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CHOSEN INVERTER-FED MOTOR DRIVE DIAGNOSTIC ALGORITHMS 

 
Abstract: Present-day motor drives are using voltage inverters for motor speed controlling. Voltage inverters 

control systems are based on microprocessor technology. Microprocessors, that are used in inverters control 

systems can also be used for motor drives state estimation. Propositions of algorithms, that are possible to im-

plement in motor drives control systems are presented in the paper.  It's suggested to use moving RMS and av-

erage values of chosen signals available in control algorithms. Moving values calculation algorithm is pre-

sented in C++ language code, so it is possible to implement it in an own solutions. Propositions of algorithms 

are supported by simulations and laboratory tests results of a motor drive with Field Orientation Control 

method. 

1. Wstęp 

Współczesne układy napędowe z silnikami 

klatkowymi wykorzystują do zasilania falow-

niki napięcia. Do sterowania ich pracą wyko-

rzystuje się układy mikroprocesorowe o coraz 

większej mocy obliczeniowej. Rozwiązanie ta-

kie umoŜliwia elastyczną zmianę algorytmów, 

których celem jest nie tylko sterowanie pracą 

układów napędowych, lecz takŜe zapewnienie 

kompleksowej komunikacji z innymi składni-

kami przemysłowych systemów sterowania. 

DuŜa moc obliczeniowa moŜe być obecnie wy-

korzystywana do oceny stanu układów napę-

dowych w czasie normalnej eksploatacji na-

pędu[5]. Problemem, który nie ma w chwili 

obecnej sprawdzonego rozwiązania, jest brak 

ujednoliconych wskaźników diagnostycznych, 

moŜliwych do uŜycia przez algorytmy imple-

mentowane w układach sterowania. W literatu-

rze pojawiają się propozycje stosowania róŜ-

nych wskaźników diagnostycznych. Propono-

wane są metody oceny oscylacji prądów silnika 

w przypadku pęknięć prętów klatki lub pier-

ścieni zwierających wirnika[1][2][3][5]. Proble-

mem w próbach automatycznej oceny stanu jest 

fakt, iŜ w stosowanych sygnałach uszkodzenia 

wprowadzają jedynie nieznaczne zmiany[4]. 

Podejmowane są próby zwiększenia czułości 

sygnałów diagnostycznych poprzez np. odfil-

trowanie podstawowej harmonicznej prądu 

stojana [9] oraz stosowanie filtracji polegającej 

na ocenie wartości chwilowych w ściśle okre-

ślonych przedziałach czasowych[1][5].  W ni-

niejszej pracy podjęto próbę oceny  róŜnych sy-

gnałów i wskaźników,  które pojawiają się  w  li- 

 
 

teraturze. Ocenę ich skuteczności przeprowa-

dzono poprzez porównanie wyników badań z 

analizą harmoniczną, wykorzystywaną obecnie 

w algorytmach diagnostycznych [4] pracują-

cych w trybie off-line. Dokonano takŜe oceny 

wymagań dotyczących mocy obliczeniowej, 

niezbędnej wielkości pamięci operacyjnej oraz 

moŜliwości automatycznego wnioskowania 

w czasie normalnej pracy napędu (on-line).  

2. Podstawy teoretyczne  

W przypadku pracy silników zasilanych z sieci 

energetycznej zagadnienie diagnostyki maszyn 

asynchronicznych zostało praktycznie rozwią-

zane. Stosowane są tu metody oparte na analizie 

harmonicznej prądów fazowych silnika[4][9]. 

