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WSTĘP 
 

W wielu ośrodkach naukowych na świecie prowadzone są aktualnie badania różnych 

sygnałów pomiarowo dostępnych, które mogą być użyte w diagnostyce technicznej 

i medycznej. W badaniach tych odnaleźć można wiele cech wspólnych, na przykład ogólny 

schemat rozpoznawania jest taki sam, niezależnie od tego co się rozpoznaje, natomiast prace 

te są bardzo zróżnicowane, gdy skupimy uwagę na szczegółach. Ale właśnie te szczegóły 

decydują zwykle o przydatności i użyteczności różnych metod do poszczególnych celów, 

dlatego niniejsza praca skoncentrowana jest właśnie na przebadaniu i dopracowaniu 

szczegółów. W pracy ograniczymy się do zagadnienia rozpoznawania uszkodzeń silników 

elektrycznych, a badania opisane w pracy skupiają się na dobieraniu metod przetwarzania 

danych w zależności od rozpatrywanego sygnału. Prowadzone prace oparte zostały mocno na 

danych literaturowych. Informacje o uszkodzeniach silników elektrycznych zawarte są  

w sygnałach: prądowych [44], [45], [49], [50], [52], [53], [54], napięciowych [51], 

akustycznych [34], [35], [36], [40], [42], [43]. [46], [47], [48], termowizyjnych [1], [7], [8], 

[22], [37], [38], [39], [57], [71], mocy elektrycznej [16], siły elektromagnetycznej [116], 

naprężeń mechanicznych [5], [10], [96],  [104].  

Dla klasy układów elektromechanicznych, jakimi są rozważane tu silniki elektryczne, 

metodyczne podstawy analizy stanowi teoria obwodów oraz teoria systemów 

elektromechanicznych  [12], [62], [67], [69], [70], [73], [80], [81], [85], [96]. Większość prac 

w literaturze dotyczy stanów bezawaryjnych i awaryjnych [6], [11], [18], [19], [20], [56], 

[60], [78], [98], [100], [101], [104], [105], [106], [111], [113], [118], [120], a tylko  

w nielicznych opracowaniach przedmiotem zainteresowania autorów są stany 

przedawaryjne [34], [36]. Tymczasem właśnie te stany są ważne dla osób odpowiedzialnych 

za eksploatację silników i metody automatycznej identyfikacji tych stanów mają duże 

znaczenie praktyczne, jak również są ważne z punktu widzenia kompletności wiedzy 

naukowej na temat możliwości automatyzacji diagnostyki technicznej rozważanej klasy 

maszyn elektrycznych. Eksperymenty wykorzystujące sygnały prądowe i napięciowe do 

rozpoznawania stanów przedawaryjnych powinny być wykonane w celu diagnozowania tych 

stanów ponieważ naprawa maszyny kosztuje mniej, gdy uszkodzenie zostanie wykryte 

wcześniej. W przyjętym tu rozumowaniu powstanie stanu przedawaryjnego interpretowane 

jest jako zagrożenie uszkodzenia maszyny, do którego można nie dopuścić. 

W niniejszej rozprawie doktorskiej skupiono się na metodyce diagnostycznej, która 

oparta jest na analizie prądów i napięć wybranych maszyn elektrycznych. Dla sformułowania 

tezy rozprawy doktorskiej przyjęto stwierdzenie, że istnieje możliwość zbudowania 
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stanowiska do badania sygnałów prądowych i napięciowych w warunkach eksperymentalnie 

wywoływanych stanów przedawaryjnych silników elektrycznych. 

Przy takim podejściu można postawić następującą tezę:  

 

Zastosowanie wskazanych w rozprawie algorytmów rozpoznawania umożliwia 

użycie metod analizy sygnałów prądowych i napięciowych do efektywnej 

diagnostyki stanów przedawaryjnych silników elektrycznych.   

 

Dążenie do wykazania tak sformułowanej tezy pociąga za sobą konieczność realizacji 

następujących zadań badawczych:  

 opracowanie od strony literaturowej problemu diagnostyki stanów przedawaryjnych 

silników elektrycznych,  

 opracowanie planu badań sygnałów prądowych i napięciowych dla stanów 

przedawaryjnych silników elektrycznych,  

 opracowanie projektu i zbudowanie stanowiska do badania sygnałów prądowych  

i napięciowych dla stanów przedawaryjnych wybranych silników,  

 przeprowadzenie analizy sygnałów prądowych i napięciowych wybranych silników 

elektrycznych w różnych stanach ich pracy ze szczególnym uwzględnieniem stanów 

przedawaryjnych oraz  

 opracowanie projektu urządzenia monitorującego silnik elektryczny, alarmującego 

obsługę w momencie wykrycia cech sygnałów znamiennych dla stanów przedawaryjnych. 

Dla udowodnienia powyższej tezy pracy doktorskiej założono, że sygnały prądowe  

i napięciowe zawierają informację o stanie pracy silnika elektrycznego wystarczającą dla 

identyfikacji stanów przedawaryjnych. Należało jednak ustalić, które sygnały, jak zbierane 

i jak przetwarzane mogą stanowić podstawę do automatycznej  identyfikacji stanów 

przedawaryjnych. W związku z tym należało zaproponować taki ciąg badań sygnału, aby 

wydobyć informację użyteczną z punktu widzenia diagnostyki. Podstawowym zadaniem było 

zaprojektowanie środowiska, w którym sygnały prądowe i napięciowe będą przetwarzane  

i analizowane. Zaproponowane podejście umożliwiło sprecyzowanie dalszych zadań systemu. 

Kolejno zostało zaproponowane oprogramowanie i została zrealizowana integracja 

stanowiska do badania sygnałów prądowych i napięciowych w silnikach elektrycznych. 

Środowisko łączyło sprzęt i oprogramowanie, potrzebne do właściwego przetwarzania  

i analizy sygnałów prądowych i napięciowych. Stanowisko badawcze służyło do właściwego 

dobierania metod rozpoznawania sygnałów prądowych i napięciowych dla różnych stanów 
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przedawaryjnych oraz różnych typów silników elektrycznych. W dalszej kolejności został 

zaproponowany projekt małego urządzenia monitorującego silnik elektryczny w ruchu.  

Aby jednak przeanalizować sygnały prądowe i napięciowe silnika elektrycznego, należy 

je wygenerować. Rozważania prowadzone w niniejszej pracy dotyczyć będą wybranych 

silników elektrycznych, które generują  sygnały prądowe i napięciowe. Zakłada się, że liczba 

badanych silników elektrycznych tego samego typu jest ograniczona. Wynika z tego, że 

w dalszym ciągu badań nie bierze się pod uwagę silników tego samego typu z rozrzutem 

własności, powstałym na etapie wytwarzania. Jest to ważne założenie ponieważ silniki 

elektryczne tego samego typu będące w tym samym stanie w kontekście rozważanego  

w pracy problemu wykrywania stanów przedawaryjnych, mogą generować inne sygnały 

prądowe i napięciowe, powodując tym samym, że diagnostyka nowego nieznanego silnika 

może być utrudniona. Chcąc przezwyciężyć tę trudność należałoby zbadać jak największą 

liczbę silników elektrycznych tego samego typu, na co jednak w przypadku tej pracy nie 

pozwoliły względy kosztowe. 

 

Poszczególne rozdziały pracy doktorskiej podejmują kolejne wyżej wymienione zadania 

badawcze, które muszą być zrealizowane w celu wykazania słuszności zaprezentowanej tezy. 

W rozdziale pierwszym przedstawiono problemy rozpoznawania stanów przedawaryjnych 

silników elektrycznych. Rozdział drugi omawia techniki analizy informacji zawartej 

w sygnałach prądowych i napięciowych silników elektrycznych. W ramach rozdziału 

trzeciego opracowano projekt stanowiska do badania sygnałów prądowych i napięciowych 

z zastosowaniem diagramów UML [77]. W rozdziale czwartym opisano przeprowadzone 

badania sygnałów, zmierzające do skonfigurowania metod przetwarzania i analizy, w celu 

uzyskania jak najlepszego wariantu metod rozpoznawania dla danego silnika elektrycznego. 

Przeprowadzone badania potwierdziły skuteczność proponowanego podejścia. Następnie 

przeprowadzono weryfikację wyników rozpoznawania sygnałów prądowych i napięciowych. 

W rozdziale piątym omówiono projekt urządzenia monitorującego silnik elektryczny w ruchu. 

W rozdziale szóstym dokonano podsumowania pracy. 
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1. PROBLEMY ROZPOZNAWANIA STANÓW 

PRZEDAWARYJNYCH MASZYN ELEKTRYCZNYCH 
 

Po raz pierwszy potrzebę diagnozowania stanu pracy urządzeń elektrycznych 

zauważono w inżynierii elektronicznej przy produkcji i eksploatacji komputerów. Rozwój tej 

gałęzi przemysłu przyczynił się do opracowania zabiegów i urządzeń diagnostycznych, 

wskazujących rodzaj i miejsce uszkodzenia w skomplikowanych układach elektrycznych 

wchodzących w skład systemów komputerowych.  

W konstrukcji, wytwarzaniu i eksploatacji maszyn czynnikiem wpływającym korzystnie 

na rozwój diagnostyki jest odpowiedzialność za pełnioną funkcję. Odpowiedzialność ta może 

być wyznaczana w kategoriach ekonomicznych lub też w trudno wymiernych kategoriach 

bezpieczeństwa ludzi. Początkowo diagnostyka maszyn była wykorzystywana dla środków 

transportu powietrznego, morskiego oraz w przemyśle energetycznym. Obecnie 

opracowywane są nowe techniki diagnozujące stan pracy maszyn także w innych gałęziach 

przemysłu.  

Wyróżnia się trzy czynniki pobudzające rozwój diagnostyki. Pierwszy z nich to złożona 

struktura systemów produkcyjnych, gdzie awaria jednej z maszyn może zatrzymać całą 

produkcję fabryki, generując w efekcie olbrzymie straty ekonomiczne. Drugi czynnik, to 

konieczność naprawy dużej liczby maszyn elektrycznych, które pozostają w ciągłym ruchu 

i to bez jakiegokolwiek nadzoru. Na przykład typowa fabryka chemiczna lub rafineria 

wykorzystuje w tym samym czasie kilka tysięcy silników. Remont tak dużej liczby maszyn 

sprawia dużo problemów, jeżeli nie jesteśmy w stanie dokładnie przewidzieć terminu 

naprawy. Ostatni czynnik to wysoki poziom niezawodności wymagany dla określonych 

maszyn jednorazowego lub sezonowego użytkowania. Niezawodność taka jest wymagana od 

pojazdów specjalnych np. samolotów, sprzętu wojskowego, a także rolniczego, gdzie 

maszyna oczekuje cały rok na kilkudniowy okres pracy. 

Można by sądzić, że nie powinno być większych problemów w przenoszeniu 

doświadczeń diagnostycznych z wysoko rozwiniętej inżynierii elektronicznej na obszar 

diagnostyki maszyn elektrycznych. Niestety, tak nie jest ze względu na różnice w działaniu  

i zużywaniu się poszczególnych części maszyn. Działanie układów elektronicznych  

o wysokim stopniu powtarzalności jest dyskretne i zdeterminowane. Z tego też powodu za 

każdym razem można określić sekwencję stanów funkcjonalnych danego podzespołu 

elektronicznego. Sekwencja ta w sposób jednoznaczny potwierdza prawidłowość działania 

danego układu elektronicznego. Natomiast praca i proces zużywania się maszyn 
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elektrycznych mają charakter ciągły, co sprawia, że nie dają podstaw do naturalnego 

rozgraniczenia stanów. Dodatkowo, elementy maszyn elektrycznych charakteryzują się 

większym niż elementy elektroniczne rozrzutem własności, powstałym na etapie 

wytwarzania. Nieoznaczoność własności i ciągłość procesu zużywania się maszyn 

elektrycznych powodują trudności w ich diagnostyce. Wobec tego, mając podobne cele, 

należy opracować odpowiednie techniki diagnozowania.  

Rola nauki w diagnostyce skupia się na opracowywaniu niezawodnych technik i metod 

realizacji określonych zadań. Sposoby prawidłowej oceny stanu pracy maszyn elektrycznych 

wynikają z badań. Diagnostyka koncentruje się na pomiarach dostępnych dla obserwacji 

symptomów stanu technicznego i opracowaniu wniosków, na podstawie uzyskanego zbioru 

danych oraz posiadanej wiedzy o danej maszynie elektrycznej. W celu zrealizowania badań 

diagnostycznych analizuje się maszynę elektryczną jako system z przepływem energii 

i informacji, przedstawiony na rysunku 1.1.  

 

 
Rys. 1.1. Maszyna elektryczna jako system z przepływem energii i informacji [10] 
 

Pierwszym wejściem układu maszyny elektrycznej jest zasilanie w energię elektryczną, 

odpowiedzialne jest ono za przepływ energii i oddziaływań siłowych w maszynie. Patrząc od 

strony diagnostyki stan tego wejścia jest ważny, ale nieczęsto taka informacja jest dostępna 

bezpośrednio. Bardzo podobnie przedstawia się sytuacja w przypadku wejścia sterowania, 

które określa sposób pracy maszyny elektrycznej, jak również wejścia zakłóceń 

wytworzonego we współdziałaniu maszyny elektrycznej z otoczeniem. Na ogół procedura 

określania stanu technicznego przez obserwację różnych symptomów uszkodzeń musi brać 

pod uwagę nieznajomość wszystkich wejść rozpatrywanego układu maszyny. W diagnostyce 

maszyn elektrycznych można rozważać parametry funkcjonalne, takie jak np. maksymalna 

moc i prędkość. Taki rodzaj badań diagnostycznych narzuca konieczność okresowego 

wyłączenia maszyny z ruchu i przeprowadzenia na niej określonych zabiegów. Drugi rodzaj 
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badań diagnostycznych maszyn elektrycznych obejmuje pomiary charakterystyk i parametrów 

świadczących bezpośrednio o zużyciu elementów urządzenia. Między innymi chodzi tu  

o pomiary odchyłek kształtów w stosunku do wzorcowych elementów sprawnej maszyny. 

Kolejny rodzaj diagnostyki maszyn elektrycznych polega na badaniach procesów 

resztkowych, które występują podczas pracy maszyn.  

Stanem awaryjnym układu nazywamy niezamierzony stan pracy, który wywołuje 

niepożądane skutki z punktu widzenia prawidłowości jego funkcjonowania. Stanem 

przedawaryjnym nazywamy niezamierzony stan pracy, w którym pojawiają się symptomy 

zjawisk charakterystycznych dla stanu awaryjnego (zagięcia, zarysowania, zwarcia obwodów 

elektrycznych, przerwy w obwodach elektrycznych. Wyszczególnić można dwie podstawowe 

grupy technik badań stanów przedawaryjnych maszyn. Pierwsza z nich obejmuje techniki, 

które do badań używają stymulatora, np. promieniowania rentgenowskiego, fali 

ultradźwiękowej, pola magnetycznego, źródła światła. Najczęściej techniki zawarte w tej 

grupie można zastosować tylko do pojedynczych elementów maszyn elektrycznych. Druga 

grupa technik opiera się na obserwacji procesów resztkowych występujących podczas pracy 

maszyn. Badania takie można przeprowadzić w prosty sposób analizując produkty zużycia 

zawarte w olejach hydraulicznych lub smarnych. Znanych jest tu wiele dobrze opracowanych 

technik takich jak: analiza spektralna oleju SOA (ang. Spectrometric Oil Analysis), korki 

magnetyczne, wkłady filtracyjne, zliczanie cząstek, ferrografia. Przykładowo analiza 

spektralna oleju daje możliwość rozróżnienia typów uszkodzeń.  

Do wykrywania uszkodzeń izolacji cieplnej stosowana jest diagnostyka termiczna. Ten 

rodzaj diagnostyki korzysta z kamer termowizyjnych i metod rozpoznawania obrazów. 

Bardzo istotną rolę odgrywa tutaj pomiar temperatury. Niestety, kamera termowizyjna może 

rejestrować tylko wybrane punkty badanej powierzchni obiektu, co czyni temperaturę niezbyt 

dobrym nośnikiem informacji o stanie pracy maszyny. Ponadto szybkość zmian temperatury 

w ciałach stałych nie jest duża. Obecnie istnieją dobrze opracowane techniki rozpoznawania 

stanów przedawaryjnych maszyn elektrycznych oparte na badaniach prądów, napięć, mocy 

czynnej. Są one bardzo skuteczne, jednak ich słabą stroną są: trudny dostęp do badanego 

sygnału i złożone układy pomiarowe.  

Dostęp do sygnałów prądowych i napięciowych maszyny elektrycznej jest trudniejszy 

niż do sygnałów akustycznych i termicznych. Analizując sygnały prądowe i napięciowe 

maszyny możemy skutecznie i szybko ocenić stan jej pracy. Techniki oparte na 

rozpoznawaniu sygnałów prądowych i napięciowych mogą wykryć stany przedawaryjne 

zanim nastąpi awaria maszyny elektrycznej. Ograniczeniem tej techniki jest brak dostępu do 

sygnałów prądowych i napięciowych lub brak zmian w sygnałach. Innymi znanymi 
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technikami diagnostyki są techniki: wizualne (endoskopowe, holograficzne, penetracyjne 

barwne, fluorescencyjne), magnetyczne (proszkowe, wiroprądowe), radiograficzne 

(rentgenowska, izotropowa, neutronowa), ultradźwiękowe, wibroakustyczne. 

