
Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 92/2011 151

Wojciech Pietrowski 
Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej 
Politechnika Poznańska 

 

FALKOWA ANALIZA STRUMIENIA OSIOWEGO SILNIKA 
INDUKCYJNEGO PRACUJĄCEGO NA BIEGU JAŁOWYM 

 
WAVELET ANALYSIS OF AXIAL FLUX IN INDUCTION MACHINE 

ON NOLOAD TEST 
 

Abstract: The paper presents application of the wavelet analysis of axial flux in induction motor. The asym-
metry in stator winding has been modeled to produce the axial flux. The axial flux has been measured using 
search coil mounted in end-turn stator winding area for six configuration of stator winding asymmetry. The 
analysis of obtained measurements has been made using FFT, discrete stationary wavelet transform (DSWT) 
and wavelet packet decomposition (WPD). On the basis of the results it can be concluded that the DSWT can 
be used in de-noising process and the WPD can used to prepare input vector for artificial neural network. 
 
1. Wstęp 

W diagnostyce maszyn elektrycznych poszuku-
je się takich metod pomiarowych, które nie bę-
dą ingerowały w pracę maszyny. Wykorzystuje 
się pomiar m.in. prądów stojana, pulsacji mo-
mentu, drgań maszyny [1]. Na podstawie po-
miarów oraz ich analizy istnieje możliwość 
wnioskowania o uszkodzeniu elementów ma-
szyny tj. uzwojenia stojana, uzwojenia wirnika  
i uszkodzenia łożysk. Do identyfikacji uszko-
dzenia bardzo często budowane są neuronowe 
detektory uszkodzenia, czyli sztuczne sieci neu-
ronowe (SSN) [2]. Dużą trudnością przy budo-
waniu SSN jest utworzenie zbioru uczącego  
i testującego na tyle licznego, aby zapewnić 
skuteczność procesu uczenia. 
Większość metod może określić stan maszyny, 
gdy uszkodzenie jest już znaczące. Wynika to  
z trudności wydzielenia informacji o uszkodze-
niu z sygnału mierzonego podczas pracy silnika. 
W przypadku znacznego uszkodzenia silnika 3-
fazowego na podstawie prądów fazowych stoja-
na można obliczyć zarówno stopień obciążenia 
silnika jak również na podstawie ich niesymetrii 
można wnioskować o uszkodzeniach silnika. 
Uszkodzenie wewnątrz maszyny zarówno  
w obwodzie elektrycznym (np. zwarcia zwojo-
we uzwojenia stojana, przerwanie pręta w wir-
niku) jak również w obwodzie magnetycznym 
(np. nierównomierna szczelina powietrzna, eks-
centryczność wirnika) powodują powstanie nie-
symetrii w maszynie. Jednym z objawów nie-
symetrii jest występowanie strumienia osiowe-
go. Powstaje on wówczas, gdy suma wartości 
chwilowych strumieni wzbudzanych przez 
uzwojenia fazowe jest różna od zera. 

Do pomiaru strumienia osiowego można wyko-
rzystać cewkę pomiarową umieszczoną prosto-
padle i centrycznie do osi wału maszyny umiej-
scowioną w pobliżu połączeń czołowych. 