Rozwiązanie takie ma jednak szereg wad wyni-

kających z konieczności rejestracji prądów w 

stosunkowo długim okresie czasu (do 10s), co 

przy konieczności zapewnienia wystarczającej 

dokładności analizy harmonicznej wymaga du-

Ŝej ilości próbek w zapamiętanym rekordzie 

danych. Fakty te powodują, Ŝe algorytmy obli-

czeniowe wymagają duŜej mocy obliczeniowej 

procesorów oraz stosunkowo duŜej dostępnej 

pamięci operacyjnej. Stosowanie takich samych 

rozwiązań w automatycznej ocenie stanu zwią-

zane jest z koniecznością zapewnienia duŜego 

(w stosunku do wymagań algorytmów sterują-

cych) czasu dostępu procesora na potrzeby ob-

liczeń numerycznych. W przypadku zasilania 

silników z falowników napięcia konieczne jest 

zwiększenie ilości próbek pomiarowych (efekt 

wprowadzenia do przebiegu napięć składowych 
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o znacznie większej częstotliwości), co prowa-

dzi do dalszego zwiększenia wymaganej mocy 

obliczeniowej procesora. Istotnym problemem 

jest takŜe automatyczna ocena stanu na podsta-

wie analiz harmonicznych. DuŜe znaczenie ma 

tu fakt wpływu zmian obciąŜenia oraz wystę-

powanie innych zakłóceń pomiarowych. W lite-

raturze pojawiają się próby wnioskowania au-

tomatycznego z wykorzystaniem technik 

sztucznej inteligencji[4]. Rozwiązanie takie 

(podobnie jak fakt ilości danych potrzebnych do 

analizy) równieŜ zwiększa wymagania doty-

czące mocy obliczeniowej oraz ilości dostępnej 

pamięci operacyjnej.  

Na potrzeby sterowania pracą falowników wy-

starczające są procesory pracujące z często-

tliwością kilku megaherców w dostępem do 

kilkudziesięciu kB pamięci operacyjnej. 

Wymagania algorytmów opartych na analizie 

harmonicznej są zbyt duŜe jak na moŜliwości 

typowych rozwiązań. Najlepszym roz-

wiązaniem jest zastosowanie algorytmów 

opartych na wstępnym przeliczaniu łatwo do-

stępnych sygnałów  wartości chwilowych,  

z optymalizacją wykorzystania mocy oblicze-

niowej i pamięci operacyjnej procesora tak, by 

obliczenia te były moŜliwe przy normalnej eks-

ploatacji układu napędowego. 

3. Algorytm obliczeniowy ruchomych 

wartości sygnałów pomiarowych 

Proponowane algorytmy diagnostyczne opierają 

się na sygnałach obliczanych w stałym okresie 

czasu (wartość skuteczna ruchoma, wartość 

średnia ruchoma). Istotnym składnikiem wy-

magającym optymalizacji obliczeń jest nume-

ryczne obliczanie całki w zadanym okresie 

czasu według. zaleŜności: 
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Obliczenia całki moŜe być wykonywana przez 

metody klasy _MOVED. Klasa zawiera metodę 

init() odpowiedzialną za modyfikację okresu 

oraz kroku całkowania w czasie obliczeń. Roz-

wiązanie takie daje moŜliwość stosunkowo 

szybkiej reakcji algorytmów na zmiany sygna-

łów w stanach przejściowych.  

Istotnym składnikiem klasy jest tablica prze-

chowująca dane z narzuconego okresu czasu T. 

Stosowany jest tu algorytm bufora cyklicznego. 

Zapis w języku C++ umoŜliwia łatwą imple-

mentację algorytmów na dowolnym procesorze. 

Kod źródłowy klasy _MOVED ma postać: 

class _MOVED 
{ 
private: 
 static const int MAX=1024; int index,ind,ind_max,pom; 
 double suma,sum,xs; 
int max; double tab[MAX]; 
 
public: 
_MOVED(){ 
   max=MAX;  ind_max=1;  index=0;suma=0.0; 
   sum=0.0;ind=0;xs=0.0,pom=-1; 
for (int i=0;i<MAX;i++) tab[i]=0.0;}; 
operator double() {return suma/max/ind_max; 
}; 
 