Głównym celem badań diagnostycznych maszyn elektrycznych jest ocena ich stanu 

technicznego, lub stopnia zużycia poszczególnych części, takich jak: wał wirnika i układ 

izolacyjny. Wczesna detekcja zapoczątkowanego uszkodzenia maszyny elektrycznej 

umożliwia podjęcie odpowiednich zabiegów diagnostycznych, takich jak na przykład 

przegląd. Zabiegi te pozwalają uniknąć znacznych awarii oraz związanych z tym długich, 

nieoczekiwanych postojów, co pozwala zaoszczędzić znaczne sumy pieniędzy. 

Badania diagnostyczne stosuje się w miejscach, gdzie różne niesprawności urządzenia 

mogą być zaobserwowane na podstawie zmiany rozkładu temperatury na jego powierzchni. 

Znalezione w ten sposób anomalie elektryczne, mechaniczne, temperaturowe, mogą zostać 

usunięte. Wskutek tego ryzyko wystąpienia awarii jest mniejsze. W przypadku, gdy 

uszkodzenia nie zostaną zlokalizowane we właściwym czasie, wówczas mogą doprowadzić 

do awarii maszyny, a nawet utraty zdrowia operatora obsługującego urządzenie. Maszyny 

elektryczne w swoim istnieniu przechodzą przez trzy następujące etapy: konstruowanie, 

wytwarzanie i eksploatację. Diagnostykę stosuje się podczas trwania każdego z tych etapów. 

Syntetyczne ujęcie celów poszczególnych rodzajów diagnostyki w przemyśle zostało 

pokazane na rysunku 1.2. Do podjęcia decyzji o przejściu z jednego etapu do kolejnego 

potrzebne są odpowiednie metody wartościowania jakości stanu technicznego nowego 

wytworu.  

 
Rys. 1.2. Syntetyczne ujęcie celów poszczególnych rodzajów diagnostyki w przemyśle [10] 

 

 

Ważnym elementem eksploatacji maszyn jest ich naprawa, która może obejmować 
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regulację lub wymianę odpowiednich podzespołów. Informacje dostarczone z obserwacji 

diagnostycznych maszyn elektrycznych umożliwiają zaplanowanie rozmiarów i terminów 

przeglądów, razem z przygotowaniem odpowiednich części do wymiany. Ponadto, badanie 

maszyny tuż po naprawie pozwala ocenić jakość zabiegów naprawczych i uniknąć 

użytkowania maszyny elektrycznej o niepełnej zdatności. Jest to bardzo ważne  

z ekonomicznego punktu widzenia, ponieważ zaoszczędza się wówczas duże środki 

finansowe. Z tego też względu warto przeprowadzić badania dla stanów przedawaryjnych 

maszyn elektrycznych podczas eksploatacji.  

Na etapie eksploatacji przedmiotem zabiegów konstruktorów i eksploatatorów jest 

bezawaryjna praca maszyny elektrycznej. Czas pracy jest sprecyzowany przez producenta,  

o ile spełniony jest warunek przestrzegania zaleceń dokumentacji technicznej. Niemniej 

jednak w procesie eksploatacji obserwowane są dwa odmienne zjawiska. Pierwsze z nich 

polega na tym, że dla pewnej grupy maszyn elektrycznych czas pracy jest o wiele krótszy od 

czasu określonego w dokumentacji technicznej. Drugie charakteryzuje się tym, że naprawy 

dla pewnej grupy maszyn elektrycznych wykonywane w czasie określonym przez producenta 

nie znajdują uzasadnienia w ich dobrym stanie technicznym, co więcej naprawa taka zwykle 

obniża sprawność maszyny. Zjawiska te spowodowane są przez: przypadkowy rozrzut 

własności nabytych na etapie wytwarzania, pracę maszyn z różnym obciążeniem roboczym, 

różne oddziaływania z otoczeniem, różnice między pojedynczymi egzemplarzami urządzeń. 

Procedury bezpieczeństwa i oszczędności związane z utrzymaniem sprzętu skłaniają 

eksploatatorów maszyn elektrycznych do redukcji nieprzewidzianych awarii i napraw. 

Ponadto procedury te prowadzą do zmniejszenia liczby niepotrzebnych napraw maszyn 

elektrycznych, które są w dobrym stanie technicznym, pomimo przekroczenia czasu 

określonego przez producenta. Diagnostyka jest środkiem ochronnym, który może zostać 

użyty do rozwiązania wymienionych problemów maszyn elektrycznych, bez przerywania ich 

działania. Diagnostyka ta może obejmować: określenie rodzaju, miejsca, przyczyny 

uszkodzenia i ocenę zdatności urządzenia do dalszej pracy [10]. 
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2. METODY ANALIZY I ROZPOZNAWANIA 

INFORMACJI ZAWARTEJ W SYGNAŁACH 

PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH 
 

2.1. Uwagi wstępne 
 

Technika jest określonym wzorcem postępowania. W pracy doktorskiej techniki analizy 

informacji zawartej w sygnałach prądowych i napięciowych są wariantami metod 

przetwarzania sygnałów. W wariancie (technice) wykorzystuje się co najmniej jedną metodę 

w każdym z kroków przetwarzania sygnału (rysunek 2.1). Metoda jest to ogół czynności  

i sposobów niezbędnych do rozwiązania problemu. 

  

 
Rys. 2.1. Struktura technik analizy informacji zawartej w sygnałach prądowych 

 i napięciowych 
 

Identyfikacja procesu badania zawartości informacyjnej sygnałów prądowych  

i napięciowych jest zadaniem warunkującym poprawne zbudowanie stanowiska do badania 
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maszyn elektrycznych. Aby jednak proces badania mógł być przeprowadzony prawidłowo 

potrzebne są odpowiednie warunki zastosowania wspomnianych technik. Warunki te powinny 

uwzględniać kiedy i w jakim środowisku technika analizy informacji zawartej w sygnałach 

prądowych i napięciowych maszyny elektrycznej może być zastosowana. Przyjęto 

następujące warunki: 

 Technika będzie odpowiednia dla maszyn elektrycznych wirujących. 

 Technika może być stosowana do maszyn elektrycznych tego samego producenta, jeżeli 

urządzenia te są podobne do siebie. Maszyny są podobne do siebie, gdy ich typy, 

wymiary, konstrukcja, masa, materiały z których są wykonane, parametry znamionowe 

są identyczne. Zakłada się, że rozrzut własności maszyn, powstały na etapie 

wytwarzania jest do pominięcia. 

 Technika może wykorzystywać zarejestrowane sygnały prądowe i napięciowe jednej 

maszyny elektrycznej danego typu, jeżeli stany przedawaryjne są tak przygotowane, aby 

nie uszkadzać trwale maszyny. Wówczas można badać wielokrotnie sygnały prądowe 

i napięciowe maszyny w stanie przedawaryjnym jak i w stanie bez uszkodzeń. W takim 

przypadku ze względu na ograniczoną liczbę badanych urządzeń, maszyna elektryczna 

służy do wygenerowania zbioru wzorcowego i testowego dla sygnałów prądowych 

i napięciowych. Wynika z tego, że do rozpoznawania sygnałów prądowych 

i napięciowych używane będą dwa etapy przetwarzania danych: etap tworzenia 

wzorców do rozpoznawania oraz etap identyfikacji. Technika będzie rozpoznawać 

kategorie prądów i napięć na podstawie uprzednio zarejestrowanych wzorców. Jeśli 

technika ma zostać zastosowana do całej serii maszyn elektrycznych produkowanych 

przez fabrykę, to wówczas można badać dodatkowo stany przedawaryjne, które 

doprowadzają do trwałego uszkodzenia maszyny. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby 

wzorce i nowe sygnały prądowe lub napięciowe były rejestrowane tym samym 

urządzeniem przy tym samym poziomie: wilgotności powietrza, temperatury 

(T = 298,15 °K), ciśnienia atmosferycznego (p = 1013,25 hPa), napięcia w sieci 

elektrycznej, przy którym pracuje maszyna elektryczna.  

 Stany przedawaryjne maszyn elektrycznych mogą być spowodowane przez: czynniki 

elektryczne, mechaniczne, termiczne oraz magnetyczne. Proponowana technika będzie 

stosowna dla stanów przedawaryjnych spowodowanych przez czynniki mechaniczne. 

Zaznaczyć należy, że liczba stanów przedawaryjnych pochodzenia mechanicznego jest 

bardzo duża. Technika będzie słuszna dla stanów przedawaryjnych, pochodzenia 

mechanicznego, które wpływają na zmiany sygnałów elektrycznych i prądowych 

i napięciowych. Mogą to być przerwy w obwodach stojana i wirnika spowodowane 
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drganiami maszyny czy też zwarcia wywołane przez uszkodzenia izolacji. Stany takie 

powstają na skutek normalnej eksploatacji maszyny. 

 Do rejestracji sygnałów prądowych i napięciowych używany jest przetwornik 

pomiarowy. Należy zminimalizować wpływ szumów (zakłócenia elektromagnetyczne  

i mechaniczne spowodowane przez nieodpowiednie ułożenie przewodów pomiarowych, 

użycie przewodów złej jakości, burzę, deszcz, wiatr. 

Biorąc pod uwagę powyższe warunki zaproponowano ogólny plan badania sygnałów 

prądowych i napięciowych, który został przedstawiony na rysunku 2.2.  

 

 
 

Rys. 2.2. Ogólny plan badania sygnałów prądowych i napięciowych  
 

Plan ten został sporządzony przez analogię do sposobów rozpoznawania tożsamości mówcy, 

zwierząt i instrumentów muzycznych [1], [46], [52], [56], [68], [69], [90], [93]. Na podstawie 

tego planu w niniejszej pracy doktorskiej proponowane są techniki analizy informacji  

zawartej w sygnałach prądowych i napięciowych maszyn elektrycznych. W pierwszym etapie 

badania sygnałów prądowych i napięciowych sygnał analogowy zostaje zamieniony na postać 

cyfrową. W takiej postaci sygnał jest rejestrowany na komputerze. Zanim jednak zostanie 

zapisany na komputerze poddawany jest filtracji filtrem antyaliasingowym. Filtracja ta 
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stosowana jest w celu usunięcia niepożądanych składowych o częstotliwości powyżej pewnej 

określonej wartości z widma częstotliwości sygnału. Kolejny krok polega na podziale 

zarejestrowanych sygnałów prądowych (ścieżki sygnału) na mniejsze fragmenty zwane 

próbkami sygnału. Następnie w każdej próbce amplituda sygnału jest normalizowana. 

Kolejno każda próbka sygnału dzielona jest na mniejsze segmenty danych zwane ramkami. 

Następnie sygnały w ramkach mnożone są przez funkcję okna w celu zmniejszenia 

„nierównomierności” pojawiających się na początku i końcu ramki. Następnym krokiem jest 

ekstrakcja cech. Jej celem jest otrzymanie z ramek takich cech charakterystycznych sygnału, 

które będą go najlepiej opisywać. Ostatnim etapem badania sygnałów prądowych 

i napięciowych jest klasyfikacja. Decyzja o klasyfikacji sygnału do określonej klasy 

podejmowana jest na podstawie wybranej metody klasyfikacji. 

W dalszym ciągu rozdziału naszkicowany plan ogólny  będzie szczegółowo dyskutowany tak, 

aby uzyskać właściwy plan eksperymentowania, który następnie stanie się źródłem założeń 

konstrukcyjnych budowanego stanowiska do badania maszyn elektrycznych.  

2.2. Rejestracja sygnałów prądowych i napięciowych, filtracja, 
próbkowanie i kwantyzacja 
 

Pierwszym krokiem koniecznym do rozpoznawania jest zarejestrowanie sygnałów 

prądowych i napięciowych. Sygnał ten stanowią czasowe przebiegi prądów i napięć na 

kablach zasilających silnik. Następnie sygnały te są podawane na wejście przetwornika A/C. 

Przed zapisaniem analogowych sygnałów w postaci cyfrowej, poddawane są one 

wzmacnianiu, a następnie filtracji filtrem antyaliasingowym. Wszystkie trzy układy 

odpowiedzialne za wymienione procesy, tzn. wzmacniacz wstępny, filtr antyaliasingowy 

i przetwornik analogowo – cyfrowy są zamontowane na standardowej komputerowej karcie 

pomiarowej. Podczas zamiany sygnału z postaci analogowej na cyfrową sygnał poddawany 

jest operacjom próbkowania i kwantyzacji. Celem tych metod jest przekształcenie 

analogowego sygnału na odpowiednią postać cyfrową.  

Próbkowanie polega na pobraniu próbek sygnału w określonych odstępach czasu. 

Podstawowym parametrem jest częstotliwość próbkowania, która powinna być odpowiednio 

dobrana. Ze względu na dostępność dobrego sprzętu do pomiaru sygnału o określonej 

charakterystyce można przyjąć, że do rejestracji sygnałów prądowych i napięciowych maszyn 

elektrycznych częstotliwość próbkowania będzie równa 20000 Hz. Częstotliwość taka jest  

często stosowana w pomiarach przemysłowych.  

Kolejnym krokiem jest kwantyzacja, która polega na przyporządkowaniu wartości amplitudy 

do przedziałów określonych przez liczbę bitów, która określa z jaką dokładnością zostanie 
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zapisana wartość próbki. Najczęściej stosowane liczby bitów to 8 lub 16. Przy wyborze liczby 

bitów należy znaleźć kompromis pomiędzy wiernością zapisu sygnału, a szybkością obliczeń. 

Do rejestracji sygnałów prądowych i napięciowych maszyn elektrycznych powinno się 

stosować 16 bitów ze względu na uzyskanie dużej dokładności zapisu.  

Ważnym parametrem rejestracji sygnałów prądowych i napięciowych jest liczba używanych 

kanałów pomiarowych. Do rejestracji sygnałów prądowych i napięciowych w ramach tej 

pracy będzie używanych 5 kanałów dla maszyny indukcyjnej oraz 6 kanałów dla maszyny 

prądu stałego. 

Kolejnym parametrem związanym z rejestracją sygnałów prądowych i napięciowych jest czas 

rejestracji. Powinien być on na tyle duży, aby zarejestrowany sygnał nadawał się do 

rozpoznawania. Z drugiej strony czas powinien być ograniczony do minimum, aby nie 

powiększać niepotrzebnie ilości danych do dalszego przetwarzania. Z tego powodu  

w badaniach sygnałów prądowych i napięciowych maszyn elektrycznych rejestrowane będą 

sygnały prądowe i napięciowe  (ścieżka sygnału). Następnie sygnały te dzielone będą na 

mniejsze fragmenty (próbki sygnału). Długość próbek sygnału będzie dyskutowana  

w podrozdziale 2.2.1.  

Przyrządy do rejestrowania sygnałów prądowych i napięciowych w paśmie częstotliwości do 

20000 Hz mają niską cenę i są łatwo dostępne. Z tego też względu przewiduje się 

przeprowadzenie rejestracji sygnałów prądowych i napięciowych maszyn elektrycznych w 

zakresie częstotliwości od 0 Hz do 20000 Hz. Rozważając to pasmo częstotliwości można 

przyjąć, że metody stosowane w identyfikacji mówcy mogą okazać się przydatne do badania 

sygnałów prądowych i napięciowych maszyn elektrycznych [119]. Wybór ograniczonego 

pasma częstotliwości oznacza pominięcie wysokich częstotliwości. Jeżeli jednak zepsute 

maszyny generowałyby wysokie częstotliwości, wówczas należałoby zakupić urządzenia do 

ich rejestracji, co jednak spowoduje znaczne podwyższenie kosztów proponowanej metody. Z 

tego też względu wysokie częstotliwości nie będą w tej pracy dyskutowane. 

 Ostatnim ważnym elementem dla rejestracji sygnałów prądowych  

i napięciowych jest format zapisu. Rejestrowane sygnały prądowe i napięciowe 

powinny być zapisane w formacie TXT (Text file)  [126]. 
 

2.3. Metody przetwarzania sygnałów prądowych i napięciowych 

 
Badając zachowanie pracy maszyny elektrycznej własnym okiem, można stwierdzić, że 

nie zawsze da się rozpoznać uszkodzenie. Dzieje się tak, ponieważ różnice między 

generowanymi sygnałami widziane przez narząd jakim jest oko są zbyt małe. Nasuwa się 
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pytanie, jak przetworzyć posiadane sygnały prądowe i napięciowe maszyn elektrycznych, aby 

nadawały się do rozpoznawania (wzrokowego lub automatycznego). W tym celu należy 

zastosować odpowiednie metody przetwarzania i analizy sygnałów prądowych  

i napięciowych. Celem tych metod jest wyeliminowanie z sygnału informacji nieistotnych, 

mogących negatywnie wpłynąć na działanie metod używanych w kolejnych krokach.  