2. Pomiar strumienia osiowego 

Do badań wybrano trójfazowy silnik indukcyjny 
klatkowy o następujących danych znamiono-
wych: UN=380 V, PN=2,2 kW, nN=1420 obr/min. 
Na podstawie pomiarów zgromadzono zbiór 
przebiegów napięcia na cewce pomiarowej dla 6 
konfiguracji uzwojenia stojana. 
Do pomiaru strumienia osiowego zastosowano 
cewkę pomiarową nawiniętą wokół połączeń 
czołowych uzwojenia stojana. Ponieważ na za-
ciski cewki pomiarowej podłączono przyrząd 
pomiarowy o dużej rezystancji wewnętrznej, 
zatem wpływ cewki na pracę silnika można 
pominąć. Niewątpliwą zaletą metody wykorzy-
stującej pomiar strumienia osiowego jest nie-
wielki koszt wykonania cewki. Natomiast wadą 
metody jest konieczność montażu cewki we-
wnątrz maszyny. Pomimo, że zamontowanie 
cewki pomiarowej wiąże się z demontażem po-
kryw łożyskowych to sam pomiar można zali-
czyć do metod nieinwazyjnych. 
W przeprowadzonych badaniach dokonano mo-
delowania niesymetrii w obwodzie elektrycz-
nym uzwojenia stojana. W tym celu wyprowa-
dzono na zewnątrz silnika zaczepy z uzwojenia 
stojana. Schemat wyprowadzenia zaczepów 
przedstawiono na Rys. 1, a w Tabeli 1 pokaza-
no, jaka część uzwojenia przypada na zaczep. 
Natomiast na Rys. 2 w poglądowy sposób 
przedstawiono położenie cewki pomiarowej 
względem uzwojenia stojana. 
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Rys. 1. Schemat wprowadzenia zacisków uzwo-
jenia stojana 

Tabela 1. Podział uzwojenia stojana na zaczepy 

Zaczep 
Uzwojenie 

fazy U 
Uzwojenie 

fazy V 
Uzwojenie 

fazy W 

1 – 4’ 100 % 100% 100% 

1 – 3’ 80% 75% n.d. 

1 – 2’ 60% 50% n.d. 

1 – 1’ 40% 25% 50% 

1 – 1’’ 20% n.d. n.d. 

 

Rys. 2. Cewka pomiarowa wokół połączeń czo-
łowych 

Pomiary napięcia Ucew na zaciskach cewki 
zrealizowano dla wybranych przypadków (P1-
P6) niesymetrii uzwojenia stojana, dla których 
konfigurację uzwojenia przedstawiono w Tabe-
li 2. Ponieważ znacząco zmniejszono liczbę 
zwojów w uzwojeniu fazowym stojana, zatem 
w celu uniknięcia prądów w uzwojeniu fazo-
wym stojana większych niż znamionowe obni-
żono napięcie zasilania do U=150 V. Silnik 
pracował na biegu jałowym, tzn. nie był obcią-
żony zewnętrznym momentem. Prędkość obro-
towa w trakcie wykonywania pomiarów była 

praktycznie stała i wynosiła 1495 obr/min. Za-
rejestrowane przebiegi napięcia Ucew na cewce 
pomiarowej przedstawiono na Rys. 3. 
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Rys. 3. Napięcie Ucew na cewce dla konfigura-
cji uzwojenia P1 – P6 

Tabela 2. Modelowanie niesymetrii uzwojenia 
stojana 

 
Zasilanie 
fazy U 

Zasilanie 
fazy V 

Zasilanie 
fazy W 

P1 U1–U2’ V1–V3’ W1–W4’ 

P2 U1–U2’ V1–V4’ W1–W4’ 

P3 U1–U3’ V1–V3’ W1–W4’ 

P4 U1–U3’ V1–V4’ W1–W4’ 

P5 U1–U4’ V1–V3’ W1–W4’ 

P6 U1–U4’ V1–V4’ W1–W4’ 

 

3. Analiza wybranych wyników pomiaru 

Do analizy pomierzonego napięcia Ucew wy-
brano następujące metody: dyskretna transfor-
mata Fouriera, dyskretna stacjonarna analiza 
falkowa oraz pakietowa analiza falkowa. 

3.1. Dyskretna transformata Fouriera 

Dyskretną transformatę Fouriera (DFT) zreali-
zowano wykorzystując szybką transformatę Fo-
uriera (FFT) postaci 
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, N – długość sygnału. 

