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WSKAŹNIKI DIAGNOSTYCZNE DLA UKŁADÓW NAPĘDOWYCH 

Z NIELINIOWYMI REGULATORAMI PRĄDU 
 

DIAGNOSTIC FACTORS FOR MOTOR DRIVES WITH NON-LINEAR CURRENT 
CONTROLLERS  

 
Abstract: For squirrel-cage motor diagnostics, methods based on stator current FFT analysis are mainly used. 
Those algorithms knowledge about basic supplying voltage harmonic frequency of the supplying source. With 
inverter-fed motors, they can be used only in simple configurations using scalar U/f = const control methods. 
In the case of algorithms based on angular speed and flux estimators, usage of the same diagnostic methods is 
disputable. State estimation factors practically realized as procedures built in the control algorithms are 
presented in the paper. Choice of the factors had been supported by the laboratory test results of voltage 
inverter-fed motors using DTC and DFOC control methods. Realized tests indicate usefulness of presented 
solutions for cases of rotor cage damages and static rotor eccentricity.     

1. Wstęp 
Współczesne układy napędowe wykorzystują 
do zasilania silników układy przekształtnikowe 
pracujące pod nadzorem układów mikropro-
cesorowych. Stosowane są tu rozbudowane al-
gorytmy oparte zwykle na estymatorach 
strumienia i prędkości obrotowej [1] [6] [10] 
[17]. Do ich pracy niezbędne są informacje 
o parametrach modelu matematycznego silnika 
klatkowego. W strukturach tych układów wys-
tępują regulatory prądu oraz prędkości obro-
towej. Dobór nastaw regulatorów oraz wybór 
metody sterowania zaleŜy od wymaganych pa-
rametrów dynamicznych napędu oraz dokła-
dności regulacji. Wszystkie znane metody 
opierają się na liniowym modelu maszyny, 
a identyfikacja parametrów modelu następuje 
w momencie instalacji falownika. W czasie 
długotrwałej pracy napędu następują zmiany 
stanu silnika, powodując zmianę dopasowania 
modelu i jego parametrów do aktualnego stanu 
silnika. Jednym z elementów składowych algo-
rytmów sterowania mogą być procedury oceny 
stanu silnika oparte na analizie zmian wybra-
nych wskaźników oceny jakości [11] [14]. 
Rozwiązanie takie umoŜliwia reakcję obsługi 
przed wystąpieniem powaŜniejszej awarii. 
Prace prowadzone przez autora niniejszej publi-
kacji, dąŜą do stworzenia algorytmów diagno-
stycznych moŜliwych do realizacji praktycznej 
w obecnie stosowanych algorytmach sterowa-
nia.  
Problemy diagnostyki układów napędowych 
zasilanych z falowników napięcia wynikają  

 
 

z zastosowania układów regulacji automaty-
cznej (praca w układzie zamkniętym). W przy-
padku sterowania skalarnego (U/f=const) [1] 
[4] znane są wartości częstotliwości oraz ampli-
tud napięć fazowych, a w stanach ustalonych 
pozostają stałe. W takich przypadkach moŜliwe 
jest wykorzystanie algorytmów klasycznych, 
opartych na analizie harmonicznej wartości 
chwilowych prądów. MoŜliwe jest takŜe wyko-
rzystanie mechanizmów polegających na uwy-
datnieniu cech w przebiegach prądów, wynika-
jących z pogorszenia stanu silnika [16]. WaŜ-
nym aspektem współczesnych rozwiązań napę-
dowych jest ocena stanu maszyny w przypadku 
stosowania sprzęŜeń zwrotnych oraz wyko-
rzystania nieliniowych regulatorów prądu. 
W przypadku stosowania algorytmów wykorzy-
stujących sprzęŜenia zwrotne, uŜycie klasy-
cznych algorytmów diagnostycznych jest wą-
tpliwe. W algorytmach tych nie mamy dostępu 
do informacji o wartości częstotliwości podsta-
wowej harmonicznej napięcia.  Wartość chwilo-
wa napięcia jest wynikiem zarówno wielkości 
zadanych, wartości pomiarowych prądów, 
estymowanych wartości prędkości i strumienia 
oraz stanu maszyny. W niniejszej pracy 
przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych 
układów napędowych z falownikami wykorzy-
stującymi algorytmy z nieliniowymi regula-
torami prądu. Badania wykonano dla maszyn 
sprawnych, z uszkodzeniem klatki wirnika oraz 
mimośrodem statycznym. 
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2. Badania laboratoryjne maszyn zasila-
nych z falowników napięcia 