2.3.1. Podział zarejestrowanych sygnałów prądowych i napięciowych na 
fragmenty 

 

Zarejestrowany sygnał prądowy/napięciowy należy podzielić na mniejsze fragmenty. 

Zabieg ten ma na celu ograniczenie rozmiaru sygnału, a dzięki temu zredukowanie ilości 

danych, czasu obliczeń i potrzebnej pamięci. W tym celu należy ustalić długość próbki 

prądu/napięcia do rozpoznawania. Jednosekundowe próbki prądu/napięcia maszyn 

elektrycznych były dobrze rozpoznawanie, natomiast próbki sygnału o mniejszym czasie 

trwania były nie do odróżnienia. Z tego powodu przyjęto, że najkrótsza próbka sygnału będzie 

mieć czas trwania jednej sekundy. W celu uzyskania lepszych wyników rozpoznawania 

przewiduje się badać próbki sygnału o dłuższym czasie trwania. Ze względu jednak na dużą 

ilość czasu potrzebną do zbadania wszystkich wariantów metod przetwarzania danych oraz 

próbek prądu/napięcia różnej długości, zbadane zostaną próbki: jednosekundowe, 

dwusekundowe, trzysekundowe, czterosekundowe i pięciosekundowe. 

 

2.3.2. Normalizacja amplitudy 
 

Następnym krokiem badania prądów i napięć jest normalizacja amplitudy, która 

pozwala analizować sygnały prądowe i napięciowe o różnym poziomie natężenia (sygnał 

mały i duży). W tym celu każda wartość amplitudy jest dzielona przez jej maksymalną 

wartość w określonym przedziale czasowym. Uzyskane wartości amplitudy znajdują się 

w przedziale [-1, 1].  

 

2.3.3. Segmentacja i okienkowanie 
 

Następnym krokiem w badaniu sygnałów prądowych i napięciowych jest segmentacja  

i okienkowanie. Zabiegi te są stosowane w celu pobrania małej części całej próbki sygnału. 

Proces segmentacji sygnału (ang. frame blocking) polega na jego podziale na określonej 
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długości segmenty zwane ramkami. Kolejno każda ramka podlega procesowi okienkowania 

poprzez pomnożenie zawartego w niej sygnału przez odpowiednią funkcję okna. Chodzi o to, 

by nie wprowadzać do badanych próbek sygnałów artefaktów będących skutkiem 

gwałtownego narastania sygnału na początku próbki i raptownego jej zanikania na końcu. 

Szeroko używanym oknem w literaturze przetwarzania sygnałów prądowych i napięciowych 

jest okno Hamminga (rysunek 2.3). Stosowanie takiego rozwiązania umożliwia minimalizację 

błędu estymacji funkcji autokorelacji sygnału na krańcach każdej ramki. Z tego właśnie 

względu będzie ono stosowane do sygnałów prądowych i napięciowych maszyn 

elektrycznych. Okno Hamminga jest tworzone funkcją:  

 

 )
1

2cos(46164.053836.0)(



m

nnw              (2.1) 

gdzie: n jest indeksem próbki w oknie, m jest całkowitą długością okna, w(n) jest amplitudą 

próbki, n = 0, 1, 2, …, m-1. 

 
Rys. 2.3. Okno Hamminga 

 

Zastosowanie segmentacji powoduje utworzenie ramek, stosowanych następnie  

w metodach FFT, LPC, LPCC (metody zostały omówione w podrozdziale 2.3). Tutaj należy 

zaznaczyć, że dla metody FFT kolejne ramki przylegają do siebie. W przypadku LPC kolejne 

ramki nakładają się na siebie tak, że każda ramka wcześniejsza zajmuje 1/3 ramki następnej.  

Rozmiar okna będzie równy rozmiarowi ramki. Przewidywany rozmiar okna dla 

algorytmu FFT będzie wynosić 16384 próbek przy częstotliwości próbkowania 20000 Hz. 

Taki rozmiar okna jest wystarczająco dokładny do rozpoznawania sygnału 

prądowego/napięciowego. Zgodnie z literaturą dla algorytmów LPC i LPCC rozmiar okna 

będzie wynosić 256 próbek przy częstotliwości próbkowania 20000 Hz.  
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2.4. Wybrane metody ekstrakcji cech sygnału 
 

W kolejnym kroku badania sygnału prądowego/napięciowego należy zastosować 

metody ekstrakcji cech. Metody te charakteryzują się tym, że wybierają tylko określone, 

najistotniejsze z punktu widzenia celu rozpoznawania cechy sygnału. Ekstrakcję cech można 

dokonać na wiele sposobów, wybierając różne cechy jako najważniejsze. Przykładowo do 

metod ekstrakcji cech, które były stosowane w rozpoznawaniu mowy zaliczamy: liniowe 

kodowanie predykcyjne LPC (ang. Linear Predictive Coding) [14], [40], [74], [119], LPCC 

(ang. Linear Predictive Cepstrum Coefficients) [2], [31], [42]. [91], [121]. Można się było na 

tym częściowo wzorować.  

Metodą ekstrakcji cech, która została zastosowana w rozpoznawaniu sygnałów 

prądowych i napięciowych była DWT (ang. Discrete Wavelet Transform)  [15], [17], [35], 

[46], [58], [122], [124].  

 

Metodami ekstrakcji cech, które mogą być także zastosowane w rozpoznawaniu 

sygnałów prądowych i napięciowych są: transformacja Fouriera DFT i metoda wyboru 

amplitud dla częstotliwości MSAF. Następnie należy wymienić metodę FFT (ang. Fast 

Fourier Transform), która była stosowana do zmniejszania liczby cech sygnału  (część 

autorów nazywa metodę FFT tzw. „schematem ekstrakcji cech”) [43], [68], [76], [82], [89], 

 [122]. 

Ze względu na dużą liczbę wariantów metod ekstrakcji cech podczas badań będą 

stosowane wybrane metody: FFT, metoda wyboru amplitud dla częstotliwości MSAF, LPC  

i LPCC [2], [74], [91], [121], [122]. Jakość wyników (rozkład cech sygnałów) otrzymanych 

tymi metodami w badaniach sygnałów prądowych i napięciowych daje przesłanki, aby 

zastosować je w diagnostyce maszyn elektrycznych.  

2.4.1. Dyskretna Transformacja Fouriera DFT 
 

Dyskretna transformacja Fouriera DFT (ang. Discrete Fourier Transform) służy do 

przekształcenia wartości z dziedziny czasu na wartości w dziedzinie częstotliwości [72],  [86], 

[122]. Jest ona określona następującym wzorem: 
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 21

gdzie: Xk – współczynnik częstotliwościowy o numerze k, k – numer częstotliwości,  

n – numer próbki sygnału, xn – wartość n-tej próbki sygnału, N – liczba próbek.  

 

Z otrzymanych współczynników częstotliwościowych otrzymywane są odpowiednie 

amplitudy dla częstotliwości, które są cechami sygnału dla metody DFT (|X1|,…, |Xk|).  

W 1965 roku został opublikowany przez Cooleya i Tuckeya artykuł przedstawiający bardzo 

wydajny algorytm implementujący dyskretną transformację Fouriera. Obecnie algorytm ten 

znany jest jako szybka transformacja Fouriera FFT (ang. Fast Fourier Transform) [43], 

[68], [76], [82], [89],  [122]. Jest on bardzo skutecznym algorytmem (złożoność obliczeniowa 

FFT wynosi O(Nlog2N)), jednak wymaga ona przed użyciem zastosowania segmentacji 

i okienkowania. Założeniem algorytmu FFT jest to, że operuje on na danych wejściowych 

z liczbą próbek N = 2k, gdzie k to pewna liczba naturalna [72]. 

 

W podrozdziale 2.1 ustalono, że częstotliwość próbkowania wynosi 20000 Hz. Zatem jeśli 

próbka jednosekundowa prądu/napięcia zawiera 20000 próbek, to algorytm FFT wykorzysta 

z niej tylko N = 16384 próbek i wówczas k=14. Następnie z owych 16384 próbek wyliczane 

są amplitudy dla częstotliwości, których zgodnie z twierdzeniem Kotielnikowa-Shannona jest 

8192. Otrzymane amplitudy odpowiadają pasmu częstotliwości od 1 Hz do 10000 Hz. Każda  

z 8192 amplitud jest w odległości 1,22 Hz od sąsiedniej amplitudy. W przekonaniu autora jest 

to przybliżenie, które można zaakceptować do obliczenia charakterystycznych częstotliwości 

maszyn elektrycznych. Wybierając odpowiednio amplitudy dla częstotliwości będzie można 

badać pojedynczą amplitudę lub ich grupę. Wówczas połączenie metody wyboru amplitud dla 

częstotliwości i FFT będzie redukować liczbę cech (amplitud dla częstotliwości).  

 

2.4.2. Metoda wyboru amplitud dla częstotliwości MSAF 
 

Proponowana metoda wyboru amplitud dla częstotliwości MSAF (ang. Method of 

Selection of Amplitudes of Frequencies) jest oparta na widmie częstotliwości sygnałów 

silnika. W metodzie wyboru amplitud częstotliwości (MSAF) są obliczane różnice pomiędzy 

amplitudami stanów silnika elektrycznego. Sygnały silnika są zależne od stanu i budowy 

silnika. Kroki MSAF są następujące: 

1) Oblicz widmo częstotliwości dla każdego stanu silnika elektrycznego.  

2) Oblicz różnice pomiędzy stanami silnika elektrycznego: a-b, a-c, a-d, b-c, b-d, c-d, 

gdzie a oznacza widmo sygnału silnika bez uszkodzeń, b oznacza widmo sygnału 
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silnika z uszkodzonym pierścieniem wirnika lub z jedną przerwą w zezwojach wirnika, 

c oznacza widmo sygnału silnika z uszkodzonym jednym prętem wirnika lub z trzema 

zwartymi zezwojami wirnika, d oznacza widmo sygnału silnika z uszkodzonymi dwoma 

prętami wirnika lub z sześcioma zwartymi zezwojami wirnika. 

3) Oblicz wartości bezwzględne różnic pomiędzy stanami silnika elektrycznego:  

 |a-b|, |a-c|, |a-d|, |b-c|, |b-d|, |c-d|. 

4) Wybierz 8 maksymalnych amplitud częstotliwości dla każdej różnicy pomiędzy stanami 

silnika elektrycznego max1|a-b|, ..., max8|a-c|, ..., max1|a-d|,..., max8|b-c|   

..., max1|b-d|,..., max8|c-d|  i wyznacz odpowiadające częstotliwości . 

5) Poszukaj wspólnych częstotliwości i następnie wyznacz dla tych częstotliwości  

amplitudy widma dla każdego stanu silnika elektrycznego. 

Metoda wyboru amplitud dla częstotliwości silnika elektrycznego została przedstawiona  

na  rysunku 2.4. 

 

 

 
Rys. 2.4. Metoda wyboru amplitud dla częstotliwości sygnałów prądowych 

 i napięciowych silników elektrycznych 
 

Jeśli ekstrakcja cech ograniczy się do wyboru metody FFT i wyboru amplitud dla 

częstotliwości, to wybrane amplitudy będą tworzyć tzw. wektor cech [|Xkc1|, ..., |Xkcs|], który 

będzie używany w etapie klasyfikacji.  
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2.4.3. Metoda wyboru amplitud dla częstotliwości MSAF Ratio 
 

Proponowana metoda wyboru amplitud dla częstotliwości (Method of Selection of 

Amplitudes of Frequencies Ratio) bazuje  na widmie częstotliwości sygnałów silnika.  

W metodzie (MSAF Ratio10) są obliczane różnice pomiędzy amplitudami różnych stanów 

silnika elektrycznego. Sygnały silnika są zależne od stanu i budowy silnika. Algorytm 

obliczeniowy dla metody jest następujący: 

1. Wyznacz widmo częstotliwości dla każdego stanu silnika elektrycznego.  

2. Oblicz różnice pomiędzy stanami silnika elektrycznego: a-b, a-c, a-d, b-c, b-d, c-d, gdzie 

a oznacza widmo sygnału silnika bez uszkodzeń, b oznacza widmo sygnału silnika  

z uszkodzonym pierścieniem wirnika lub z jedną przerwą w zezwojach wirnika, c oznacza 

widmo sygnału silnika z uszkodzonym jednym prętem wirnika lub z trzema zwartymi 

zezwojami wirnika, d oznacza widmo sygnału silnika z uszkodzonymi dwoma prętami 

wirnika lub z sześcioma zwartymi zezwojami wirnika. 

3. Oblicz wartości bezwzględne różnic pomiędzy stanami silnika elektrycznego:  |a-b|, 

|a-c|, |a-d|, |b-c|, |b-d|, |c-d|. 

4. Wyznacz maksymalne różnice Rm1=max{|a-b|}, Rm2=max{|a-c|}, Rm3=max{|a-d|}, 

Rm4=max{|b-c|}, Rm5=max{|b-d|}, Rm6=max{|c-d|}, 

5. Oblicz stosunki amplitud częstotliwości dla każdej różnicy pomiędzy dwoma stanami 

silnika do maksymalnej różnicy pomiędzy tymi dwoma stanami. 

6. Wybierz te częstotliwości, które mają stosunek większy niż Ratio=0,1. 

7. Poszukaj wspólnych częstotliwości i następnie wyznacz dla tych częstotliwości  amplitudy 

widma dla każdego stanu silnika elektrycznego. Wybrane amplitudy będą tworzyć tzw. 

wektor cech sygnału, który będzie używany w etapie klasyfikacji.  

 

2.4.4. Liniowe kodowanie predykcyjne LPC 
 

Liniowe kodowanie predykcyjne LPC (ang. Linear Predictive Coding), zastosowali po 

raz pierwszy Saito i Itakura w 1966 roku. Model ten, stosowany w fonetyce akustycznej, 

oparty jest na analizie budowy narządu mowy człowieka [14], [40], [74], [119]. 

Transmitancja filtru predykcji liniowej jest wyrażona następującym wzorem: 
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gdzie p jest liczbą współczynników, ak jest współczynnikiem filtra predykcji liniowej  

o indeksie k = 1, …, p.  

 

Otrzymane moduły współczynników filtra predykcji liniowej |a1|, …, |ap| są cechami sygnału 

dla metody LPC. Liniowe kodowanie predykcyjne oparte jest na kombinacji liniowej p 

próbek. Na podstawie p poprzednich wartości sygnału prądowego lub sygnału napięciowego 

s(n) przewiduje się wartości kolejne:  

 

 



p

k
k knsans

1

)()('              (2.4) 

 

gdzie s’(n) jest prognozą wartości sygnału w chwili n-tej. 

 

Błąd między bieżącą próbką i przewidywaną można wyrazić jako: 

 

 )(')()( nsnsnerr               (2.5) 

 

Przyjmując, że N jest liczbą próbek w oknie, należy znaleźć optymalne wartości 

współczynników a1, …, ap takie, aby średni błąd prognozy był jak najmniejszy. Najczęściej 

jako kryterium jakości predykcji wybiera się błąd średniokwadratowy, zdefiniowany 

następująco: 
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Aby wyznaczyć optymalne współczynniki a1, …, ap, należy obliczyć pochodną cząstkową J 

względem każdego z tych współczynników i przyrównać ją do zera. Otrzymujemy w ten 

sposób układ p równań z p niewiadomymi, który posiada następujące rozwiązanie: 

 

 a = -R-1r           (2.7) 

gdzie 
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Znając współczynniki predykcji, można z równania (2.6) obliczyć jej błąd Jmin = σmin
2: 
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Obliczenie współczynników filtra predykcji liniowej ze wzoru (2.8) wymaga wyznaczenia 

macierzy odwrotnej R-1 dla każdej „ramki” sygnału prądowego/napięciowego. Rozwiązaniem 

tego zadania jest zastosowaniem algorytmu Durbina-Levinsona opisanego w literaturze [14], 

[122]. Algorytm ten jest efektywny ponieważ potrzebuje tylko M2 mnożeń, aby wyliczyć 

współczynniki filtra predykcji liniowej a1, …, ap (złożoność obliczeniowa wynosi O(N2)). 

Współczynniki te tworzą wektor cech [|a1|, |a2|, ..., |ap|], który będzie używany w etapie 

klasyfikacji. W literaturze autorzy stosują liczby współczynników filtra predykcji liniowej od 

8 do 20 [14], [40], [74], [119]. W badaniach liczba współczynników filtra predykcji liniowej 

zostanie dobrana tak, aby otrzymać jak najlepsze wyniki rozpoznawania sygnałów prądowych 

i napięciowych. Metoda LPC operuje na dziedzinie czasu. Z tego powodu, gdy metodą 

ekstrakcji cech jest LPC, to po wykonaniu metody FFT i wyboru odpowiednich amplitud dla 

częstotliwości należy zastosować metodę IFFT (ang. Inverse Fast Fourier Transform) oraz 

segmentację omówioną w podrozdziale 2.2.3. 