double operator+=(double x) {   
 ind++; ind%=ind_max; sum+=(xs+x)*0.5; xs=x; 
 if (!ind) { index%=max;  suma-=tab[index];  tab[index]=sum; 
  suma+=tab[index];  index++;  sum=0.0;} 
 return suma/max/ind_max;}; 
 
void init(double okres,double delta) { 
 if ((int)(okres/delta+0.5)!=pom) 
  {pom=(int)(okres/delta+0.5); 
   if (pom%MAX>0) pom+=MAX; 
   ind_max=pom/MAX; 
  int mm = (int) (okres/delta/ind_max+0.5); 
  if (mm>max) {for (int i=0;i<max-index;i++) tab[mm-i-1]=tab[max-i-1]; 
  for (int i=0;i<mm-max;i++) tab[(index+i)%mm]=0.0 
 ;} 
  else 
 {for (int i=index;i<index+max-mm;i++) suma-=tab[i%max]; 
 for (int i=index;i<index+mm;i++) tab[i%mm]=tab[(i+max-mm)%max];}; 
 max=mm;}};}; 

 
UŜycie klasy wymaga deklaracji zmiennej: 

_MOVED y; 

W sytuacji gdy np. za pomiar prądu odpowiada 

funkcja i(), a zmienna Isk przechowuje aktualną 

wartość skutecznej ruchomej prądu odpowiedni 

kod przyjmuje postać: 

y+=i()*i(); 

Isk=sqrt(y); 
UŜycie klasy jest proste, a obliczenia wymagają 

jedynie bufora o niewielkim rozmiarze. 

W podobny sposób moŜna wykonać obliczenia 

ruchomej wartości średniej modułu prądu lub 

innych zmiennych. 

Wartość skuteczna ruchoma dokonuje filtracji 

przebiegu [5], polegającej na wyeksponowaniu 

składników prądu wynikających z awarii wir-

nika. Proponowane dalej algorytmy oparte na 

tak obliczanej wielkości nie wymagają duŜej 

pamięci operacyjnej ani duŜej mocy oblicze-

niowej. Problemem wymagającym sprawdzenia 

doświadczalnego jest badanie ich skuteczności 

w sytuacji pracy układów napędowych z wyko-

rzystaniem sprzęŜeń zwrotnych. 
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4. Wyniki badań numerycznych i labora-

toryjnych 

W celu sprawdzenia właściwości proponowa-

nych algorytmów przeprowadzono szereg ba-

dań numerycznych. W przypadku, gdy w prze-

biegu prądu występują jedynie składniki har-

moniczne będące wielokrotnością podstawowej 

harmonicznej, ruchoma wartość skuteczna jest 

wartością stałą. Na rys.1 pokazano przebieg 

wartości chwilowej prądu w sytuacji, gdy        

w prądzie fazowym pojawiają się składniki bę-

dące skutkiem pęknięć klatki wirnika: 

       
 

  
(2) 

 

Amplituda A1 jest równa 5%  amplitudy har-

monicznej podstawowej A0, A2 równa 1%. Po-

ślizg s w prezentowanym przypadku ma war-

tość równą 5%. 

 
Rys. 1. Wartość chwilowa prądu w przypadku 
awarii wirnika klatkowego 
 

Efekt obliczeń wartości skutecznej ruchomej 

z przedstawionego przebiegu pokazano na 

rys.2. Wartość między minimum, a maksimum 

przebiegu wynosi ok. 14%A0. Analiza rucho-

mej wartości skutecznej nie wymaga zapamię-

tywania całości pokazanego przebiegu. MoŜ-

liwe  jest  poszukiwanie  wartości  minimalnych  

i maksymalnych przebiegu w trakcie pracy 

układu i ocena stanu na podstawie np. ilorazu 

wartości minimalnej i maksymalnej. W pre-

zentowanym przypadku wynosi on 0.824. Wy-

godniejsze, z uwagi na sposób obliczania na 

dowolnym procesorze, jest uŜycie kwadratu 

wartości skutecznej ruchomej. Wartość 

min/max dla kwadratu ruchomej wartości sku-

tecznej jest równa 0.678. Obliczanie wskaźnika 

nie wymaga duŜej wielkości pamięci operacyj-

nej ani duŜej mocy obliczeniowej procesora. 