Zastosowanie FFT do diagnostyki maszyny in-
dukcyjnej pracującej w warunkach przemysło-
wych przedstawiono w [3]. 
Na Rys. 4 przedstawiono wyniki obliczeń FFT, 
czyli widmo częstotliwościowe napięcia Ucew. 
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W uzyskanych przebiegach widać dominującą 
częstotliwość 50 Hz. Obecność tej częstotliwo-
ści wynika z częstotliwości napięcia zasilania. 
Zawartość częstotliwości wynikających z prądu 
wirnika jest niewielka ze względu na bardzo 
małe obciążenie silnika. Wartości wszystkich 
częstotliwości fcew w napięciu Ucew można wy-
znaczyć z następującej zależności [4] 

rscew fnfkf   (2) 

gdzie: k – rząd harmonicznej napięcia zasilania, 
fs – częstotliwość napięcia zasilania, fr – często-
tliwość obrotowa wirnika [Hz]. 
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Rys. 4. Dyskretna transformata Fouriera napię-
cia na cewce 

3.2. Dyskretna stacjonarna analiza falkowa 

Ciągła transformata falkowa sygnału  tx  jest 

definiowana następująco 
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falki, b – przesunięcie [5]. 

Dyskretna transformata falkowa (Discrete 
Wavelet Transform) sygnału  tx  realizowana 

jest przez wymnożenie sygnału  tx  oraz sze-
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Parametr n lokalizuje analizowany sygnał w 
dziedzinie czasu, natomiast m określa górny za-
kres częstotliwości sygnału. 
Zastosowanie analizy falkowej jest bardzo sze-
rokie, od analizy zmierzonego sygnału, jakim 
może być prąd stojana [7] aż po analizę wyni-
ków obliczeń symulacji polowej, np. określenie 

stopnia odmagnesowania magnesów trwałych  
w maszynie magnetoelektrycznej [6]. 
Dyskretną stacjonarną analizę falkową zreali-
zowano do poziomu 3 drzewa dekompozycji 
(Rys. 5). Do analizy wybrano falkę Daubechies 
„db3”. W wyniku analizy następuje dekompo-
zycja sygnału na dwie składowe: aproksymację 
oraz detal. Operacja wykonywana jest z wyko-
rzystaniem filtrów dolnoprzepustowych oraz 
górnoprzepustowych, których parametry filtra-
cji zależą od wybranej falki. Otrzymane aprok-
symacje zmierzonego sygnału na poziomie 
pierwszym (A1), drugim (A2) oraz trzecim 
(A3) przedstawiono na Rys. 6, a na Rys. 7 
przedstawiono detale na poziomie pierwszym 
(D1), drugim (D2) oraz trzecim (D3). 
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Rys. 5. Drzewo dekompozycji dyskretnej stacjo-
narnej analizy falkowej 
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Rys. 6. Aproksymacje A1, A2 i A3 sygnału na-
pięcia na cewce 
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Przeprowadzoną dekompozycję sygnału można 
wykorzystać do usunięcia zakłóceń. W dalszych 
badaniach analizowano przebieg napięcia Ucew 
dla przypadku niesymetrii P2 (Tabela 2), czyli 
przypadek o największym stopniu niesymetrii. 
Rekonstrukcję przebiegu napięcia zrealizowano 
wykorzystując odwrotną transformatę falkową. 
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Rys. 7. Detale D1, D2 i D3 sygnału napięcia na 
cewce 

Wybrany przebieg napięcia najpierw zdekompo-
nowano do 5 poziomu wykorzystując falkę „db3”. 
Na każdym poziomie otrzymano aproksymację 
oraz detal. Im wyższy poziom dekompozycji tym 
większy stopień usunięcia zakłóceń. Następnie na 
każdym z poziomów zrekonstruowano przebieg 
napięcia. Uzyskano zbiór przebiegów napięcia z 
różnymi stopniami usunięcia zakłóceń, oznaczone 
odpowiednio od L1 do L5 w zależności od po-
ziomu dekompozycji. Otrzymane przebiegi na-
pięcia przedstawiono na Rys. 8. Natomiast na 
Rys. 9 pokazano fragment przebiegów dla zakresu 
czasu od 0,012 s do 0,018 s. 
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Rys. 8. Rekonstrukcja przebiegu napięcia na 
poziomach L1-L5 
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Rys. 9. Powiększony fragment sygnału po usu-
nięciu zakłóceń 