 

2.4.5. Współczynniki liniowego kodowania predykcyjnego cepstrum LPCC 
 

Metoda LPCC (ang. Linear Predictive Cepstrum Coefficients) jest oparta na metodzie 

LPC, po zastosowaniu którego zostają otrzymane współczynniki filtra predykcji liniowej a1, 

…, ap. Kolejno stosuje się wzór (2.11), który przekształca je w współczynniki cepstralne c1, 

…, cn [2], [31], [42], [91], [121]. Postać taka może zostać zastosowana do efektywnego 

porównywania sygnałów: 
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gdzie: c0 = r(0), p – rząd predykcji, n – liczba współczynników cepstralnych. 
 

W przypadku metody LPCC cechami sygnału są odpowiednie moduły współczynników 

cepstralnych |c1|, …, |cn|. Współczynniki te tworzą wektor cech [|c1|, |c2|, ..., |cn|], który będzie 

używany w etapie klasyfikacji. W badaniach liczba współczynników cepstralnych zostanie 

dobrana tak, aby otrzymać jak najlepsze wyniki rozpoznawania sygnałów prądowych  

i napięciowych. 

 

2.5. Wybrane metody klasyfikacji sygnałów prądowych  
i napięciowych 
 

Klasyfikacja jest ostatnim krokiem w badaniu sygnałów prądowych i napięciowych.  

W kroku tym cechy charakterystyczne sygnałów porównywane są ze sobą. Kolejno na 

podstawie uzyskanych wyników podejmowana jest decyzja o zaklasyfikowaniu sygnału do 

danej klasy [106]. Obecnie metody klasyfikacyjne stosowane są do rozpoznawania między 

innymi: mowy  [23], [24], [109], [123], dźwięków instrumentów muzycznych [79], [93],  

[112], obrazów [9], [30], [55]. [84], [94], [95], [103] i również do rozpoznawania uszkodzeń 

izolacji [29], [30], [32], [33], [34], [61], uszkodzeń silników elektrycznych: synchronicznych 

[25], [42], [47], [53], [54], [64], indukcyjnych [16], [35], [49], [50], [56], [63], [66], [87], 

[97], [99], [110], [113], [114], prądu stałego [37], [40], [43], [44], [45], [46], [48], [51], [52], 

[117].  

Do najczęściej stosowanych metod w rozpoznawaniu tożsamości mówcy, sygnałów 

akustycznych, instrumentów muzycznych należą: HMM (ang. Hidden Markov Models) [23],  

GSDM (ang. Genetic Sparse Distributed Memory) [27], [92]. Spośród metod klasyfikacji, 

które mogą być zastosowane w rozpoznawaniu uszkodzeń silników elektrycznych, wybrano 

do badań następujące metody: sieci neuronowych z algorytmem wstecznej propagacji błędów 

[3], [13], [28], [84], [102], metodę najbliższych sąsiadów NN (ang. Nearest Neighbor) [4], 

[28], [49], [65], [90], [115], metodę  prawdopodobieństwa a posteriori Bayesa [28], [51], [52] 

oraz metodę LDA (liniowej analizy dyskryminacyjnej) [28], [45], [50], [59], [75].  
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Często spotykanymi klasyfikatorami są również k-NN [60], [65], NM (ang. Nearest 

Mean) [107]. Zmodyfikowany klasyfikator NM był stosowany na przykład w rozpoznawaniu 

tożsamości mówcy. W niniejszej pracy klasyfikatorów NM jednak nie stosowano.  

W badaniach relacjonowanych w tej pracy liczba badanych maszyn elektrycznych tego 

samego typu jest ograniczona. Można zatem przyjąć, że klasyfikacja będzie obejmować dwa 

etapy: tworzenia wzorców do rozpoznawania i identyfikacji [88]. Wybór takiego podejścia 

powoduje, że w badaniach należy utworzyć zbiór uczący i testowy. Zbiór uczący zawierać 

będzie próbki prądu/napięcia używane w procesie tworzenia wzorców do rozpoznawania. 

Zbiór testowy zawierać będzie próbki prądu/napięcia używane w procesie identyfikacji dla 

potrzeb upewnienia się, że metoda działa poprawnie także na tych danych, które nie były 

używane w trakcie procesu uczenia. Wyniki rozpoznawania sygnałów prądowych 

i napięciowych będą zależeć w dużym stopniu od próbek prądu/napięcia zawartych w tychże 

zbiorach. Problemem, który się tu pojawia jest brak wielu egzemplarzy maszyn elektrycznych 

tego samego typu (rodzaj maszyny, rozmiar, parametry), z tego powodu próbki 

prądu/napięcia w obu zbiorach będą pochodzić z tej samej maszyny, ale z różnych pomiarów. 

 

2.5.1. Klasyfikator oparty na sieci neuronowej z algorytmem wstecznej 
propagacji błędów 

 

Typowa sieć neuronowa zbudowana jest z dużej liczby elementów przetwarzających 

informację. Elementy te nazywane są neuronami. Neurony tworzą sieć za pomocą połączeń  

o parametrach (tak zwanych wagach). Struktura połączeń oraz ich parametry stanowią 

program działania sieci, natomiast wartości otrzymane na jej wyjściach w odpowiedzi na 

określone sygnały wejściowe są rozwiązaniami stawianych jej zadań [3], [13], [21], [28], 

[41], [49], [54], [65], [83], [84], [88], [99], [102], [107], [108], [114]. Podczas użycia 

klasyfikatora opartego na sieci neuronowej z algorytmem wstecznej propagacji błędów 

stosowane są dwa etapy: uczenia oraz identyfikacji. Klasyfikator oparty na sieci neuronowej z 

algorytmem wstecznej propagacji błędów wykonuje najpierw etap uczenia. Podczas etapu 

uczenia klasyfikator korzysta z algorytmu wstecznej propagacji błędów (ang. 

backpropagation algorithm). Stosując ten algorytm można nauczyć całą sieć, ponieważ każdy 

neuron warstwy ukrytej albo znajduje się w przedostatniej warstwie sieci  

i przesyła swoje sygnały do neuronów wyjściowych (wtedy jego błąd może być wyznaczony 

wyżej podaną metodą) albo znajduje się w jednej z głębiej ukrytych warstw podając sygnały 

do neuronów innych warstw ukrytych (jego błąd można oszacować z chwilą obliczania 

błędów w neuronach, które są odbiorcami jego sygnałów) [91]. W trakcie etapu uczenia 
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parametry połączeń sieci neuronowej są modyfikowane. Sieć neuronowa, która będzie użyta 

do rozpoznawania sygnałów prądowych i napięciowych została przedstawiona na rysunku 

2.5. Struktura sieci jest trójwarstwowa, gdzie każda kolejna warstwa ma coraz mniej 

neuronów. Jest to założenie arbitralne, ale typowo stosowane dla sieci neuronowych 

wykorzystywanych w podobnych zadaniach [102]. 

 

 
Rys. 2.5. Struktura sieci neuronowej do rozpoznawania sygnałów prądowych i napięciowych 
 
 

W badaniach dobierane będą parametry sieci neuronowej w celu uzyskania jak 

najlepszych wyników rozpoznawania sygnałów prądowych i napięciowych. Ważniejsze 

parametry sieci neuronowej na które należy zwrócić uwagę to: 

1. Maksymalny błąd = 0,01 (powszechnie przyjmowana wartość) [88], [102]. 

2. Liczba warstw sieci neuronowej = 3 (powszechnie przyjmowana wartość) [88], [102]. 

3. Struktura sieci neuronowej – trapezoidalna [102]. 

4. Liczba neuronów w warstwach sieci neuronowej – ze względu na dużą liczbę 

wariantów w badaniach stosowane będą następujące liczby neuronów: 40 neuronów  

w warstwie ukrytej 1 sieci neuronowej, 30 neuronów w warstwie ukrytej 2, 4 neuronów 

w warstwie ukrytej 3. 
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5. Współczynnik uczenia = 0,1 (powszechnie przyjmowana wartość) [88], [102]. 

6. Współczynnik momentum = 0,5 (powszechnie przyjmowana wartość) [88], [102]. 

7. Liczba wejść do neuronów warstwy wejściowej sieci neuronowej (przykładowo 

liczba ta może wynosić 6 i wówczas może odpowiadać ona 5 cechom sygnału oraz 1 

dodatkowemu wejściu – tzw. BIAS). 

Podane parametry mają duży wpływ na rozpoznawanie sygnału prądowego/napięciowego.  

Uszczegółowiony plan badań sygnałów prądowych i napięciowych dla celów diagnostyki 

został przedstawiony na rysunku 2.6. Plan ten zawiera wybrane algorytmy przetwarzania  

i analizy sygnałów prądowych i napięciowych: normalizację amplitudy, segmentację, 

okienkowanie, FFT, wybór amplitud dla częstotliwości, LPC, LPCC, klasyfikator oparty na 

sieci neuronowej z algorytmem wstecznej propagacji błędów, najbliższego sąsiada NN, 

Bayesa, LDA.  
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Rys. 2.6. Uszczegółowiony plan badań sygnałów prądowych i napięciowych dla celów 

diagnostyki 
 

W algorytmach tych dobierane będą wybrane parametry omówione szczegółowo w 

rozdziale drugim. Plan ten stanowi punkt wyjścia do zaprojektowania komputerowego 

stanowiska do badania sygnałów prądowych i napięciowych maszyn elektrycznych. Z planu 

tego wynika również, że metody przetwarzania sygnału prądowego/napięciowego będzie 

można dobierać w sposób wariantowy. Metody w krokach od 1 do 5 są takie same dla 

wszystkich technik proponowanych w pracy doktorskiej. Można zatem stwierdzić, że dla 

każdej techniki dobierane będą różne metody ekstrakcji cech i klasyfikacji. Kolejno techniki 

te będą porównywane w prowadzonych eksperymentach. Eksperymenty będą korzystać 

z takich pojęć jak skuteczność rozpoznawania sygnału prądowego/napięciowego oraz średnia 

skuteczność rozpoznawania sygnału prądowego/napięciowego silnika elektrycznego.  

Skuteczność rozpoznawania sygnału prądowego/napięciowego określona została 
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następująco:  

  100%   1 
N
NE           (2.12) 

 

gdzie: E – skuteczność rozpoznawania sygnału prądowego/napięciowego, N1 – liczba 

poprawnie zidentyfikowanych próbek danej kategorii, N – liczba wszystkich próbek danej 

kategorii biorących udział w procesie identyfikacji. 

 

Wzór (2.12) będzie używany do obliczeń dotyczących sygnałów prądowych i napięciowych, 

silnika indukcyjnego i silnika prądu stałego. 

Średnia skuteczność rozpoznawania sygnału (silnika indukcyjnego i silnika prądu 

stałego) określona została następująco:  

  
4

  

4

1

 n

n

ns

E
E           (2.13) 

 

gdzie: Ens – średnia skuteczność rozpoznawania sygnału (silnika indukcyjnego i silnika prądu 

stałego), En – skuteczność rozpoznawania sygnału dla n-sekundowych próbek prądu lub 

napięcia stanu pracy silnika, }4,3,2,1{n . 

W przypadku silnika indukcyjnego badane były cztery różne stany pracy. Zatem do obliczenia 

Ens przyjęto wzór: 
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ns

EEEE
E


           (2.14) 

 

gdzie: Ens – średnia skuteczność rozpoznawania sygnału dla n-sekundowych próbek prądu lub 

napięcia silnika indukcyjnego, Enb – skuteczność rozpoznawania sygnału dla n-sekundowych 

próbek prądu lub napięcia silnika indukcyjnego bez uszkodzeń, Enu1 – skuteczność 

rozpoznawania sygnału dla n-sekundowych próbek prądu lub napięcia silnika indukcyjnego 

z uszkodzonym pierścieniem wirnika, Enu2 – skuteczność rozpoznawania sygnału dla n-

sekundowych próbek prądu lub napięcia silnika indukcyjnego z jednym uszkodzonym prętem 

wirnika, Enu3 – skuteczność rozpoznawania sygnału dla n-sekundowych próbek prądu lub 

napięcia silnika indukcyjnego z dwoma uszkodzonymi prętami wirnika. 

 

W przypadku silnika prądu stałego badane były cztery różne stany pracy. Zatem do obliczenia 

Ens przyjęto wzór: 
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4

  321 nunununb
ns

EEEEE 
           (2.15) 

 

gdzie: Ens – średnia skuteczność rozpoznawania sygnału dla n-sekundowych próbek prądu lub 

napięcia silnika prądu stałego, Enb – skuteczność rozpoznawania sygnału dla n-sekundowych 

próbek prądu lub napięcia silnika prądu stałego bez uszkodzeń, Enu1 – skuteczność 

rozpoznawania sygnału dla n-sekundowych próbek prądu lub napięcia silnika prądu stałego z 

jedną przerwą zezwojów wirnika, Enu2 – skuteczność rozpoznawania sygnału dla n-

sekundowych próbek prądu lub napięcia silnika prądu stałego z trzema zwartymi zezwojami  

wirnika, Enu3 – skuteczność rozpoznawania sygnału dla n-sekundowych próbek prądu lub 

napięcia silnika prądu stałego z sześcioma zwartymi zezwojami wirnika. 

 

2.5.2. Klasyfikator oparty na metodzie najbliższego sąsiada NN 
 

Niekiedy trudno jest znaleźć obraz wzorcowy, który dobrze reprezentowałby skupisko 

odpowiadające klasie. Dzieje się tak, jeśli skupiska nie mają regularnego charakteru, ale są 

np. „postrzępione” w różnych kierunkach. W takim przypadku możemy zastosować metodę 

najbliższego sąsiada NN (ang. Nearest Neighbour) zdefiniowana przez Thomasa M. Rovera 

i Petera E. Harta w 1967 roku. W metodzie tej obliczamy odległości nieznanego obrazu X od 

wszystkich elementów ciągu uczącego U, a następnie wybieramy tę klasę, do której należy 

obraz ciągu uczącego, który jest najbliżej X [28], [115]. Metoda ta ma też intuicyjną 

interpretację. Kiedy stykamy się pierwszy raz z nieznanym obiektem (wydarzeniem, sytuacją) 

i chcemy go zaklasyfikować, możemy przypomnieć sobie podobny obiekt (wydarzenie, 

sytuację) i przypisać nieznanemu obiektowi klasyfikację obiektu podobnego. 

Regułę najbliższego sąsiada możemy formalnie przedstawić w następujący sposób: 

Niech Uk oznacza podciąg takich elementów ciągu uczącego, które należą do klasy k, czyli: 

 

  kjjjjk uUuU  oraz,: XX                                                                         (2.16) 

Wtedy X przypiszemy do klasy L , jeśli: 
Lrj

Mj
r U

 XXXXX oraz)},({min),(
,...,1

                                                                 (2.17) 

W praktyce zdarza się, że ciąg uczący zawiera elementy obarczone błędami pomiarowymi czy 

też nieprawidłowo zaklasyfikowane. Wówczas metoda najbliższego sąsiada mogłaby dawać 

nieprawidłowe  wyniki, gdyby najbliższym sąsiadem był taki właśnie błędny element ciągu 

uczącego. W celu wyeliminowania tej nieprawidłowości stosuje się klasyfikator   
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k-najbliższych sąsiadów, k-NN. W metodzie tej szuka się nie jednego najbliższego sąsiada, 

ale k najbliższych sąsiadów (k jest niewielką liczbą  nieparzystą). Następnie w grupie  tych  

k sąsiadów sprawdza się, która klasa ma najwięcej  reprezentantów i do tej właśnie klasy 

przypisuje się nieznany obraz. 

 

2.5.3. Klasyfikator Bayesa 
 

 Klasyfikator oparty jest na modelu Bayesa. W metodach statystycznych przedstawionych  

w 1973 roku przez Richarda o. Dudę oraz Petera E. Harta, podejmując decyzję  o przypisaniu 

nieznanego sygnału do klasy, bierzemy pod uwagę prawdopodobieństwa związane   

z przynależnością obiektów do klas  oraz koszty błędnych klasyfikacji. Klasyfikator Bayesa 

przypisuje sygnałowi klasę, dla której prawdopodobieństwo a posteriori  jest największe [28], 

[51], [52]. 

 Zatem  zostanie przypisany do klasy L , jeśli: 

                             )()( l
j

l
L XPXP   ,  dla każdego  Cj ,...,2,1                              (2.18) 

W przypadku gdy chcemy rozpoznawać sygnały w n-wymiarowej przestrzeni cech, 

tzn. ={X1, X2,…,Xn}, możemy wykorzystać prosty klasyfikator Bayesa. 

W klasyfikatorze tym przyjmuje się założenie o wzajemnej niezależności cech. Wówczas 

gęstość rozkładu prawdopodobieństwa definiujemy dla n-wymiarowego wektora cech  

w następujący sposób: 

∏
1=

)(=)(
n

i

j
i

j ωXpωp X                     (2.19) 

kolejne uogólnienie klasyfikatora Bayesa polega na uwzględnieniu faktu, że nie wszystkie 

błędne decyzje w rozpoznawaniu obiektu są tak samo „kosztowne” (czyli mają takie same 

negatywne konsekwencje). W celu wzięcia pod uwagę tego faktu, wprowadza się funkcję 

kosztów (pomyłek), na podstawie której oraz na podstawie prawdopodobieństwa a posteriori 

definiuje się funkcję ryzyka klasyfikatora. Zadaniem takiego klasyfikatora jest minimalizacja 

funkcji ryzyka. 