2.1. Stanowisko badawcze 

Na potrzeby diagnostyki układów napędowych 
zbudowano stanowisko badawcze składające się 
z falownika napięcia, układu obciąŜającego 
badane maszyny indukcyjne, zestawu maszyn 
z modelowanymi uszkodzeniami oraz układów 
pomiarowych umoŜliwiających pozyskanie da-
nych istotnych do oceny stanu. Do sterowania 
falownikiem napięcia wykorzystano procesor 
sygnałowy  ADSP21262 firmy Analog Devices. 
Wszystkie algorytmy zostały opracowane w ję-
zyku C++, umoŜliwiając sterowanie z wyko-
rzystaniem algorytmów skalarnych (U/f=const) 
[4] [1], orientacji wektora pola [6] (DFOC, 
FOC-PWM) [4] [1] oraz bezpośredniego stero-
wania momentem (DTC, DTC-δ, DTC-SVM) 
[10] [8] [9]. Stosowane są tu regulatory liniowe 
klasyczne (typu PI) oraz regulatory nieliniowe 
(delta- modulacja).  
Badania prowadzono dla trzech silników typu 
Sh90-L2. Jeden traktowany jako maszyna bez 
uszkodzeń, drugi z celowo wykonanym mimo-
środem statycznym i ostatni z uszkodzeniami 
klatki wirnika w postaci przerw w sąsiednich 
trzech prętach.  
Do rejestracji przebiegów wykorzystano oscy-
loskop cyfrowy TDS 5034B firmy Tektronix. 
Oscyloskop wyposaŜony jest w pamięć 
umoŜliwiającą rejestrację 2 milionów próbek na 
kaŜdym z 4 kanałów. Analizę danych wyko-
nano korzystając z autorskiego programu Ana-
gaf_win. Rejestrowano przebiegi prądów 
w układzie alfa/beta, prądu związanego 
z wymuszeniem strumienia w maszynie id oraz 
uchybu strumienia wirnika. Sygnały te wybrano 
na podstawie wyników modelowania nume-
rycznego jako moŜliwe do wykorzystania w 
ocenie stanu silnika. Obserwowano takŜe inne 
sygnały wykorzystywane w algorytmach stero-
wania. Do estymacji strumienia wykorzystano 
estymator Jansena-Lorenza [6] [10]. Testowano 
takŜe estymatory napięciowy i prądowy [3] [5]. 
W algorytmach diagnostycznych wykorzystano 
takŜe wartość estymowanej prędkości pola 
wirującego. Wielkość ta była szacowana na 
podstawie mierzonej (oraz zamiennie estymo-
wanej) wartości prędkości kątowej wirnika oraz 
szacowanych wartości prądu iq, związanego  
z wartością momentu silnika.  
Na podstawie rejestrowanych wielkości obli-
czano wskaźniki diagnostyczne, które mogą być 

wykorzystane do oceny stanu w czasie normal-
nej eksploatacji napędu. Wobec silnego znie-
kształcenia wartości chwilowych do analiz wy-
korzystano sygnały poddane filtracji polega-
jącej na obliczaniu ruchomych wartości skute-
cznych i średnich odpowiednich sygnałów. 
Okres całkowania wynikał z estymowanej prę-
dkości wirowania strumienia. Tak wybrana 
wartość okresu całkowania w znacznym stopniu 
ułatwia ocenę skali uszkodzeń [14]. 