Czas obliczeń jest na tyle krótki, Ŝe algorytm 

moŜe być wbudowany do procedur sterujących 

pracą falownika. 

 
Rys. 2. Ruchoma wartość skuteczna przebiegu 
z rys.1 

Innym sygnałem, który moŜna wykorzystać do 

wnioskowania o stanie układu napędowego jest 

ruchoma wartość średnia. Dla sygnału bez har-

monicznych związanych z awarią wirnika war-

tość ta liczona w okresie podstawowej harmo-

nicznej jest równa zeru, natomiast w przypadku 

awarii pojawiają się składniki o częstotli-

wościach zaleŜnych od poślizgu.  

 

Rys. 3. Ruchoma wartość średnia przebiegu      
z rys. 1 

Przebieg takiego sygnału (dla uszkodzenia 

w postaci pękniętej klatki wirnika) pokazano na 

rys.3. Amplituda przebiegu ma wartość równą 

ok. 1.2% amplitudy harmonicznej podstawo-

wej. Pomimo małej amplitudy  moŜe być takŜe 

wykorzystana w algorytmach oceny stanu. Sy-

gnał ten ma jednak istotną wadę (poza małą 

amplitudą) polegającą na braku moŜliwości 

oceny symetrii prądów. Awarie maszyny w po-

staci np. mimośrodowego osadzenia wału wir-

nika (mimośród statyczny) powodują niesyme-

trię prądów fazowych silnika[8]. Ocenę takiego 

stanu moŜna przeprowadzić korzystając z obli-

czania ruchomych wartości skutecznych skła-

dowych  wektora prądu stojana oraz ich warto-

ści średnich w dłuŜszym okresie czasu. Porów-
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nanie tych wielkości moŜe stanowić podstawę 

do oceny symetrii prądów silnika.  

W pozycji [2] [2] zaproponowano sposób oceny 

stanu na podstawie współczynnika obliczanego 

z modułu wartości chwilowej prądu. Podobnie 

jak w obliczeniach wartości ruchomych wyma-

gana jest znajomość częstotliwości podstawo-

wej harmonicznej prądu. Algorytm opiera się 

na poszukiwaniu wartości maksymalnych sy-

gnału za okres i ocenie jego zmian w kolejnych 

przedziałach czasowych. Proponowane rozwią-

zanie polega na zapamiętaniu 1000 tablic          

o rozmiarze 128 punktów, zarejestrowanych     

w okresie czasu odpowiadającemu 100Hz, przy 

częstotliwości harmonicznej podstawowej na-

pięcia zasilającego równej 50HZ. 

Do celów diagnostycznych stosowany jest takŜe 

sygnał wartości chwilowej prądu podany trans-

formacji Hilberta [1][1]. Prezentowane  wyniki 

badań  mają charakter podobny do analiz war-

tości skutecznej ruchomej. Wykorzystuję się tu 

takŜe rodzaj ruchomego okna („sliding win-

dow”) na którym wykonuje się obliczenia. 

Analiza teoretyczna poparta jest badaniami sil-

nika  przy  zasilaniu  napięciem  sinusoidalnym  

i dotyczy uszkodzeń prętów klatki wirnika. 

Analiza harmoniczna wartości ruchomych 

umoŜliwia uzyskanie informacji o poślizgu. 

W prezentowanym przypadku analiza harmo-

niczna wartości skutecznej ruchomej wykazuje, 

Ŝe największą amplitudę mają składniki 

o częstotliwościach 5 i 10Hz (odpowiednio 

6 i 1.2%). W przypadku analizy wartości ru-

chomej średniej występują składniki o często-

tliwościach 40, 45, 55 oraz 60Hz o wartościach 

odpowiednio 0.2, 0.5, 0.44 i 0.2% amplitudy 

podstawowej harmonicznej prądu. Dla wartości 

średniej z modułu prądu występują składniki 

podobne do wartości skutecznej ruchomej. 