2.5.4. Klasyfikator oparty na liniowej analizie dyskryminacyjnej LDA 
 
Istnieje wiele metod przetwarzania danych i klasyfikacji wektorów cech.  

W Liniowej Analizie Dyskryminacyjnej LDA (ang. Linear Discriminant Analysis) jest 

obliczany współczynnik wariancji między-klasowej do wariancji wewnątrz-klasowej. Metoda 
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LDA dąży do tego, aby maksymalizować ten współczynnik. Maksymalny współczynnik 

gwarantuje dobrą rozdzielność między klasami i dobrą spójność wewnątrz klas. Zbiory 

uczące i testowe powinny być określone odpowiednio na początku klasyfikacji. Zbiory 

trenujące są zdefiniowane jako set1,…, setk. Następnie są obliczane średnia dla każdego 

zbioru trenującego i średnia wszystkich zbiorów uczących. 

Średnie zbiorów set1,…, setk są zdefiniowane jako μ1,…, μk. Podczas gdy średnia 
wszystkich zbiorów uczących nazwana jest μ. Średnia ta zdefiniowana jest przez równanie:  

 

 kkpp   ...11                           (2.20) 

 
gdzie p1,...,pk są prawdopodobieństwami a priori klas. 
Następnie liniowa kombinacja cech jest utworzona przez Liniową Analizę Dyskryminacyjną. 

Metoda ta używa macierzy rozproszonej wewnątrz-klasowej i macierzy rozproszonej między-

klasowej [28], [45], [50], [75]. Obie macierze są używane do formułowania kryterium 

rozdzielności klas. Macierz rozproszona wewnątrz-klasowa jest zdefiniowana następująco: 
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                                                    (2.21) 

gdzie μk oznacza średnią klasy k, k
ix  jest próbką z indeksem i klasy k, c oznacza liczbę klas 

zbiorów trenujących i Nk jest liczbą próbek klasy k. 

Macierz rozproszona między-klasowa jest wyrażona wzorem: 

 T
k

c

k
ks μμμμB )-()-(=∑

1=
           (2.22) 

 
gdzie μ oznacza średnią wszystkich zbiorów uczących. 

Współczynnik macierzy rozproszonej między-klasowej do macierzy wewnątrz-klasowej 

jest kryterium Liniowej Analizy Dyskryminacyjnej. W metodzie tej istotne jest, aby 

maksymalizować współczynnik (Det|Bs| / Det|Ws|) [28], [75],  

gdzie Det oznacza wyznacznik macierzy.  
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2.6. Podsumowanie 
 

W rozdziale drugim przedstawiono warunki zastosowania metod analizy informacji 

zawartej w sygnałach prądowych i napięciowych. Kolejno zaprezentowano ogólny plan 

badania sygnałów prądowych i napięciowych przyjęty dla realizacji celów tej pracy. Na 

podstawie tego planu w dalszej części pracy doktorskiej zaproponowane zostały techniki 

analizy informacji zawartej w sygnałach prądowych i napięciowych silników elektrycznych. 

W pracy tej użyte techniki są wariantami metod przetwarzania sygnałów prądowych  

i napięciowych. Techniki te zostały zrealizowane w następujących etapach: rejestracji 

sygnału, filtracji, normalizacji amplitudy, segmentacji, okienkowania, ekstrakcji cech  

i klasyfikacji. Każdy krok został szczegółowo omówiony. Następnie zaproponowano 

uszczegółowiony plan badań sygnałów prądowych i napięciowych dla celów diagnostyki. 

Został on przedstawiony na rysunku 2.6. Plan ten zawierał wybrane algorytmy przetwarzania 

i analizy sygnałów prądowych i napięciowych: normalizację amplitudy, segmentację, 

okienkowanie, FFT, wybór amplitud dla częstotliwości, LPC, LPCC, klasyfikator oparty na 

sieci neuronowej z algorytmem wstecznej propagacji błędów, najbliższego sąsiada, Bayesa, 

LDA. Plan ten stanowi punkt wyjścia do zaprojektowania komputerowego stanowiska do 

badania sygnałów prądowych i napięciowych silników elektrycznych. Z planu tego wynika 

również, że metody przetwarzania sygnałów prądowych i napięciowych będzie można 

dobierać w sposób wariantowy. 
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3. PROJEKT STANOWISKA DIAGNOSTYCZNEGO 

OPARTEGO NA ANALIZIE SYGNAŁÓW 

PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH 
 

W rozdziale opisano projekt stanowiska do badania sygnałów prądowych  

i napięciowych silników elektrycznych. Następnie omówiono sposób łączenia sprzętu  

i oprogramowania, potrzebnego do właściwego dobierania metod rozpoznawania sygnałów 

prądowych i napięciowych dla różnych stanów przedawaryjnych silników elektrycznych. 

Kolejne podrozdziały pokazują szczegółowy projekt tego stanowiska. 

 

3.1. Warunki zastosowania projektowanego stanowiska 
diagnostycznego 
 

Punktem wyjścia do zaproponowania rozwiązań w zakresie struktury i funkcjonalności 

stanowiska diagnostycznego do badania sygnałów prądowych i napięciowych jest plan badań 

opracowany w rozdziale poprzednim. W celu zrealizowania poszczególnych kroków 

przetwarzania sygnału przyjęto następujące warunki zastosowania stanowiska: 

 Stanowisko spełnia warunki przedstawione w rozdziale 2. 

 Stanowisko rozpoznaje stany przedawaryjne spowodowane przez czynniki 

mechaniczne, które wpływają na zmiany sygnałów prądowych i napięciowych.  

 Do rejestracji sygnałów prądowych i napięciowych używana jest karta pomiarowa  

z przetwornikami prądowymi i napięciowymi LEM. 

 Stanowisko rejestruje sygnały prądowe i napięciowe pochodzące od jednej określonej 

maszyny elektrycznej. 

 Stanowisko łączy w sobie wyposażenie techniczne i informatyczne. 

 Udostępniony jest interfejs, który umożliwia wpisywanie inżynierowi odpowiednich 

komend. 

Algorytmy przetwarzania danych dobierane są w sposób wariantowy: algorytm wyboru 
amplitud dla częstotliwości z różnymi parametrami, FFT, LPC, LPCC, klasyfikator  
oparty na sieci neuronowej z algorytmem wstecznej propagacji błędów, klasyfikator oparty na 
metodzie najbliższego sąsiada NN, klasyfikator Bayesa, klasyfikator oparty na liniowej 
analizie dyskryminacyjnej LDA.  
Algorytm LPC może zostać wykonany z różną liczbą współczynników filtra predykcji 
liniowej, a algorytm LPCC z różną liczbą współczynników cepstralnych. Klasyfikator oparty 



 

 37

na sieci neuronowej z algorytmem wstecznej propagacji błędów może zostać użyty 
z różną liczbą wejść do neuronów warstwy wejściowej.  
 Stanowisko umożliwia badanie zbiorów testowych zawierających próbki prądów/napięć 

różnej długości. 

 Stanowisko jest przenośne. 

 Stanowisko obsługuje tryb monitorowania maszyny elektrycznej. 

 Stanowisko porównuje wyniki, w kolejnych etapach przetwarzania sygnałów 

prądowych i napięciowych. 

 Stanowisko mierzy czas rozpoznawania sygnałów prądowych i napięciowych  (procesu 

identyfikacji sygnałów). 

 

3.2. Wyposażenie techniczne i informatyczne stanowiska 
laboratoryjnego 
 

Zgodnie z warunkami w rozdziale 3.1 zaprojektowano i zbudowano stanowisko 

diagnostyczne do badania sygnałów prądowych i napięciowych. Stanowisko to składało się 

 z wyposażenia technicznego i wyposażenia informatycznego. 

Wyposażenie techniczne stanowił komputer TravelMate 4061NLMi zawierający: kartę 

pomiarową Realtek HD Audio, procesor Intel Pentium M730, 512MB pamięci RAM DDR2, 

dysk twardy 60 GB, monitor, klawiaturę, urządzenia rejestrujące prąd i napięcie (karta 

pomiarowa mierząca prądy i napięcia silnika, filtr antyaliasingowy, przetworniki).  

Wyposażenie informatyczne zawierało: system operacyjny Windows XP, 

oprogramowanie Perl w wersji 5.84 lub wyższej, oprogramowanie Java Platform JDK 

w wersji 1.4 lub wyższej, systemy automatycznego rozpoznawania sygnału 

prądowego/napięciowego – SARSP/SARSN oraz bazy danych sygnałów prądowych  

i napięciowych  silników elektrycznych. 

Wyposażenie informatyczne zajmowało 1,2 GB pamięci na dysku twardym. Rozmiar 

ten zależał jednak od wielkości baz danych sygnałów prądowych i napięciowych, prądów 

silników elektrycznych. Istnieje zatem możliwość zainstalowania wyposażenia 

informatycznego na wolniejszym komputerze z mniejszą pamięcią na dysku twardym, 

jednakże komputer ten powinien być w stanie obsłużyć system operacyjny Windows XP. 

Na podstawie przyjętych warunków zaproponowano diagram wdrożenia stanowiska 

diagnostycznego do badania sygnałów prądowych i napięciowych. Diagram ten został 

pokazany na rysunku 3.1.  
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Rys. 3.1. Diagram wdrożenia stanowiska diagnostycznego do badania sygnałów prądowych  
i napięciowych 

 

Diagram ten pokazuje architekturę stanowiska diagnostycznego do badania sygnałów 

prądowych i napięciowych. Stanowisko diagnostyczne zawiera: moduł automatycznego 

działania (MAD), moduł dzielenia ścieżki prądowej/napięciowej (MDŚP/MDŚN), moduł 

rejestracji sygnału prądowego/napięciowego (MR), moduł rozpoznawania sygnału 

prądowego/napięciowego (MRSP/MRSN), moduł automatycznego rozpoznawania innego 

sygnału (SARSI). 

3.3. Analiza przypadków użycia stanowiska 
 

W stanowisku diagnostycznym do badania sygnałów prądowych i napięciowych 

stosowane są dwa główne przypadki użycia. Pierwszym z nich jest „Wywołaj proces 

rozpoznawania sygnału prądowego/napięciowego”, drugim jest „Wywołaj proces 

weryfikacji”. Przypadki te można rozłożyć na kilka przypadków składowych, tworzących 

pewną funkcjonalność systemu. Diagram przypadków użycia stanowiska diagnostycznego do 

badania sygnałów prądowych i napięciowych został przedstawiony na rysunku 3.2.  
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Rys. 3.2. Diagram przypadków użycia stanowiska diagnostycznego do badania sygnałów 
prądowych i napięciowych  

 

Na początku inżynier wywołuje proces rozpoznawania sygnału prądowego/napięciowego. 

Następnie po otrzymaniu wyników rozpoznawania sygnałów prądowych i napięciowych, 

inżynier wywołuje proces weryfikacji, który jest procesem rozpoznawania stanu silnika inną 

metodą. Inżynier po zakończeniu obydwóch przypadków użycia powinien uzyskać informację 

dotyczącą stanu technicznego silnika elektrycznego. 

3.4. System automatycznego rozpoznawania sygnałów prądowych 
i napięciowych 
 

System automatycznego rozpoznawania sygnału prądowego/napięciowego 

(SARSP/SARSN) odpowiedzialny jest za rejestrację i przetwarzanie sygnałów prądowych 

i napięciowych. Kolejne podrozdziały opisują strukturę SARSP/SARSN. 

3.4.1. Diagram wdrożenia SARSP i SARSN 
 

Diagram wdrożenia systemu automatycznego rozpoznawania sygnału 

prądowego/napięciowego został przedstawiony na rysunku 3.3.  

Moduł automatycznego działania (MAD) składa się z komponentów, które 

automatycznie uruchamiają cały system (skrypty uruchamiające, skrypty przetwarzające dane 

oraz skrypty odpowiedzialne za modyfikacje formatu ścieżki prądowej/napięciowej. Moduł 

dzielenia ścieżki prądowej/napięciowej (MDŚP/MDŚN) składa się z pojedynczego 
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komponentu, odpowiedzialnego za podział ścieżki prądu/napięcia na mniejsze fragmenty oraz 

przypisanie każdej nowej próbce prądu/napięcia znacznika czasowego (znacznik ten 

informuje o czasie trwania próbki prądu/napięcia). Moduł rejestracji sygnału 

prądowego/napięciowego (MR) składa się z komponentu do rejestrowania prądu/napięcia. 

Moduł rozpoznawania sygnału prądowego/napięciowego (MRSP/MRSN) odpowiedzialny 

jest za normalizację amplitudy, segmentację, okienkowanie, ekstrakcję cech i klasyfikację 

sygnału prądowego/napięciowego. Moduł rozpoznawania sygnału prądowego/napięciowego 

będzie dokładnie omówiony w podrozdziale 3.4.3 ze względu na jego złożoność i ważną 

funkcję w procesie rozpoznawania sygnału prądowego/napięciowego.  

 

 
 

Rys. 3.3. Diagram wdrożenia systemu automatycznego rozpoznawania sygnałów  
prądowych i napięciowych 
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SARSP / SARSN wykorzystuje następujące urządzenia: monitor, klawiaturę, komputer i kartę 

pomiarową. Ponadto SARSP/SARSN korzysta z bazy danych sygnałów prądowych 

i napięciowych, która zawiera zbiór uczący i zbiór testowy. Zbiory te zawierają 

zarejestrowane sygnały prądowe i napięciowe silników elektrycznych podczas różnych 

stanów pracy (stanu bez uszkodzeń i stanów przedawaryjnych): silnika indukcyjnego bez 

uszkodzeń, silnika indukcyjnego z uszkodzonym pierścieniem, silnika indukcyjnego z dwoma 

uszkodzonymi prętami, silnika indukcyjnego z jednym uszkodzonym prętem, silnika prądu 

stałego bez uszkodzeń, silnika prądu stałego z  sześcioma zwartymi zezwojami wirnika, 

silnika prądu stałego z trzema zwartymi zezwojami wirnika, silnika prądu stałego z jedną 

przerwą w uzwojeniu wirnika. 

3.4.2. Diagram przypadków użycia SARSP i SARSN 
 

W SARSA stosowany jest jeden główny przypadek użycia „Wywołaj proces 

rozpoznawania sygnału prądowego/napięciowego”. Podstawowy ciąg zdarzeń przypadku 

użycia „Wywołaj proces rozpoznawania sygnału prądowego/napięciowego” przebiega w 

następujący sposób. Na początku system wyświetla okno konsoli. Kolejno inżynier wpisuje 

parametry odpowiedzialne za zastosowanie odpowiednich metod wstępnej obróbki danych, 

ekstrakcji cech i klasyfikacji. Podane przez inżyniera parametry określane są jako 

konfiguracja. Następnie inżynier zatwierdza wpisaną konfigurację. Kolejno MRSP/MRSN 

sprawdza poprawność wprowadzonych danych. MRSP/MRSN przetwarza sygnał 

prądowy/napięciowy. Podczas przetwarzania tego sygnału MRSP/MRSN informuje o 

dokonanych operacjach wyświetlając na ekranie komputera odpowiednie komunikaty. 

Alternatywny ciąg zdarzeń przebiega w następujący sposób. MRSP/MRSN może stwierdzić 

niekompletność lub niepoprawność danych (złe wpisanie konfiguracji). Wówczas 

MRSP/MRSN nie wykonuje przetwarzania sygnału prądowego/napięciowego, tylko 

wyświetla odpowiedni komunikat z informacją o błędzie. Diagram przypadków użycia 

SARSP/SARSN został przedstawiony na rysunku 3.4.  
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Rys. 3.4. Diagram przypadków użycia SARSP / SARSN 
 

Obejmuje on jeden główny przypadek użycia, który można rozłożyć na składowe: 

 „Wywołaj proces tworzenia wzorców do rozpoznawania” – pobiera konfigurację, 

według której MRSP/MRSN ma tworzyć wzorce do rozpoznawania. Wykonuje 

określone przetwarzanie danych próbek prądu/napięcia zawartych w zbiorze uczącym. 

Tworzy wzorce do rozpoznawania. 

 „Wywołaj proces identyfikacji” – pobiera konfigurację, według której MRSP / MRSN 
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ma przetwarzać i rozpoznawać jedną próbkę prądu/napięcia ze zbioru testowego. 

Wykonuje określone przetwarzanie danych, a następnie rozpoznaje stan pracy maszyny 

elektrycznej. 

  „Dobierz metody procesu tworzenia wzorców do rozpoznawania” – dobiera określone 

metody wstępnej obróbki danych, ekstrakcji cech i klasyfikacji. 

 „Dobierz metody procesu identyfikacji” – dobiera określone metody wstępnej obróbki 

danych, ekstrakcji cech i klasyfikacji. 

 „Dobierz metody wstępnej obróbki danych” – dobiera metody wstępnej obróbki danych. 

Dobiera parametry segmentacji i okienkowania, które mają być zastosowane przez 

MRSP/MRSN. 