Do porównania wyników procesu dekompozy-
cji oraz usuwania zakłóceń zastosowano analizę 
FFT. Na Rys. 10. przedstawiono wyniki obli-
czeń FFT zmierzonego przebiegu napięcia 
Ucew oraz napięcia Ucew po usunięciu zakłó-
ceń (L1-L5). Natomiast na Rys. 11. te same 
przebiegi, ale dla zakresu częstotliwości od 
400 Hz do 800 Hz. 
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Rys. 10. Dyskretna transformata Fouriera sy-
gnału po usunięciu zakłóceń 
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Rys. 11. Analiza FFT sygnału po usunięciu za-
kłóceń w zakresie od 400 Hz do 800 Hz 
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Tabela. 3. Względne amplitudy częstotliwości 
f=50Hz sygnału odszumionego 

Sygnał 
Hzfcew

Hzfsygnał

U

U

50

50




 

Ucew 100 % 

L1 99,9993 % 

L2 99,9957 % 

L3 99,9910 % 

L4 99,9250 % 

L5 98,9419 % 

Porównano amplitudy składowej podstawowej 
sygnałów po usunięciu zakłóceń odniesione do 
amplitudy składowej podstawowej sygnału za-
kłóconego. Wyniki przedstawiono w Tabeli 3. 
Na podstawie otrzymanych wyników można 
stwierdzić, że usunięcie zakłóceń miało nie-
wielki wpływ na wartość amplitudy częstotli-
wości podstawowej. 

3.3. Pakietowa analiza falkowa 

Zastosowania pakietowej analizy falkowej są 
szerokie, m.in. w analizie prądu pobieranego 
przez silnik indukcyjny klatkowy zasilanego ze 
źródła napięcia odkształconego [7]. 
Do pakietowej analizy falkowej zastosowano 
falkę „db3”. Analizę przeprowadzono do po-
ziomu piątego drzewa dekompozycji (Rys. 12). 

Na tym poziomie uzyskano 3225   współ-
czynniki, dla których obliczono wartość energii. 
Wyniki obliczeń przedstawiono postaci graficz-
nej na Rys. 13. 

 

Rys. 12. Drzewo dekompozycji pakietowej ana-
lizy falkowej 
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Rys. 13. Współczynniki falkowe pakietowej ana-
lizy falkowej 

Uzyskane wartości współczynników falkowych 
mogą zostać wykorzystane, jako sygnał wejścio-
wy w neuronowym detektorze uszkodzeń [4]. 

4. Podsumowanie 

W artykule przedstawiono propozycję zastoso-
wania analizy falkowej strumienia osiowego sil-
nika indukcyjnego pracującego na biegu jało-
wym. Pomiary strumienia osiowego wykonano 
za pomocą cewki pomiarowej umieszczonej pro-
stopadle do osi wału i umieszczonej centrycznie 
w pobliżu połączeń czołowych uzwojenia stoja-
na. W celu uzyskania strumienia osiowego za-
modelowano niesymetrię w obwodzie uzwojenia 
stojana. Do analizy otrzymanych przebiegów 
napięcia na cewce pomiarowej zastosowano 
szybką transformatę Fouriera (FFT), dyskretną 
stacjonarną analizę falkową (DSWT) oraz pakie-
tową analizę falkową (WPD). 
Analizę DSWT zastosowano do usunięcia zakłó-
ceń ze zmierzonego napięcia. Obliczenia wyko-
nano dla pięciu poziomów usunięcia zakłóceń. 
Wykorzystując analizę FFT porównano otrzy-
mane wyniki obliczeń. Na podstawie otrzyma-
nych wyników badań można stwierdzić, że wy-
korzystując analizę DSWT można skutecznie 
usunąć zakłócenia z mierzonego napięcia. 
W wyniku pakietowej analizy falkowej uzysku-
je się zestaw współczynników. Liczba współ-
czynników zależna jest od poziomu drzewa de-
kompozycji. Na podstawie otrzymanych współ-
czynników oraz zastosowanej falki można zre-
konstruować sygnał. Ponadto otrzymane przez 
analizę WPD wartości współczynników mogą 
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zostać wykorzystane, jako wektor wejściowy  
w neuronowym detektorze uszkodzeń. 
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