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TELEMETRIA W DIAGNOZOWANIU MASZYN ELEKTRYCZNYCH 

 
TELEMETRY IN DIAGNOSIS OF ELECTRIC MACHINES 

 
Abstract: Diagnostic tests of electrical machines are part of improving operational reliability of these devices 
over a long period of time. This justifies the monitoring of machines, particularly those who do not have the 
reserve at the workplace: the power generators, hoisting machines in mines, etc. The problem of diagnosis and 
monitoring of electrical machines is focused on assessing the technical condition of the electromagnetic circuit 
and the mechanical system. 
This article describes the devices used by Laboratory of KOMEL to monitor and diagnose electrical machines. 
In order to monitoring the GSM network is used with GPRS packet data transmission. 

1. Wstęp 

Dynamiczny rozwój sieci telefonii komórko-
wych i ich cyfrowej transmisji sygnałów, po-
przez wprowadzenie przez operatorów GSM 
możliwości transmisji danych w standardzie 
GPRS oraz coraz częściej rozpowszechnianymi 
technologiami EDGE, UMTS, HSDPA przy-
czynił się do powstania łatwo osiągalnych moż-
liwości sprzyjających rozbudowie systemów 
pomiarowych. Aby system zdalnego mo-
nitoringu działał zgodnie z założonymi wyma-
ganiami, niezbędne jest odpowiednie wyposa-
żenie umożliwiające logowanie się i transmisję 
danych do sieci GSM. Oczywiście sama komu-
nikacja jest tylko częścią zadania jakie musi 
spełniać system telemetryczny. Podstawową 
funkcją jest wykonanie pomiaru, analiza sy-
gnału pomiarowego, zapamiętanie wyników  
i wreszcie transmisja wyników. 

2. Założenia 

Aby wymienione we wstępie czynności mogły 
być zrealizowane z najwyższą dokładnością, 
dużą szybkością oraz dodatkowo w łatwy spo-
sób mogły zostać odebrane i wyświetlone  
w celu dalszej analizy, do wykonania zadania 
muszą zostać sprecyzowane założenia dla urzą-
dzenia rejestrującego: 

- montaż na szynie DIN, 
- zasilanie akumulatorowe + zewnętrzny za-

silacz, 
- zegar czasu rzeczywistego, 
- co najmniej 2 kanały wejściowe z możliwo-

ścią zmiany zakresu pomiarowego, 
- zakres napięć wejściowych +/-10V, 
- możliwość analizy FFT do 1kHz, 

 
 

 
 

- częstotliwość próbkowania co najmniej 
10kHz/kanał, 

- zapis do pamięci zewnętrznej typu flash, 
- możliwość definiowania, co i w jakich sytu-

acjach ma być zapisywane (wartości chwi-
lowe przebiegu, analiza FFT, wartości sku-
teczne lub średnie),  

- zapis na kartę ma następować po przekro-
czeniu przez mierzony sygnał wartości pro-
gowej ze zdefiniowanym przez użytkowni-
ka czasem przed wystąpieniem zdarzenia, 
jak i po wystąpieniu zdarzenia,  

- komunikacja z PC (USB lub Ethernet), 
- wysyłanie SMS na zdefiniowany numer  

z informacją dotyczącą wystąpienia zdarze-
nia, 

- wysyłanie zarejestrowanych plików przez 
Internet (o ile jest dostępny) na adres e-
mail. 

3. Urządzenie rejestrujące 

Wiele sprzedawanych na rynku urządzeń tele-
metrycznych spełnia jedynie część z postawio-
nych wymagań ze względu na bardzo szeroki 
zakres czynności jakie dane urządzenie musi 
wykonać. W celu przybliżenia zasady działania 
oraz części składowych urządzenia, na rys. 1 
przedstawiony jest schemat blokowy urządzenia 
rejestrującego. Sercem całego układu jest pro-
cesor sygnałowy (DSP). Jest to wyspecjalizo-
wany układ do obróbki sygnałów cyfrowych.  
W jednym układzie zawarte są: 

- układ kontroli, 
- jednostka arytmetyczno-logiczna, 
- pamięć ROM i RAM, 
- układy wyjściowe. 
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Rys. 1. Schemat blokowy urządzenia do rejestracji, przetwarzania i przesyłu wyników pomiarów 

 

Dlaczego procesor sygnałowy? Tego typu pro-
cesory posiadają cechy, które nie są spotykane 
w innych rodzajach procesorów [7]: 

- rozdzielona pamięć programu i danych, 
- filtry sygnałów pomiarowych, transforma-

cja Fouriera,  
- potokowe przetwarzanie instrukcji. 

Na rysunku 1 przedstawiono schemat blokowy 
urządzenia spełniającego wszystkie założenia 
(dotyczące pomiarów i przetwarzania danych) 
wymienione w pkt 2. 