 „Dobierz metodę ekstrakcji cech” – dobiera metodę ekstrakcji cech, która ma być 

zastosowana przez MRSP/MRSN.  

 „Dobierz metodę klasyfikacji” – dobiera metodę klasyfikacji, która ma być zastosowana 

przez MRSP/MRSN.  

3.4.3. Diagram pakietów MRSP i MRSN 
 

Diagram pakietów modułu rozpoznawania sygnałów prądowych i napięciowych  

(MRSP / MRSN) został przedstawiony na rysunku 3.5. Z diagramu tego wynika, że MRSP / 

MRSN zawiera następujące pakiety: wstępnej obróbki danych, ekstrakcji cech, klasyfikacji, 

pamięci, serwera.  

 
Rys. 3.5. Diagram pakietów modułu rozpoznawania sygnałów prądowych i napięciowych 
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Pakiet wstępnej obróbki danych zawiera algorytmy: normalizacji amplitudy, segmentacji, 

okienkowania z zastosowaniem okna Hamminga. W pakiecie ekstrakcji cech 

zaimplementowano następujące algorytmy: wyboru amplitud dla częstotliwości (parametry 

dobrane na podstawie badań, FFT, LPC, LPCC. W pakiecie klasyfikacji zaimplementowane 

zostały następujące klasyfikatory, klasyfikator oparty na sieci neuronowej z algorytmem 

wstecznej propagacji błędów, zmodyfikowany klasyfikator NM z metryką kosinusową, 

Jacquarda, Euklidesa, Manhattan, Minkowskiego z parametrami r = 3, 4, 5, 6. Pakiet pamięci 

odpowiedzialny jest za wczytywany format pliku (próbki prądu/napięcia) przez 

MRSP/MRSN. MRSP/MRSN obsługuje format pliku TXT z parametrami 20000 Hz, 16 bit,  

1 kanał prądu/napięcia.  

Z kolei w pakiecie serwera zaimplementowano obsługę procesu tworzenia wzorców do 

rozpoznawania i procesu identyfikacji.  

MARSP/MARSN jest biblioteką. W ramach prac badawczych do biblioteki dodano 

algorytm wyboru amplitud dla częstotliwości, LPC, LPCC, klasyfikator oparty na sieci 

neuronowej, klasyfikator NN z metryką kosinusową i metryką Jacquarda.  

3.4.4. Realizacja przypadków użycia SARSP/SARSN 
 

Realizacja przypadków użycia SARSP/SARSN została przedstawiona na diagramach 

czynności. Diagramy te zostały przedstawione dla następujących przypadków użycia: 

„Wywołaj proces tworzenia wzorców do rozpoznawania”, „Wywołaj proces identyfikacji”.  

 

Diagram czynności dla przypadku użycia „Wywołaj proces tworzenia wzorców do 

rozpoznawania” 

Diagram czynności dla przypadku użycia „Wywołaj proces tworzenia wzorców do 

rozpoznawania” został przedstawiony na rysunku 3.6. Zawiera on następujące czynności:  

 „Utwórz konfigurację procesu tworzenia wzorców do rozpoznawania” – tworzy 

konfigurację zawierającą parametry procesu tworzenia wzorców do rozpoznawania. 

 „Wyślij konfigurację procesu tworzenia wzorców do rozpoznawania” – przesyła 

konfigurację procesu tworzenia wzorców do rozpoznawania od inżyniera do 

MRSP/MRSN. 

 „Sprawdź poprawność konfiguracji procesu tworzenia wzorców do rozpoznawania” – 

porównuje otrzymaną konfigurację procesu tworzenia wzorców do rozpoznawania  

z możliwymi konfiguracjami, które mogą być obsługiwane przez MRSP/MRSN. Jeśli 

dana konfiguracja została właściwie wprowadzona przez inżyniera do konsoli, to 
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MRSP/MRSN rozpoczyna przetwarzanie sygnału prądowego/napięciowego. Jeśli 

konfiguracja została wprowadzona do konsoli błędnie, wtedy tworzony jest komunikat  

z odpowiednią informacją o błędzie. 

 „Wykonaj wstępną obróbkę danych” – wykonuje wstępną obróbkę danych. 

Wykonywana jest normalizacja amplitudy. Następnie wykonywane są segmentacja  

i okienkowanie. Jeśli wstępna obróbka danych zostanie wykonane niepoprawnie, 

wówczas tworzony jest komunikat z odpowiednią informacją o błędzie. 

 „Wykonaj ekstrakcję cech” – wykonuje ekstrakcję cech. W zależności od parametru 

ustawionego w konfiguracji algorytm wyboru amplitud dla częstotliwości może zostać 

wykonany z różnymi parametrami. Kolejno wybierany jest jeden z trzech następujących 

algorytmów: FFT, LPC, LPCC. Jeśli wybrany algorytm zostanie wykonany 

niepoprawnie, wówczas tworzony jest komunikat z odpowiednią informacją o błędzie. 

 „Twórz wzorce do rozpoznawania” – tworzy wzorce do rozpoznawania. W zależności 

od parametru ustawionego w konfiguracji wybierany jest jeden z trzech następujących 

klasyfikatorów: zmodyfikowany klasyfikator NM, oparty na słowach, oparty na sieci 

neuronowej z algorytmem wstecznej propagacji błędów. Jeśli tworzenie wzorców 

zostanie wykonane niepoprawnie, wówczas tworzony jest komunikat z odpowiednią 

informacją o błędzie. 

 „Zapisz wzorce do rozpoznawania w pliku” – zapisuje wzorce do rozpoznawania  

w określonym pliku. 

 „Potwierdź prawidłowe wykonanie procesu tworzenia wzorców do rozpoznawania” – 

wyświetla potwierdzenie prawidłowego wykonania procesu tworzenia wzorców do 

rozpoznawania na ekranie komputera. 

 „Utwórz komunikat z informacją o błędzie” – tworzy odpowiedni komunikat  

z informacją o błędzie. Komunikat ten zależny jest od etapu przetwarzania, w którym 

błąd wystąpił. 

 „Wyślij komunikat z informacją o błędzie” – przesyła komunikat z informacją  

o błędzie z MRSP/MRSN na ekran komputera. 

 „Wyświetl komunikat z informacją o błędzie na ekranie komputera” – wyświetla 

komunikat z informacją o błędzie na ekranie komputera.  
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Rys. 3.6. Diagram czynności dla przypadku użycia „Wywołaj proces tworzenia wzorców do 
rozpoznawania” 
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Diagram czynności dla przypadku „Wywołaj proces identyfikacji” 

Diagram czynności dla przypadku użycia „Wywołaj proces identyfikacji” został 

przedstawiony na rysunku 3.7. Zawiera on następujące czynności: 

 „Utwórz konfigurację procesu identyfikacji” – tworzy konfigurację zawierającą 

parametry procesu identyfikacji. 

 „Wyślij konfigurację procesu identyfikacji” – przesyła konfigurację procesu 

identyfikacji od inżyniera do MRSP/MRSN. 

 „Sprawdź poprawność konfiguracji procesu identyfikacji” – porównuje otrzymaną 

konfigurację procesu identyfikacji z możliwymi konfiguracjami, które mogą być 

obsługiwane przez MRSP/MRSN. Jeśli dana konfiguracja została właściwie 

wprowadzona przez inżyniera do konsoli, to MRSP/MRSN rozpoczyna przetwarzanie 

sygnału prądowego/napięciowego. Jeśli konfiguracja została wprowadzona do konsoli 

błędnie, wtedy tworzony jest komunikat z odpowiednią informacją o błędzie.  

 „Wykonaj wstępną obróbkę danych” – wykonuje wstępną obróbkę danych. 

Wykonywana jest normalizacja amplitudy. Następnie wykonywane są segmentacja  

i okienkowanie. Jeśli wstępna obróbka danych zostanie wykonana niepoprawnie, 

wówczas tworzony jest komunikat z odpowiednią informacją o błędzie. 

 „Wykonaj ekstrakcję cech” – wykonuje ekstrakcję cech. W zależności od parametru 

ustawionego w konfiguracji algorytm wyboru amplitud dla częstotliwości może zostać 

wykonany z różnymi parametrami. Kolejno wybierany jest jeden z trzech następujących 

algorytmów: FFT, LPC, LPCC. Jeśli wybrany algorytm zostanie wykonany 

niepoprawnie, wówczas tworzony jest komunikat z odpowiednią informacją o błędzie. 

 „Wykonaj identyfikację” – wykonuje identyfikację. W zależności od parametru 

ustawionego w konfiguracji wybierany jest jeden z klasyfikatorów: zmodyfikowany 

klasyfikator NM, oparty na słowach, oparty na sieci neuronowej z algorytmem 

wstecznej propagacji błędów. Jeśli klasyfikacja zostanie wykonana niepoprawnie, 

wówczas tworzony jest komunikat z odpowiednią informacją o błędzie. 

 „Zapisz wyniki identyfikacji w pliku” – zapisuje wyniki identyfikacji w pliku. 

 „Wyświetl wyniki identyfikacji na ekranie komputera” – wyświetla wyniki identyfikacji 

na ekranie komputera. 

 „Utwórz komunikat z informacją o błędzie” – tworzy odpowiedni komunikat  

z informacją o błędzie. Komunikat ten zależny jest od etapu przetwarzania, w którym 

błąd wystąpił. 

 „Wyślij komunikat z informacją o błędzie” – przesyła komunikat z informacją  

o błędzie z MRSP/MRSN na ekran komputera. 
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 „Wyświetl komunikat z informacją o błędzie na ekranie komputera” – wyświetla 

komunikat z informacją o błędzie na ekranie komputera.  

 
Rys. 3.7. Diagram czynności dla przypadku użycia „Wywołaj proces identyfikacji” 
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3.4.5. Diagram sekwencji procesu tworzenia wzorców do rozpoznawania 
 

Aby umożliwić inżynierowi prawidłowe rozpoznawanie sygnału 

prądowego/napięciowego, najpierw należy przeprowadzić proces tworzenia wzorców do 

rozpoznawania. W tym celu operator stanowiska wpisuje w konsoli konfigurację procesu 

tworzenia wzorców do rozpoznawania. Konfiguracja zostaje przekazana od inżyniera do 

MRSP/MRSN (klasy „Klient” i „Serwer”). Następnie MRSP/MRSN sprawdza poprawność 

konfiguracji. Kolejno zostaje podjęta decyzja o przeprowadzeniu przetwarzania próbki 

prądu/napięcia. Po uruchomieniu procesu tworzenia wzorców do rozpoznawania 

wykonywane jest wczytanie próbki prądu/napięcia (klasa „CzytnikPróbek”). Otrzymywany 

jest wektor danych zawierający sygnał akustyczny w postaci cyfrowej. Później wykonywana 

jest wstępna obróbka danych (klasa „WstepnaObrobkaDanych”). Amplituda sygnału 

prądowego/napięciowego jest normalizowana. W ten sposób zostaje utworzony ciąg danych, 

który zawiera znormalizowane wartości próbki  w przedziale [-1, 1]. Kolejno wykonywane są 

segmentacja i okienkowanie. Później następuje ekstrakcja cech (klasa „EkstrakcjaCech”). 

Ostatnim etapem jest tworzenie wzorców do rozpoznawania (klasa „Klasyfikacja”).  

W przypadku stosowania zmodyfikowanego klasyfikatora NM tworzone są średnie wektory 

cech dla każdej kategorii prądu/napięcia (klasy wzorców). Kolejno zapisywane są one w pliku 

razem z odpowiadającymi identyfikatorami danej kategorii. W przypadku stosowania 

klasyfikatora opartego na słowach tworzone są średnie wektory słów, które następnie są 

odpowiednio zapisywane w pliku. Dla klasyfikatora opartego na sieci neuronowej  

z algorytmem wstecznej propagacji błędów nauczona sieć neuronowa jest zapisywana na 

dysku komputera. Odpowiedni komunikat informuje o uzyskaniu wzorców do rozpoznawania 

lub o błędach, które wystąpiły podczas przetwarzania danych. Diagram sekwencji procesu 

tworzenia wzorców do rozpoznawania został przedstawiony na rysunku 3.8. 
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Rys. 3.8. Diagram sekwencji procesu tworzenia wzorców do rozpoznawania 
 



 

 51

3.4.6. Diagram sekwencji procesu identyfikacji 
 

Po prawidłowym wykonaniu procesu tworzenia wzorców do rozpoznawania, należy 

wykonać proces identyfikacji. Kolejno wykonywane są: utworzenie konfiguracji procesu 

identyfikacji, wczytywanie próbki prądu/napięcia, normalizacja amplitudy, segmentacja, 

okienkowanie, ekstrakcja cech. Ostatnim etapem jest identyfikacja (klasa „Klasyfikacja”).  

W identyfikacji stosowany jest: zmodyfikowany klasyfikator NM lub klasyfikator oparty na 

słowach lub klasyfikator oparty na sieci neuronowej z algorytmem wstecznej propagacji 

błędów. Następnie wyniki rozpoznawania sygnałów prądowych i napięciowych zostają 

zapisane w pliku. Odpowiedni komunikat informuje o uzyskaniu wyników rozpoznawania lub 

o błędach, które wystąpiły podczas przetwarzania danych. Diagram sekwencji procesu 

identyfikacji został przedstawiony na rysunku 3.9. 
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Rys. 3.9. Diagram sekwencji procesu identyfikacji 
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3.5. Systemy automatycznego rozpoznawania prądu i napięcia 
 
Systemy automatycznego rozpoznawania prądu (SARP) i napięcia (SARN) rejestrują  

i przetwarzają sygnały prądu i napięcia. Struktura budowy SARP i SARN jest bardzo 

podobna do SARSP i SARSN. SARP i SARN wykorzystują następujące urządzenia: monitor, 

klawiaturę, komputer, urządzenia rejestrujące prąd i napięcie obwodów twornika  

oraz wzbudzenia (karta pomiarowa mierząca prąd i napięcie, filtr antyaliasingowy oraz 

przetworniki). SARP wykorzystuje bazę danych prądów, SARN bazę danych napięć. Bazy te 

składają się ze zbiorów uczących i zbiorów testowych. Zbiory te zawierają zarejestrowane 

prądy i napięcia obwodów wzbudzenia oraz twornika maszyn elektrycznych podczas różnych 

stanów pracy (stanu bez uszkodzeń i stanów przedawaryjnych): maszyny indukcyjnej bez 

uszkodzeń, maszyny indukcyjnej z uszkodzonym pierścieniem klatki, maszyny indukcyjnej  

z uszkodzonym 1 prętem klatki, maszyny indukcyjnej z uszkodzonymi 2 prętami klatki, 

maszyny prądu stałego bez uszkodzeń, maszyny prądu stałego  z przerwą uzwojenia wirnika, 

maszyny prądu stałego ze zwartymi trzema zezwojami wirnika, maszyny prądu stałego ze 

zwartymi sześcioma zezwojami wirnika. Charakterystyczne częstotliwości prądu i napięcia 

mogą wystąpić w różnych sygnałach prądu i napięcia w zależności od rodzaju maszyny, stanu 

przedawaryjnego i liczby obrotów. W przypadku rozpatrywanych stanów przedawaryjnych 

dla maszyny indukcyjnej i prądu stałego należy badać prądy i napięcia obwodów wzbudzenia 

i twornika. Algorytmy używane przez SARP i SARN są takie same jak dla SARSP i SARSN. 

Stąd wynika, że rozpoznawanie sygnałów prądowych i napięciowych odbywa się w taki sam 

sposób jak rozpoznawanie sygnału prądowego. 

 

3.6. Podsumowanie 
 

W rozdziale trzecim opisano projekt stanowiska diagnostycznego do badania sygnałów 

prądowych i napięciowych maszyn elektrycznych. Omówiono warunki zastosowania tego 

stanowiska diagnostycznego do badania sygnałów prądowych i napięciowych. Opisano 

wyposażenie techniczne i informatyczne stanowiska laboratoryjnego.  

Kolejno omówiono sposób łączenia sprzętu i oprogramowania, potrzebnego do 

właściwego dobierania metod rozpoznawania sygnału prądowego/napięciowego dla różnych 

stanów przedawaryjnych maszyn elektrycznych. Podczas użycia tego stanowiska badane 

mogą być metody wstępnej obróbki danych, ekstrakcji cech i klasyfikacji. 
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4. BADANIA SYGNAŁÓW PRĄDOWYCH  

I NAPIĘCIOWYCH SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH 
 

Po zbudowaniu stanowiska opisanego w poprzednim rozdziale, przeprowadzono 

badania sygnałów, prądowych i napięciowych zmierzające do skonfigurowania metod 

przetwarzania i analizy, w celu uzyskania jak najlepszego wariantu metod rozpoznawania dla 

danej maszyny elektrycznej. Badania miały również wykazać pośrednio, że stanowisko 

zostało zbudowane właściwie. 

W tym celu został przygotowany plan eksperymentów z wykorzystaniem silników 

elektrycznych: 

- indukcyjnych klatkowych prądu przemiennego (rysunek 4.1), 

- prądu stałego obcowzbudnego (rysunek 4.2). 