2.2. Wyniki badań laboratoryjnych 

Na rysunkach 1-9 przedstawiono przebiegi 
ruchomych wartości skutecznych składowych 
wektora prądu stojana. Rys. 1, 4, 7 dotyczą ma-
szyny sprawnej przy sterowaniu metodami 
kolejno: U/f=const, DFOC oraz DTC-δ. Rys. 2, 
5, 8 wykazują pojawienie się oscylacji 
w składowych prądu w przypadku pęknięć 
klatki wirnika, natomiast rys. 3, 6, 9 wykazują 
wyraźną niesymetrię prądów silnika 
w przypadku mimośrodowego osadzenia wału 
wirnika.  
Podobne cechy mają takŜe przebiegi tych wie-
lkości w pozostałych metodach sterowania. 
Najbardziej widoczne efekty uszkodzeń wystę-
pują przy sterowaniu skalarnym U/f=const,  
w pozostałych przypadkach efekty są mniejsze, 
lecz zauwaŜalne na tyle, Ŝe algorytmy oparte na 
ruchomej wartości skutecznej mogą być stoso-
wane niezaleŜnie od sposobu sterowania silni-
kiem. 
 

 
Rys. 1. Ruchome wartości skuteczne składo-

wych alfa/beta wektora prądu stojana – ste-

rowanie U/f=const, maszyna sprawna 
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Rys. 2. Ruchome wartości skuteczne składo-

wych alfa/beta wektora prądu stojana – stero-

wanie U/f=const, uszkodzone 3 –pręty 

 

Rys. 3. Ruchome wartości skuteczne składo-

wych alfa/beta wektora prądu stojana – stero-

wanie U/f=const, mimośród statyczny 
 

Tabela 1. Wartość współczynnika oceny syme-

trii prądów OCF 

 Maszyna 

sprawna 

Pęknięte 

pręty 

wirnika 

Mimośród 

wirnika 

DFOC 0.99 0.96 0.85 

DTC-δ 1.00 0.99 0.81 

DTC-s 1.00 0.94 0.86 

DTC_SVM 1.00 0.94 0.85 

FOC-PWM 0.99 0.98 0.81 

U/f=const 1.00 0.92 0.88 

 

 
Rys. 4. Ruchome wartości skuteczne składo-

wych alfa/beta wektora prądu stojana – stero-

wanie DFOC, maszyna sprawna 

 
Rys. 5. Ruchome wartości skuteczne składo-

wych alfa/beta wektora prądu stojana – stero-

wanie DFOC, uszkodzone 3 –pręty 

 
Rys. 6. Ruchome wartości skuteczne składo-

wych alfa/beta wektora prądu stojana – stero-

wanie DFOC, mimośród statyczny 
 

Tabela 2 Wartość współczynnika oceny oscy-

lacji ruchomej wartości skutecznej SCF 

 Maszyna 

sprawna 

Pęknięte 

pręty 

wirnika 

Mimośród 

wirnika 

DFOC 0.95 0.86 0.93 

DTC-δ 0.90 0.80 0.90 

DTC-s 0.95 0.83 0.94 

DTC_SVM 0.96 0.84 0.96 

FOC-PWM 0.90 0.84 0.88 

U/f=const 0.97 0.80 0.97 

 

 
Rys. 7. Ruchome wartości skuteczne składo-

wych alfa/beta wektora prądu stojana – stero-

wanie DTC-δ, maszyna sprawna 
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Rys. 8. Ruchome wartości skuteczne składo-

wych alfa/beta wektora prądu stojana – stero-

wanie DTC-δ, uszkodzone 3 –pręty 

 

Rys. 9. Ruchome wartości skuteczne składo-

wych alfa/beta wektora prądu stojana – stero-

wanie DTC-δ, mimośród statyczny 
 

Rysunki kolejne (10-12) przedstawiają przebieg 
ruchomej wartości prądu id – składnika zwią-
zanego z regulacją strumienia silnika dla 
sterowania DTC. Sygnał ten wykazuje wyraźne 
oscylacje w przypadku uszkodzeń klatki 
wirnika, lecz awarii w postaci mimośrodu 
statycznego wpływa na ten sygnał w sposób 
pomijalnie mały.  
W tabeli 1 pokazano współczynniki oceny 
symetrii prądów silnika [12]: 

                       
2

2

_

_

MAXRMS

MINRMS

I

I
OCF =          (1) 

gdzie: 
IRMS_MIN, IRMS_MAX – wartość minimalna 
i maksymalna ruchomej wartości skutecznej 
prądu stojana w czasie pomiaru. 
 