5. Badania symulacyjne silników zasila-

nych z falowników napięcia 

W celu poszukiwania skutecznych algorytmów 

przygotowano szereg programów [5] [8] umoŜ-

liwiających modelowanie pracy silników przy 

zasilaniu z falowników napięcia sterowanych 

róŜnymi metodami. Modelowanie uszkodzeń 

prętów i pierścieni wykonuje się poprzez 

100-krotne zwiększenie odpowiednich rezy-

stancji. W celu umoŜliwienia modelowania 

mimośrodowego osadzenia wału wirnika (sta-

tyczne i dynamiczne) opracowano algorytmy 

obliczeń macierzy indukcyjności [7]. Prezento-

wane przykłady dotyczą sterowania silnika 

metodą DFOC z uwzględnieniem sprzęŜeń 

zwrotnych od prądów fazowych oraz prędkości 

obrotowej. Wykorzystuje się tu regulatory PI     

z uwzględnieniem ograniczeń sygnałów wyj-

ściowych. 

Rys. 4 przedstawia wyniki analizy harmonicz-

nej prądu fazowego maszyny bez uszkodzeń. 

Rys. 5 prezentuje wyniki analizy dla uszkodze-

nia polegającego na pęknięciu trzech kolejnych 

prętów wirnika silnika Sh90-L2. Po obu stro-

nach harmonicznej podstawowej widoczne są 

listki boczne wynikające z uszkodzeń klatki.  

 

Rys. 4. Wyniki analizy harmonicznej wartości 
chwilowej prądu fazowego silnika bez uszko-
dzeń zasilanego z falownika napięcia 

 

Rys. 5. Wyniki analizy harmonicznej wartości 
chwilowej prądu fazowego z uszkodzoną klatką 
wirnika 

Wobec stosunkowo niewielkiej wartości am-

plitud składowych wywołanych uszkodzeniem 

oraz problemów automatycznej oceny na pod-

stawie analizy harmonicznej, zastosowanie tej 

metody do diagnostyki w czasie normalnej 

pracy napędu jest dyskusyjne. Dla porównania 

przedstawiono przebiegi wartości skutecznej 

ruchomej prądu maszyny bez uszkodzeń (rys.6) 

oraz maszyny uszkodzonej (rys.7). 
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Rys. 6. Wartość skuteczna ruchoma prądu fa-
zowego maszyny bez uszkodzeń 

 

Rys. 7. Wartość skuteczna ruchoma prądu fa-
zowego maszyny z uszkodzonym wirnikiem 

Ocena oscylacji takiego przebiegu jest moŜliwa 

bez zapamiętywania duŜej ilości danych pomia-

rowych i moŜe być wykonana w czasie normal-

nej pracy układu napędowego. Wskaźnik obli-

czony jako iloraz wartości minimalnej do mak-

symalnej kwadratu skutecznej ruchomej dla 

prezentowanego przypadku jest równy 0.776. 

Zgodnie z rozwaŜaniami teoretycznymi nastą-

piło tu wyeksponowanie składników związa-

nych z awarią wirnika. Wstępne przetworzenie 

wartości chwilowej prądu poprzez obliczanie 

ruchomej wartości skutecznej moŜe ułatwiać 

interpretację takŜe innych uszkodzeń silnika. 