 

 

 
 

Rys. 4.1. Badane silniki prądu przemiennego indukcyjne 
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Rys. 4.2. Badany silnik prądu stałego obcowzbudny 
 

 

4.1. Plan eksperymentów  
 

Plan ten zawierał następujące eksperymenty: 

 

1. SI (Badanie sygnałów prądowych i napięciowych silnika indukcyjnego) – 

eksperyment polegał na badaniu zbioru testowego zawierającego próbki 

prądu/napięcia silnika indukcyjnego w różnych stanach pracy. Badanie to miało 

potwierdzić skuteczność przyjętych metod rozpoznawania dla silnika indukcyjnego. 

W tym celu badano różne warianty metod ekstrakcji cech i klasyfikacji w zależności 

od długości próbek prądu/napięcia do rozpoznawania. Przeprowadzenie takich 

badań pozwalało zaobserwować zmiany skuteczności rozpoznawania w zależności 

od długości próbek prądu/napięcia dla danego wariantu metod rozpoznawania. Po 

przeprowadzeniu tak przygotowanego badania można stwierdzić, który wariant 

metod rozpoznawania jest najlepszy i jaka długość próbki jest właściwa do 
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rozpoznawania. Określenie właściwej długości próbki było istotne, ponieważ 

potwierdzało możliwość zastosowania stanowiska do monitoringu silnika 

indukcyjnego. Ponadto eksperyment potwierdzał, że w sygnale 

prądowym/napięciowym zawarta jest informacja o stanie pracy silnika. Eksperyment 

MS został podzielony na 3 eksperymenty: MSAF-SI, LPC-SI, LPCC-SI. 

 

 

 MSAF-SI (Badanie sygnałów prądowych i napięciowych metodą MSAF dla 

silnika indukcyjnego SI) – w eksperymencie używano próbek prądu/napięcia 

silnika indukcyjnego w różnych stanach pracy, o różnych długościach, metodę 

MSAF i czterech klasyfikatorów. Ponadto dobierano w nim amplitudy dla 

częstotliwości, które są właściwe do rozpoznawania sygnałów prądowych  

i napięciowych silnika. Wykonanie takiego badania powinno potwierdzić 

przydatność lub nieprzydatność metody MSAF i czterech klasyfikatorów  

w rozpoznawaniu sygnałów prądowych i napięciowych silnika indukcyjnego. 

Eksperyment MSAF-SI podzielony został na 4 mniejsze eksperymenty: MSAF--

SN-SI, MSAF-NN-SI, MSAF-BA-SI, MSAF-LDA-SI. 

 

 MSAF-SN-SI (Badanie sygnałów prądowych i napięciowych metodą MSAF 

i klasyfikatora opartego na Sieci Neuronowej dla silnika indukcyjnego SI) - 

w eksperymencie używano próbek prądu/napięcia silnika indukcyjnego 

w różnych stanach pracy, o różnych długościach, metodę MSAF  

i klasyfikatora opartego na sieci neuronowej z algorytmem wstecznej 

propagacji błędów. W badaniu należało dobrać właściwie liczbę wejść do 

neuronów warstwy wejściowej sieci neuronowej. Wykonanie takiego 

badania powinno potwierdzić przydatność lub nieprzydatność wariantu 

metod MSAF i klasyfikatora opartego na sieci neuronowej z algorytmem 

wstecznej propagacji błędów w rozpoznawaniu sygnałów prądowych i 

napięciowych silnika indukcyjnego. 

 

 MSAF-NN-SI (Badanie sygnałów prądowych i napięciowych metodą MSAF 

i klasyfikatora Najbliższego Sąsiada opartego na metodzie Najbliższego 

Sąsiada dla silnika indukcyjnego SI) - w eksperymencie używano próbek 

prądu/napięcia silnika indukcyjnego w różnych stanach pracy, o różnych 

długościach, metodę MSAF i klasyfikatora Najbliższego Sąsiada.  
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W badaniu należało dobrać właściwie liczbę wejść do klasyfikatora 

Najbliższego Sąsiada. Wykonanie takiego badania powinno potwierdzić 

przydatność lub nieprzydatność wariantu metod MSAF  

i klasyfikatora opartego na Metodzie Najbliższego Sąsiada w rozpoznawaniu 

sygnałów prądowych i napięciowych silnika indukcyjnego. 

 

 MSAF-BA-SI (Badanie sygnałów prądowych i napięciowych metodą MSAF 

i klasyfikatora Bayesa dla silnika indukcyjnego SI) -  

w eksperymencie używano próbek prądu/napięcia silnika indukcyjnego w 

różnych stanach pracy, o różnych długościach, metodę MSAF  

i klasyfikatora Bayesa. W badaniu należało dobrać właściwie liczbę wejść do 

klasyfikatora Bayesa, Wykonanie takiego badania powinno potwierdzić 

przydatność lub nieprzydatność wariantu metod MSAF i klasyfikatora 

Bayesa w rozpoznawaniu sygnałów prądowych i napięciowych silnika 

indukcyjnego. 

 

 MSAF-LDA-SI (Badanie sygnałów prądowych i napięciowych metodą 

MSAF i klasyfikatora opartego na Liniowej Analizie Dyskryminacyjnej 

LDA  dla silnika indukcyjnego SI) - w eksperymencie używano próbek 

prądu/napięcia silnika indukcyjnego w różnych stanach pracy, o różnych 

długościach, metodę MSAF i klasyfikatora opartego na Liniowej Analizie 

Dyskryminacyjnej LDA. W badaniu należało dobrać właściwie liczbę wejść 

do klasyfikatora LDA. Wykonanie takiego badania powinno potwierdzić 

przydatność lub nieprzydatność wariantu metod MSAF  

i klasyfikatora opartego na Liniowej Analizie Dyskryminacyjnej LDA 

w rozpoznawaniu sygnałów prądowych i napięciowych silnika 

indukcyjnego. 

 

 LPC-SI (Badanie sygnałów prądowych i napięciowych metodą LPC dla silnika 

indukcyjnego) – w eksperymencie używano próbek prądu/napięcia silnika 

indukcyjnego w różnych stanach pracy, o różnych długościach, metodę LPC i 

czterech klasyfikatorów. Ponadto dobierano w nim liczbę współczynników filtra 

predykcji liniowej, która jest najlepsza do rozpoznawania sygnałów prądowych i 

napięciowych silnika. Wykonanie takiego badania powinno potwierdzić 

przydatność lub nieprzydatność metody LPC i czterech klasyfikatorów w 
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rozpoznawaniu sygnałów prądowych i napięciowych silnika indukcyjnego. 

Eksperyment LPC-SI podzielony został na 4 mniejsze eksperymenty: LPC-SN-

SI, LPC-NN-SI,  LPC-BA-SI, LPC-LDA-SI. 

 

 LPC-SN-SI (Badanie sygnałów prądowych i napięciowych metodą LPC  

i klasyfikatora opartego na Sieci Neuronowej dla silnika indukcyjnego SI) - 

w eksperymencie używano próbek prądu/napięcia silnika indukcyjnego  

w różnych stanach pracy, o różnych długościach, metodę LPC i klasyfikatora 

opartego na sieci neuronowej z algorytmem wstecznej propagacji błędów.  

W badaniu należało dobrać właściwie liczbę wejść do neuronów warstwy 

wejściowej sieci neuronowej. Wykonanie takiego badania powinno 

potwierdzić przydatność lub nieprzydatność wariantu metod LPC  

i klasyfikatora opartego na sieci neuronowej z algorytmem wstecznej 

propagacji błędów w rozpoznawaniu sygnałów prądowych i napięciowych 

silnika indukcyjnego. 

 

 LPC-NN-SI (Badanie sygnałów prądowych i napięciowych metodą LPC  

i klasyfikatora Najbliższego Sąsiada opartego na metodzie Najbliższego 

Sąsiada dla silnika indukcyjnego SI) - w eksperymencie używano próbek 

prądu/napięcia silnika indukcyjnego w różnych stanach pracy, o różnych 

długościach, metodę LPC i klasyfikatora Najbliższego Sąsiada. W badaniu 

należało dobrać właściwie liczbę wejść do klasyfikatora Najbliższego 

Sąsiada. Wykonanie takiego badania powinno potwierdzić przydatność lub 

nieprzydatność wariantu metod LPC i klasyfikatora opartego na Metodzie 

Najbliższego Sąsiada w rozpoznawaniu sygnałów prądowych i napięciowych 

silnika indukcyjnego. 

 

 LPC-BA-SI (Badanie sygnałów prądowych i napięciowych metodą  

LPC i klasyfikatora Bayesa dla silnika indukcyjnego SI) - w eksperymencie 

używano próbek prądu/napięcia silnika indukcyjnego w różnych stanach 

pracy, o różnych długościach, metodę LPC i klasyfikatora Bayesa.  

W badaniu należało dobrać właściwie liczbę wejść do klasyfikatora  

Bayesa. Wykonanie takiego badania powinno potwierdzić przydatność lub 

nieprzydatność wariantu metod LPC i klasyfikatora Bayesa  

w rozpoznawaniu sygnałów prądowych i napięciowych silnika 
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indukcyjnego. 

 

 LPC-LDA-SI (Badanie sygnałów prądowych i napięciowych metodą LPC 

i klasyfikatora opartego na Liniowej Analizie Dyskryminacyjnej LDA  dla 

silnika indukcyjnego SI) - w eksperymencie używano próbek prądu/napięcia 

silnika indukcyjnego w różnych stanach pracy, o różnych długościach, 

metodę LPC i klasyfikatora opartego na Liniowej Analizie 

Dyskryminacyjnej LDA. W badaniu należało dobrać właściwie liczbę wejść 

do klasyfikatora LDA. Wykonanie takiego badania powinno potwierdzić 

przydatność lub nieprzydatność wariantu metod LPC i klasyfikatora opartego 

na Liniowej Analizie Dyskryminacyjnej LDA w rozpoznawaniu sygnałów 

prądowych i napięciowych silnika indukcyjnego. 

 

 LPCC-SI (Badanie sygnałów prądowych i napięciowych metodą LPCC dla 

silnika indukcyjnego) – w eksperymencie używano próbek prądu/napięcia 

silnika indukcyjnego w różnych stanach pracy, o różnych długościach, metodę 

LPCC i czterech klasyfikatorów. Ponadto dobierano w nim liczbę 

współczynników cepstralnych, która jest najlepsza do rozpoznawania sygnałów 

prądowych i napięciowych silnika. Wykonanie takiego badania powinno 

potwierdzić przydatność lub nieprzydatność metody LPCC i czterech 

klasyfikatorów w rozpoznawaniu sygnałów prądowych i napięciowych silnika 

indukcyjnego. Eksperyment LPCC-SI podzielony został na 4 mniejsze 

eksperymenty: LPCC-SN-SI, LPCC-NN-SI,  LPCC-BA-SI, LPCC-LDA-SI. 

 

 LPCC-SN-SI (Badanie sygnałów prądowych i napięciowych metodą LPCC  

i klasyfikatora opartego na Sieci Neuronowej dla silnika indukcyjnego SI) - 

w eksperymencie używano próbek prądu/napięcia silnika indukcyjnego  

w różnych stanach pracy, o różnych długościach, metodę LPCC  

i klasyfikatora opartego na sieci neuronowej z algorytmem wstecznej 

propagacji błędów.  

W badaniu należało dobrać właściwie liczbę wejść do neuronów warstwy 

wejściowej sieci neuronowej. Wykonanie takiego badania powinno 

potwierdzić przydatność lub nieprzydatność wariantu metod LPCC  

i klasyfikatora opartego na sieci neuronowej z algorytmem wstecznej 

propagacji błędów w rozpoznawaniu sygnałów prądowych i napięciowych 
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silnika indukcyjnego. 

 

 LPCC-NN-SI (Badanie sygnałów prądowych i napięciowych metodą LPCC  

i klasyfikatora Najbliższego Sąsiada opartego na metodzie Najbliższego 

Sąsiada dla silnika indukcyjnego SI) - w eksperymencie używano próbek 

prądu/napięcia silnika indukcyjnego w różnych stanach pracy, o różnych 

długościach, metodę LPCC i klasyfikatora Najbliższego Sąsiada.  

W badaniu należało dobrać właściwie liczbę wejść do klasyfikatora 

Najbliższego Sąsiada. Wykonanie takiego badania powinno potwierdzić 

przydatność lub nieprzydatność wariantu metod LPCC  

i klasyfikatora opartego na Metodzie Najbliższego Sąsiada w rozpoznawaniu 

sygnałów prądowych i napięciowych silnika indukcyjnego. 

 

 LPCC-BA-SI (Badanie sygnałów prądowych i napięciowych metodą LPCC  

i klasyfikatora Bayesa dla silnika indukcyjnego SI) - w eksperymencie 

używano próbek prądu/napięcia silnika indukcyjnego w różnych stanach 

pracy, o różnych długościach, metodę LPCC i klasyfikatora Bayesa.  

W badaniu należało dobrać właściwie liczbę wejść do klasyfikatora Bayesa, 

Wykonanie takiego badania powinno potwierdzić przydatność lub 

nieprzydatność wariantu metod LPCC i klasyfikatora Bayesa  

w rozpoznawaniu sygnałów prądowych i napięciowych silnika 

indukcyjnego. 

 

 LPCC-LDA-SI (Badanie sygnałów prądowych i napięciowych metodą LPCC 

i klasyfikatora opartego na Liniowej Analizie Dyskryminacyjnej LDA  dla 

silnika indukcyjnego SI) - w eksperymencie używano próbek prądu/napięcia 

silnika indukcyjnego w różnych stanach pracy, o różnych długościach, 

metodę LPCC i klasyfikatora opartego na Liniowej Analizie 

Dyskryminacyjnej LDA. W badaniu należało dobrać właściwie liczbę wejść 

do klasyfikatora LDA. Wykonanie takiego badania powinno potwierdzić 

przydatność lub nieprzydatność wariantu metod LPCC i klasyfikatora 

opartego na Liniowej Analizie Dyskryminacyjnej LDA w rozpoznawaniu 

sygnałów prądowych i napięciowych silnika indukcyjnego. 

 

 



 

 61

2. SPS (Badanie sygnałów prądowych i napięciowych silnika prądu stałego) - 

eksperyment polegał na badaniu zbioru testowego zawierającego próbki 

prądu/napięcia silnika  prądu stałego w różnych stanach pracy. Badanie to miało 

potwierdzić skuteczność przyjętych metod rozpoznawania dla silnika prądu stałego 

W tym celu badano różne warianty metod ekstrakcji cech i klasyfikacji w zależności 

od długości próbek prądu/napięcia do rozpoznawania. Przeprowadzenie takich 

badań pozwalało zaobserwować zmiany skuteczności rozpoznawania w zależności 

od długości próbek prądu/napięcia dla danego wariantu metod rozpoznawania. Po 

przeprowadzeniu tak przygotowanego badania można stwierdzić, który wariant 

metod rozpoznawania jest najlepszy i jaka długość próbki jest właściwa do 

rozpoznawania. Określenie właściwej długości próbki było istotne, ponieważ 

potwierdzało możliwość zastosowania stanowiska do monitoringu silnika prądu 

stałego. Ponadto eksperyment potwierdzał, że w sygnale prądowym/napięciowym 

zawarta jest informacja o stanie pracy silnika. Eksperyment SPS został podzielony 

na 3 eksperymenty: MSAF-SPS, LPC-SPS, LPCC-SPS. 

 

 MSAF-SPS (Badanie sygnałów prądowych i napięciowych metodą MSAF dla 

silnika prądu stałego SPS) – w eksperymencie używano próbek prądu/napięcia 

maszyny prądu stałego w różnych stanach pracy, o różnych długościach, metodę 

MSAF i czterech klasyfikatorów. Ponadto dobierano w nim amplitudy dla 

częstotliwości, które są właściwe do rozpoznawania sygnałów prądowych  

i napięciowych silnika. Wykonanie takiego badania powinno potwierdzić 

przydatność lub nieprzydatność metody MSAF i czterech klasyfikatorów  

w rozpoznawaniu sygnałów prądowych i napięciowych silnika prądu stałego. 

Eksperyment MSAF-SPS podzielony został na 4 mniejsze eksperymenty: 

MSAF-SN-SPS, MSAF-NN-SPS, MSAF-BA-SPS, MSAF-LDA-SPS. 

 

 MSAF-SN-SPS (Badanie sygnałów prądowych i napięciowych metodą 

MSAF i klasyfikatora opartego na Sieci Neuronowej dla silnika prądu 

stałego SPS – w eksperymencie używano próbek prądu/napięcia silnika 

prądu stałego w różnych stanach pracy, o różnych długościach, metodę 

MSAF i klasyfikatora opartego na sieci neuronowej z algorytmem wstecznej 

propagacji błędów. W badaniu należało dobrać właściwie liczbę wejść do 

neuronów warstwy wejściowej sieci neuronowej. Wykonanie takiego 

badania powinno potwierdzić przydatność lub nieprzydatność wariantu 
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metod MSAF i klasyfikatora opartego na sieci neuronowej z algorytmem 

wstecznej propagacji błędów w rozpoznawaniu sygnałów prądowych  

i napięciowych silnika prądu stałego. 