Przedstawione wyniki dotyczą silnika Sh90-L2 
przy zadanej wartości prędkości obrotowej ró-
wnej 3000 obr/min oraz obciąŜeniu momentem 
znamionowym. Widoczny jest wpływ mimośro-
du na wartość tego współczynnika. W zaleŜno-
ści od metody sterowania mimośród spowodo-
wał zmniejszenie jego wartości od 12 do 19%. 

Pęknięcia klatki wirnika powodują jedynie 
zmiany jego wartości zaleŜnie od metody 
sterowania od 1 do 8%.  
Tabela 2 prezentuje współczynniki oceny oscy-
lacyjności ruchomej wartości skutecznej: 

               
),max(

),min(
22

22

__

__

βα

βα

RMSRMS

RMSRMS

II

II
SCF =          (2) 

gdzie: 
IRMS_α, IRMS_β – ruchoma wartość skuteczna 
składowych αβ wektora prądu stojana. 

Uszkodzenie prętów klatki wirnika, w kaŜdym 
badanym przypadku, powoduje zmniejszenie 
wartości współczynnika oscylacyjności. 
W większości przypadków róŜnica sięga 10%. 
Jedynie w metodzie FOC-PWM wynosi tylko 
ok. 6%. Rys. 13-15 pokazują jaki wpływ 
badanych przypadków uszkodzeń silnika na 
uchyb wartości strumienia wirnika dla 
przypadku sterowania FOC-PWM. Podobnie 
jak w przypadku sygnału prądu id, tu takŜe da 
się zauwaŜyć wpływ pęknięć klatki wirnika, 
natomiast wpływ na sygnał uchybu mimośrodu 
jest pomijalnie mały. 

 
Rys. 10. Wartość średnia ruchoma prądu id  

– sterowanie DTC, maszyna sprawna 

 

Rys. 11. Wartość średnia ruchoma prądu id  

– sterowanie DTC, uszkodzone 3 pręty 
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Rys. 12. Wartość średnia ruchoma prądu id  

– sterowanie DTC, mimośród statyczny 

 

Rys. 13. Wartość średnia ruchoma prądu 

uchybu strumienia wirnika – sterowanie FOC-

PWM, maszyna sprawna 

 

Rys. 14. Wartość średnia ruchoma prądu 

uchybu strumienia wirnika – sterowanie FOC-

PWM, uszkodzone 3 pręty 

 

Rys. 15. Wartość średnia ruchoma prądu 

uchybu strumienia wirnika – sterowanie FOC-

PWM, mimośród statyczny 

3. Wnioski  
Wyniki badań laboratoryjnych układów napę-
dowych z silnikami klatkowymi zasilanymi  
z falowników napięcia wykazują moŜliwość 
oceny stanu pracy w trakcie normalnej eksplo-
atacji napędu. Silne zniekształcenia wartości 
chwilowych sygnałów, które mogą być wyko-
rzystane do diagnostyki, utrudniają analizę  
i interpretację wyników badań diagnostycz-
nych. Skutecznym rozwiązaniem tego problemu 
jest stosowanie wstępnej obróbki sygnałów  
w postaci filtracji polegającej na ich całkowaniu 
z okresem zaleŜnym od prędkości wirowania 
strumienia silnika. Rozwiązanie takie jest stosu-
nkowo łatwe do implementacji i nie wymaga 
duŜej mocy obliczeniowej stosowanych proce-
sorów. 
Wykonane analizy wykazują, Ŝe optymalnymi 
sygnałami diagnostycznymi są ruchome war-
tości skuteczne składowych wektora prądu sto-
jana. Analizy polegające na ocenie oscylacji 
tych sygnałów wykazują na skuteczność identy-
fikacji uszkodzeń klatki wirnika. W przypadku 
awarii polegającej na powstaniu mimośro-
dowego osadzenia wału wirnika, jedynie ocena 
niesymetrii ruchomej wartości skutecznej prą-
dów okazała się skuteczna,  niezaleŜnie od me-
tod sterowania. Analiza sygnałów wartości prą-
du id, związanego z wytworzeniem strumienia, 
oraz uchybu strumienia wirnika wykazują duŜą 
skuteczność w ocenie stanu klatki wirnika. 
Wpływ mimośrodowego osadzenia wirnika na 
wartości tych sygnałów jest pomijalnie mały. 
 

Artykuł opracowano w ramach pracy badawczej 

N N510 352436. 
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