4. Opis działania urządzenia rejestrują-

cego 

Urządzenie rejestrujące wyposażone jest w sze-
reg funkcji pozwalających na wykonanie po-
miaru, rejestracji, zapamiętanie wyników oraz 
poinformowanie laboratorium badawczego  
o istniejącej sytuacji na obiekcie badań. Opro-
gramowanie tego analizatora pozwala na usta-
wienie kilku wartości progowych sygnałów na 
wejściach do urządzenia. Po przekroczeniu na-
stawionego progu może wykonać następujące 
czynności: 

- zapisać informacje o wystąpieniu zdarzenia 
na karcie pamięci, 

- zapisać przebieg na karcie pamięci – rów-
nież ze zdefiniowanym czasem przed wy-
stąpieniem zdarzenia, 

- poinformować zespół badawczy poprzez 
krótką wiadomość tekstową (SMS), 

- poinformować zespół badawczy poprzez 
wiadomość e-mail, 

- przesłać na żądanie zarejestrowane wyniki. 
 

Konfigurowalność  urządzenia jest duża (zmia-
na zakresów pomiarowych, zmiana progów za-
działania, zmiana częstotliwości próbkowania, 
zmiana definicji wyznaczania wartości przebie-
gów itd.) i możliwa do przeprowadzenia po-
przez aplikację pracującą na komputerze klasy 
PC. Żądanie wygenerowania raportu o stanie 
urządzenia, jak i obiektu badanego można prze-
słać za pomocą odpowiednio sformatowanej 
wiadomości SMS. 
Wszystkie powyższe cechy dają użytkownikowi 
możliwości zdalnego kontrolowania urządzenia 
pomiarowego, jak i samych pomiarów. 

5. Układy przetwarzania sygnałów wej-

ściowych 

Aby pomiary mogły zostać wykonane zgodnie  
z dobrą praktyką laboratoryjną konieczne jest 
zastosowanie odpowiednich przetworników po-
miarowych. Przetworniki takie muszą spełniać 
następujące funkcje: 

- dopasowywać sygnał pomiarowy do za-
kresu układów wejściowych urządzeń reje-
strujących i przetwarzających, 

30 



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 4/2012 (97) 

 

- zapewniać wysoką dokładność przetwarza-
nia sygnału. 

Ponadto zakres zastosowanych przetworników 
musi być właściwie dobrany do spodziewanych 
wartości sygnałów po stronie pierwotnej prze-
tworników. W opisywanym urządzeniu zasto-
sowano przetworniki pomiarowe firmy LEM 
pogrupowane w zestawy o różnych zakresach 
pomiarowych. 
Aby moduł telemetryczny funkcjonował po-
prawnie, konieczne jest umieszczenie w module 
odpowiednio skonfigurowanej karty SIM do-
starczonej przez operatora GSM, który oferuje 
usługi w zakresie transmisji danych [5]. 
Poza możliwością pracy w trybie GPRS ko-
nieczne jest również skonfigurowanie posiada-
nej karty w APN w celu otrzymania statyczne-
go adresu IP. Przypisany do karty adres IP 
umożliwia transmisję danych [6].  
Warunkiem bezwzględnie koniecznym do pra-
widłowej pracy systemu pomiarowego jest wy-
starczająca siła sygnału GSM w miejscu 
umieszczenia anteny modułu telemetrycznego. 
Używanie modułu w miejscach o bardzo sła-
bym sygnale może prowadzić do zrywania 
transmisji oraz w skrajnych przypadkach do 
utraty danych, a także może prowadzić do po-
wstawania dodatkowych kosztów. 
Technologia GSM/GPRS wydaje się idealną 
technologią dla systemów monitoringu i tele-
metrii. Posiada wiele zalet, m.in.: 

- popularność komunikacji GSM, 
- możliwość korzystania z istniejącej struk-

tury sieci transmisyjnej, 
- duży zasięg sieci, 
- niskie koszty budowy i eksploatacji sys-

temu, 
- brak konieczności stosowania specjalnych 

anten, 
- koszt utrzymania struktury umożliwiającej 

transmisję przeniesiony na operatora, 
- opłata za rzeczywistą ilość przesłanych da-

nych. 

6. Wnioski 

Opisane urządzenie pozwala na zdalny monito-
ring ważnych napędów, pomiar i analizę para-
metrów pracy, daje gwarancję niezawodnej eks-
ploatacji maszyny elektrycznej. Szereg publika-
cji [1, 2, 3, 4] wskazuje, że informacje o stanie 
technicznym maszyn elektrycznych (synchro-
nicznych, indukcyjnych, prądu stałego) są za-
kodowane w przebiegach prądu i napięcia, na-

leży je pozyskać, przetworzyć i przesłać do cen-
trali monitoringu. 
Dzięki zastosowaniu łączności przez sieć Inter-
net lub GSM, realizowany system posiada na-
stępujące zalety:  

- zdalna kontrola systemu i obserwacja wyni-
ków przy niewielkich nakładach czasowych 
oraz finansowych na przygotowanie sys-
temu,  

- możliwość uzupełniania parametrów po-
miarowych pozyskiwanych z czujników,  

- powiadamianie służb odpowiedzialnych za 
eksploatację maszyn o pojawiających się 
sytuacjach alarmowych; 

- możliwość obserwacji wyników pomiaro-
wych równolegle przez wiele osób. 
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