Badania symulacyjne [8] oraz laboratoryjne [6] 

wykazały, Ŝe sygnał ten moŜe być takŜe po-

mocny w ocenie mimośrodowego osadzenia 

wału wirnika. W przypadku mimośrodu sta-

tycznego ułatwia ocenę niesymetrii prądów fa-

zowych, przy mimośrodzie dynamicznym, po-

dobnie jak przy awariach klatki) ułatwia ocenę 

wartości składników prądu stojana wynikają-

cych z uszkodzeń. Ocena średniej ruchomej 

wartości skutecznej moŜe wskazywać na poja-

wienie się mimośrodu dynamicznego juŜ w sta-

nie pracy jałowej silnika. Zwiększenie wartości 

mimośrodu powoduje zmniejszenie wartości 

skutecznej prądu magnesującego, co moŜe być 

wygodnym i łatwym do implementacji wskaź-

nikiem diagnostycznym. 

Tabela 1. Średnie odchylenie kwadratowe sy-
gnałów id, iq 
 

 id iq 

maszyna sprawna obciąŜenie znamionowe 0,0036 0,02 

maszyna uszkodzona obciąŜenie znamionowe 0,024 0,0225 

maszyna sprawna bieg jałowy 0,008 0,0077 

maszyna uszkodzona bieg jałowy 0,0103 0,0076 

 
Rys. 8. Wartość prądu id dla maszyny sprawnej  

 

Rys. 9. Przebieg wartości prądu id, silnika 
uszkodzonego 

Algorytmy oceny stanu wbudowane w algo-

rytmy sterujące mogą korzystać z wielkości 

wykorzystywanych w czasie sterowania. MoŜ-

liwa jest ocena stanu poprzez np. analizę warto-

ści  uchybu regulatorów. Układy automatycznej 

regulacji wykorzystują estymatory strumienia 

budowane na podstawie podstawowego modelu 

matematycznego maszyny asynchronicznej. 

Badania laboratoryjne [6] oraz symulacyjne [8] 

wykazały, Ŝe najlepsze rezultaty uzyskano po-

przez obserwację uchybu regulatora prądu od-

powiedzialnego za strumień (id). Tabela 1 oraz 

rys.7-8 prezentują wyniki badań laboratoryj-

nych silnika zasilanego z falownika napięcia 

Mikromaster 440 firmy Siemens. Przebiegi 

wartości chwilowej prądu id maszyny sprawnej 

oraz z pękniętymi prętami wirnika przedsta-

wiono odpowiednio na rys.7 oraz rys.8. Do 

oceny ich oscylacji wykorzystano obliczenia 

wartości średniego odchylenia kwadratowego 

(tabela 1). 

 

 



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 86/2010 
 

40 

6. Wnioski  

Analiza teoretyczna, prezentowane badania sy-

mulacyjne oraz laboratoryjne prowadzą do na-

stępujących wniosków: 

a) Zastosowanie wstępnego przekształcenia 

wartości chwilowych prądu, poprzez całkowa-

nie przebiegu za okres, pozwala na znaczne ob-

niŜenie wymagań mocy obliczeniowej oraz ilo-

ści pamięci operacyjnej w stosunku do metod 

diagnostycznych opartych na analizie harmo-

nicznej sygnału 

b) Do wnioskowania o stanie napędu moŜliwe 

jest wykorzystanie sygnałów uchybów regulato-

rów wykorzystywanych w algorytmach sterują-

cych. Wskaźnikiem diagnostycznym mogą być 

wartości średniego odchylenia kwadratowego 

wybranych sygnałów.  

c) Ocena stanu łoŜysk moŜliwa jest poprzez 

analizę zmian wartości skutecznych ruchomych 

składowych wektora prądu stojana. Mimośród 

dynamiczny charakteryzuje zmniejszenie war-

tości prądu biegu jałowego. Ze wzrostem mi-

mośrodu statycznego następuje zwiększenie 

niesymetrii prądów fazowych silnika. 

d) Automatyczna ocena stanu wymaga stoso-

wania porównań wskaźników w zbliŜonych wa-

runkach pracy. 

e) Niezbędna jest weryfikacja laboratoryjna 

prezentowanych algorytmów, przy róŜnych 

metodach starowania pracą napędów (DFOC, 

DTC, U/f=const i innych) 
Artykuł opracowano w ramach pracy badawczej 
N N510 352436. 
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