50 Hz, a rysunek 10b powiększenie 
w strefie podstawowej harmonicznych żłobko-
wych.
Na rysunku 10a, wokół harmonicznej 50 Hz, 
widoczne są pary tzw. harmonicznych obroto-
wych. Pierwsza para tych harmonicznych ozna-
czona jest jako r+1 i r-1. Harmoniczne te są od-
dalone od harmonicznej 50 Hz o prędkość obro-
tową wirnika, wyrażoną w obrotach na sekundę. 
Następna para jest oddalona od 50 Hz o pod-
wójną prędkość obrotową wirnika. Obecność 
harmonicznych obrotowych jest podstawową 
oznaką ekscentryczności mieszanej, tzn. sta-
tycznej i dynamicznej. Harmoniczne obrotowe 
były nieobecne na spektrach z rysunków 7, 8 
i 9, odnoszących się do ekscentryczności czysto 
statycznych lub czysto dynamicznych, nato-
miast są obecne na spektrach z rysunku 10, od-
noszących się do ekscentryczności mieszanej. 
Wynika stąd, że mechanizm generacji harmo-
nicznych obrotowych jest multiplikatywny, 
a nie addytywny. Udowodniono to już w [1]. 
Tylko równoczesna obecność ekscentryczności 
statycznej i dynamicznej skutkuje generacją 
stosunkowo dużych par harmonicznych obro-
towych. Harmoniczne charakterystyczne dla 
ekscentryczności mieszanej pojawiają się także 
w strefie harmonicznych żłobkowych. 
Podstawowa harmoniczna żłobkowa Slh jest 
otoczona harmonicznymi ms+1 i ms-1. Odstęp 
tych harmonicznych od harmonicznej Slh jest 
równy prędkości obrotowej wirnika, wyrażonej 
w obrotach na sekundę. 

a

b

Rys. 10. Spektrum prądu: 400k W, p = 4, NR = 
88, h = 1, Ekscentryczność statyczna 40% oraz
dynamiczna 40%

Na rysunku 11 pokazano spektra prądu zmie-
rzonego i obliczonego maszyny 550 kW, p = 4. 
Jest to maszyna dwubiegowa, tu pracująca przy 
wyższej prędkości obrotowej, czyli przy połą-
czeniu na cztery pary biegunów. Rysunek 11a 
przedstawia powiększenie spektrum w strefie 
harmonicznej zasilania, czyli wokół 50 Hz, 
a rysunek 11b powiększenie w strefie podsta-
wowej harmonicznych żłobkowych.
Pierwszą parę harmonicznych obrotowych 
oznaczono jako r+1 i r-1. Harmoniczne te są od-
dalone od harmonicznej 50 Hz o prędkość obro-
tową wirnika. Harmoniczne r+2 i r-2, drugiej pa-
ry harmonicznych obrotowych, są oddalone od 
harmonicznej 50 Hz o podwójną prędkość obro-
tową wirnika. Także w strefie harmonicznych 
żłobkowych pojawiły się harmoniczne ms+1

i ms-1, charakterystyczne dla ekscentryczności 
mieszanej

7. Wnioski
- Diagnostykę stanu klatki można dziś uznać za 
w pełni opanowaną w sensie rodzaju harmo-
nicznych generowanych przez niesymetryczną 
klatkę [7, 8]. Tak jednak nie jest w odniesieniu 
do nieinwazyjnego diagnozowania ekscen-
tryczności wirnika.
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a

b

Rys. 11. Spektrum prądu: 550 kW, p = 4, NR = 
88, h = 1, Ekscentryczność statyczna 40% oraz
dynamiczna 40%

- Wydajny obliczeniowo dynamiczny model 
obwodowy maszyny indukcyjnej klatkowej 
umożliwia przeprowadzenie obliczeń z uwz-
ględnieniem tak użłobkowania, jak i ekscen-
tryczności.
- Diagnostyki ekscentryczności można dokonać 
poprzez porównanie spektrów prądów zmierzo-
nych i obliczonych.
- Z obliczeń wykonanych dla wielu maszyn 
wynika, że ekscentryczności statycznej towa-
rzyszy para harmonicznych żłobkowych 
w pierwszej strefie harmonicznych żłobko-
wych, niezależnie od tego, czy strefa ta jest 
podstawową (gdy indeks h podstawowej strefy 
żłobkowej wynosi 1), czy też nie (gdy indeks h
jest większy od 1).
- Ekscentryczności dynamicznej towarzyszą 
dwie harmoniczne. Jedna przesunięta jest od 
podstawowej harmonicznej żłobkowej o pod-
wójną prędkość obrotową. Druga przesunięta 
jest również o podwójną prędkość obrotową,
ale od harmonicznej bliźniaczej, która by się 
pojawiła, gdyby maszyna wykazywała także
ekscentryczność statyczną.
- Ekscentryczności mieszanej, tzn. statycznej 
oraz dynamicznej, towarzyszą pary harmonicz-
nych obrotowych wokół harmonicznej podsta-

wowej 50 Hz. Harmoniczne obrotowe pojawia-
ją się też wokół harmonicznej żłobkowej. 
- Mechanizm generowania harmonicznych ob-
rotowych można określić jako multiplikatywny 
a nie addytywny, gdyż dopiero obecność obu 
ekscentryczności prowadzi do generacji tych 
harmonicznych. Problemem jednak jest to, że 
harmoniczne obrotowe generowane są także 
przez nierównomierne obciążenia maszyny [4], 
co może prowadzić do błędnej diagnozy.

8. Literatura
[1] Rusek J.: Categorization of induction machines 
in current signature analysis. Electrical Engineering. 
Volume 84, Number 5, December 2002, pp. 265-273
[2] Rusek J.: Category, slot harmonics and the 
torque of induction machines. COMPEL The Inter-
national Journal for Computation and Mathematics 
in Electrical and Electronic Engineering. Volume 
22, Number 2, 2003, pp. 388-409
[3] Rusek J.: Categorization of Induction Ma-
chines Resulting from Their Harmonic-Balance 
Model. Electromagnetics. Volume 23 Number 3, 
April 2003, pp. 277-292
[4] Elawgali S.: Diagnosing of rotor eccentricity 
and clutch wobbling of the induction machines, 
based on inspection of spectrums of the calculated 
and registered currents. Dissertation, AGH, Kra-
kow, 2007
[5] Rusek J.: Zustandskontrolle von Asynchron-
maschinen. Indikatoren der Kafigunsymmetrie und 
der Exzentrizität von Asynchronmaschinen. An-
triebstechnik 7/2008, pp. 2-9
[6] Rusek J.: Reflection of eccentricities in spectral 
composition of currents of induction machines.
ICEM’96, 10-12 September, 1996, Vigo, pp. 470-
475
[7] Weinreb K., Węgiel T., Sułowicz M.: Nieinwa-
zyjna diagnostyka wirnika maszyny asynchronicznej.
Zeszyty Problemowe BOBMRE KOMEL, Nr. 
69/2004, Ustroń 2004, ss. 35-40
[8] Dybowski P., Rams W., Rusek J.: Problemy 
praktycznej diagnostyki maszyn w przemyśle. Napę-
dy i Sterowanie. Miesięcznik Naukowo-Techniczny. 
Nr 6, Czerwiec 2008

Autor
Prof. dr hab. inż. Jan Rusek,
e-mail: gerusek@cyf-kr.edu.pl
Akademia Górniczo-Hutnicza,
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki
i Elektroniki
Katedra Maszyn Elektrycznych
Al. A.Mickiewicza 30, 30-059 Kraków