 

 MSAF-NN-SPS (Badanie sygnałów prądowych i napięciowych metodą 

MSAF i klasyfikatora Najbliższego Sąsiada opartego na metodzie 

Najbliższego Sąsiada dla silnika prądu stałego SPS) - w eksperymencie 

używano próbek prądu/napięcia silnika prądu stałego w różnych stanach 

pracy, o różnych długościach, metodę MSAF i klasyfikatora Najbliższego 

Sąsiada.  

W badaniu należało dobrać właściwie liczbę wejść do klasyfikatora 

Najbliższego Sąsiada. Wykonanie takiego badania powinno potwierdzić 

przydatność lub nieprzydatność wariantu metod MSAF  

i klasyfikatora opartego na Metodzie Najbliższego Sąsiada w rozpoznawaniu 

sygnałów prądowych i napięciowych silnika prądu stałego. 

 

 MSAF-BA-SPS (Badanie sygnałów prądowych i napięciowych metodą 

MSAF i klasyfikatora Bayesa dla silnika prądu stałego SPS) -  

w eksperymencie używano próbek prądu/napięcia silnika prądu stałego  

w różnych stanach pracy, o różnych długościach, metodę MSAF  

i klasyfikatora Bayesa.  

W badaniu należało dobrać właściwie liczbę wejść do klasyfikatora Bayesa, 

Wykonanie takiego badania powinno potwierdzić przydatność lub 

nieprzydatność wariantu metod MSAF i klasyfikatora Bayesa  

w rozpoznawaniu sygnałów prądowych i napięciowych silnika prądu stałego. 

 

 MSAF-LDA-SPS (Badanie sygnałów prądowych i napięciowych metodą 

MSAF i klasyfikatora opartego na Liniowej Analizie Dyskryminacyjnej 

LDA  dla silnika prądu stałego SPS) - w eksperymencie używano próbek 

prądu/napięcia silnika prądu stałego w różnych stanach pracy, o różnych 

długościach, metodę MSAF i klasyfikatora opartego na Liniowej Analizie 

Dyskryminacyjnej LDA. W badaniu należało dobrać właściwie liczbę wejść 

do klasyfikatora LDA. Wykonanie takiego badania powinno potwierdzić 

przydatność lub nieprzydatność wariantu metod MSAF  

i klasyfikatora opartego na Liniowej Analizie Dyskryminacyjnej LDA 
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w rozpoznawaniu sygnałów prądowych i napięciowych silnika prądu stałego. 

 

 

 LPC-SPS (Badanie sygnałów prądowych i napięciowych metodą LPC dla silnika 

prądu stałego) – w eksperymencie używano próbek prądu/napięcia silnika prądu 

stałego w różnych stanach pracy, o różnych długościach, metodę LPC i czterech 

klasyfikatorów. Ponadto dobierano w nim liczbę współczynników filtra 

predykcji liniowej, która jest najlepsza do rozpoznawania sygnałów prądowych i 

napięciowych silnika. Wykonanie takiego badania powinno potwierdzić 

przydatność lub nieprzydatność metody LPC i czterech klasyfikatorów  

w rozpoznawaniu sygnałów prądowych i napięciowych silnika prądu stałego. 

Eksperyment LPC-SPS podzielony został na 4 mniejsze eksperymenty: LPC-

SN-SPS, LPC-NN-SPS,  LPC-BA-SPS, LPC-LDA-SPS. 

 

 LPC-SN-SPS (Badanie sygnałów prądowych i napięciowych metodą LPC  

i klasyfikatora opartego na Sieci Neuronowej dla silnika prądu stałego SPS – 

w eksperymencie używano próbek prądu/napięcia silnika prądu stałego  

w różnych stanach pracy, o różnych długościach, metodę LPC i klasyfikatora 

opartego na sieci neuronowej z algorytmem wstecznej propagacji błędów.  

W badaniu należało dobrać właściwie liczbę wejść do neuronów warstwy 

wejściowej sieci neuronowej. Wykonanie takiego badania powinno 

potwierdzić przydatność lub nieprzydatność wariantu metod LPC  

i klasyfikatora opartego na sieci neuronowej z algorytmem wstecznej 

propagacji błędów w rozpoznawaniu sygnałów prądowych i napięciowych 

silnika prądu stałego. 

 

 LPC-NN-SPS (Badanie sygnałów prądowych i napięciowych metodą LPC  

i klasyfikatora Najbliższego Sąsiada opartego na metodzie Najbliższego 

Sąsiada dla silnika prądu stałego SPS) - w eksperymencie używano próbek 

prądu/napięcia silnika prądu stałego w różnych stanach pracy, o różnych 

długościach, metodę LPC i klasyfikatora Najbliższego Sąsiada.  

 

 W badaniu należało dobrać właściwie liczbę wejść do klasyfikatora 

Najbliższego Sąsiada. Wykonanie takiego badania powinno potwierdzić 

przydatność lub nieprzydatność wariantu metod LPC  
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i klasyfikatora opartego na Metodzie Najbliższego Sąsiada w rozpoznawaniu 

sygnałów prądowych i napięciowych silnika prądu stałego. 

 

 LPC-BA-SPS (Badanie sygnałów prądowych i napięciowych metodą LPC  

i klasyfikatora Bayesa dla silnika prądu stałego SPS) - w eksperymencie 

używano próbek prądu/napięcia silnika prądu stałego  

w różnych stanach pracy, o różnych długościach, metodę LPC  

i klasyfikatora Bayesa.  

W badaniu należało dobrać właściwie liczbę wejść do klasyfikatora Bayesa, 

Wykonanie takiego badania powinno potwierdzić przydatność lub 

nieprzydatność wariantu metod MSAF i klasyfikatora Bayesa  

w rozpoznawaniu sygnałów prądowych i napięciowych silnika prądu stałego. 

 

 LPC-LDA-SPS (Badanie sygnałów prądowych i napięciowych metodą LPC  

i klasyfikatora opartego na Liniowej Analizie Dyskryminacyjnej LDA  dla 

silnika prądu stałego SPS) - w eksperymencie używano próbek 

prądu/napięcia silnika prądu stałego w różnych stanach pracy, o różnych 

długościach, metodę LPC i klasyfikatora opartego na Liniowej Analizie 

Dyskryminacyjnej LDA. W badaniu należało dobrać właściwie liczbę wejść 

do klasyfikatora LDA. Wykonanie takiego badania powinno potwierdzić 

przydatność lub nieprzydatność wariantu metod LPC i klasyfikatora opartego 

na Liniowej Analizie Dyskryminacyjnej LDA w rozpoznawaniu sygnałów 

prądowych i napięciowych silnika prądu stałego. 

 

 LPCC-SPS (Badanie sygnałów prądowych i napięciowych metodą LPCC dla 

silnika prądu stałego) – w eksperymencie używano próbek prądu/napięcia silnika 

w różnych stanach pracy, o różnych długościach, metodę LPCC i czterech 

klasyfikatorów. Ponadto dobierano w nim liczbę współczynników cepstralnych, 

która jest najlepsza do rozpoznawania sygnałów prądowych i napięciowych 

silnika. Wykonanie takiego badania powinno potwierdzić przydatność lub 

nieprzydatność metody LPCC i czterech klasyfikatorów w rozpoznawaniu 

sygnałów prądowych i napięciowych silnika prądu stałego. Eksperyment LPCC-

SPS podzielony został na 4 mniejsze eksperymenty: LPCC-SN-SPS, LPCC-NN-

SPS, LPCC-BA-SPS, LPCC-LDA-SPS. 
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 LPCC-SN-SPS (Badanie sygnałów prądowych i napięciowych metodą LPCC 

i klasyfikatora opartego na Sieci Neuronowej dla silnika prądu stałego SPS – 

w eksperymencie używano próbek prądu/napięcia silnika prądu stałego  

w różnych stanach pracy, o różnych długościach, metodę LPCC  

i klasyfikatora opartego na sieci neuronowej z algorytmem wstecznej 

propagacji błędów. W badaniu należało dobrać właściwie liczbę wejść do 

neuronów warstwy wejściowej sieci neuronowej. Wykonanie takiego 

badania powinno potwierdzić przydatność lub nieprzydatność wariantu 

metod LPCC i klasyfikatora opartego na sieci neuronowej z algorytmem 

wstecznej propagacji błędów w rozpoznawaniu sygnałów prądowych  

i napięciowych silnika prądu stałego. 

 

 LPCC-NN-SPS (Badanie sygnałów prądowych i napięciowych metodą 

LPCC i klasyfikatora Najbliższego Sąsiada opartego na metodzie 

Najbliższego Sąsiada dla silnika prądu stałego SPS) - w eksperymencie 

używano próbek prądu/napięcia silnika prądu stałego w różnych stanach 

pracy, o różnych długościach, metodę LPCC i klasyfikatora Najbliższego 

Sąsiada.  

W badaniu należało dobrać właściwie liczbę wejść do klasyfikatora 

Najbliższego Sąsiada. Wykonanie takiego badania powinno potwierdzić 

przydatność lub nieprzydatność wariantu metod LPCC  

i klasyfikatora opartego na Metodzie Najbliższego Sąsiada w rozpoznawaniu 

sygnałów prądowych i napięciowych silnika prądu stałego. 

 

 LPCC-BA-SPS (Badanie sygnałów prądowych i napięciowych metodą 

LPCC i klasyfikatora Bayesa dla silnika prądu stałego SPS) -  

w eksperymencie używano próbek prądu/napięcia silnika prądu stałego  

w różnych stanach pracy, o różnych długościach, metodę LPCC  

i klasyfikatora Bayesa.  

W badaniu należało dobrać właściwie liczbę wejść do klasyfikatora Bayesa, 

Wykonanie takiego badania powinno potwierdzić przydatność lub 

nieprzydatność wariantu metod LPCC i klasyfikatora Bayesa  

w rozpoznawaniu sygnałów prądowych i napięciowych silnika prądu stałego. 

 

LPCC-LDA-SPS (Badanie sygnałów prądowych i napięciowych metodą 
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LPCC i klasyfikatora opartego na Liniowej Analizie Dyskryminacyjnej LDA  

dla silnika prądu stałego SPS) - w eksperymencie używano próbek 

prądu/napięcia silnika prądu stałego w różnych stanach pracy, o różnych 

długościach, metodę LPCC i klasyfikatora opartego na Liniowej Analizie 

Dyskryminacyjnej LDA. W badaniu należało dobrać właściwie liczbę wejść 

do klasyfikatora LDA. Wykonanie takiego badania powinno potwierdzić 

przydatność lub nieprzydatność wariantu metod LPCC  

i klasyfikatora opartego na Liniowej Analizie Dyskryminacyjnej LDA 

w rozpoznawaniu sygnałów prądowych i napięciowych silnika prądu stałego. 

 

 

4.2. Eksperyment SI (silniki indukcyjne klatkowe) 
 

Obiektem badań były cztery silniki indukcyjne klatkowe (rysunek 4.1), które 

umożliwiały realizację czterech stanów silnika: bez uszkodzeń, uszkodzenia pierścienia 

klatki, uszkodzenia jednego pręta klatki, uszkodzenia dwóch prętów klatki. Silniki miały 

następujące dane znamionowe: PN  = 0,55 kW, UN = 220/380 V, IN  = 2,52/1,47 A, cos(φN)= 

0,77, nN = 1400 obr/min. 

Obciążeniem badanego silnika był drugi silnik na wspólnym wale, w którym połączono trzy 

uzwojenia i wymuszono w nich stały prąd (rysunek 4.3). Pomiary wykonano w warunkach 

laboratoryjnych kartą pomiarową z częstotliwością próbkowania 20 kHz i czasem rejestracji 

10 s. Rejestrowano następujące wielkości: napięcie między fazami L1 i L2, napięcie między 

fazami L3 i L2, prąd fazy L1, prąd fazy L2, prąd fazy L3. Wykonano wielowariantowe 

rejestracje obciążonego silnika w stanach: bez uszkodzeń, uszkodzenia pierścienia 

zwierającego klatki, uszkodzenia jednego pręta klatki, uszkodzenia dwóch prętów klatki, dla  

prądu obciążenia: 5 A, 4 A, 3 A, 1 A, 0 A, dla procesu uczenia i procesu identyfikacji. 

Spośród zarejestrowanych wielkości jako sygnał diagnostyczny przyjęto prąd stojana fazy L1 

i napięcie przewodowe między fazami L1 i  L2 (rysunki 4.4 - 4.11). 
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Rys. 4.3. Obwody elektryczne silników indukcyjnych klatkowych 

 

 
Rys. 4.4. Prąd  stojana fazy L1 w stanie uszkodzenia dwóch prętów klatki 

 

 
Rys. 4.5. Prąd  stojana fazy L1 w stanie uszkodzenia jednego pręta klatki 
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Rys. 4.6. Prąd  stojana fazy L1 w stanie uszkodzenia pierścienia klatki 
 

 
Rys. 4.7. Prąd  stojana fazy L1 w stanie bez uszkodzeń 

 

 
Rys. 4.8. Napięcie  przewodowe stojana między fazami L1 i L2 

w stanie uszkodzenia dwóch prętów klatki 
 

 
Rys. 4.9. Napięcie przewodowe stojana między fazami L1 i L2 

w stanie uszkodzenia jednego pręta klatki 
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Rys. 4.10. Napięcie  przewodowe stojana między fazami L1 i L2 

w stanie uszkodzenia pierścienia klatki 

 
Rys. 4.11. Napięcie  przewodowe stojana między fazami L1 i L2  

 w stanie bez uszkodzeń 

 
Zarejestrowano sygnały diagnostyczne: prąd stojana fazy L1 i napięcie przewodowe 

między fazami L1 i  L2. Zbiór testowy zawierał próbki prądu i napięcia o długości od 1 do 5 

sekund ponieważ istotnym było zbadanie skuteczności rozpoznawania sygnału 

prądowego/napięciowego w zależności od długości próbki prądu/napięcia. Określenie 

właściwej długości próbki było potrzebne ponieważ potwierdzało możliwość zastosowania 

stanowiska do monitoringu maszyny indukcyjnej. Ponadto eksperyment miał potwierdzić, że 

w sygnale prądu/napięcia zawarta jest informacja o stanie maszyny indukcyjnej. W tym celu 

eksperyment SI został podzielony na 3 eksperymenty: MSAF-SI, LPC-SI, LPCC-SI. W 

eksperymentach LPC-SI, LPCC-SI uzyskano gorsze wyniki, niż w MSAF-SI. 

 

4.3. Eksperyment MSAF-SI 
 

Eksperyment MSAF-SI polegał na badaniu zbioru testowego zawierającego próbki 

prądu/napięcia maszyny indukcyjnej w różnych stanach pracy, o różnych długościach, za 

pomocą metody MSAF i czterech klasyfikatorów (sieci neuronowej, NN, Bayesa i LDA).  

Wykonano analizę FFT sygnałów diagnostycznych. Wyniki analizy FFT prądu stojana 

fazy L1 i napięcia przewodowego między fazami L1 i L2, dla prądu obciążenia 5 A, 

przedstawiono na rysunkach 4.12 - 4.19. 
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Rys. 4.12. Widmo częstotliwości prądu stojana fazy L1 w stanie uszkodzenia dwóch prętów 
klatki 

 

 
 

Rys. 4.13. Widmo częstotliwości prądu stojana fazy L1 w stanie uszkodzenia jednego pręta 
klatki 

 
Rys. 4.14. Widmo częstotliwości prądu stojana fazy L1 w stanie uszkodzenia 

pierścienia klatki 
 

 
Rys. 4.15. Widmo częstotliwości prądu stojana fazy L1 w stanie bez uszkodzeń 
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Rys. 4.16. Widmo częstotliwości napięcia  przewodowego stojana między fazami  

L1 i L2 w stanie uszkodzenia dwóch prętów klatki 
 

 
Rys. 4.17. Widmo częstotliwości napięcia  przewodowego stojana między fazami  

L1 i L2 w stanie uszkodzenia jednego pręta klatki 
 

 
Rys. 4.18. Widmo częstotliwości napięcia  przewodowego stojana między fazami  

L1 i L2 w stanie uszkodzenia pierścienia klatki 
 

 
Rys. 4.19. Widmo częstotliwości napięcia  przewodowego stojana między fazami  

L1 i L2 w stanie bez uszkodzeń 
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Dla każdej długości próbki sygnału diagnostycznego określono zbiór najistotniejszych 

częstotliwości, dla których różnice odpowiadających sygnałów w dwóch stanach silnika są 

największe.  

Metoda MSAF pozwoliła wyznaczyć najistotniejsze częstotliwości: 26Hz, 51Hz, 76 Hz 

dla prądu fazy L1 oraz częstotliwości: 49Hz, 50Hz, 52 Hz dla napięcia między fazami L1  

i L2. 

W procesie uczenia i identyfikacji zastosowano cztery klasyfikatory: sieci neuronowej, 

NN, Bayesa i LDA. W procesach uczenia i identyfikacji utworzono wektory cech sygnału 

diagnostycznego dla częstotliwości należących do zbioru najistotniejszych częstotliwości. 

Składowymi wektorów cech były amplitudy dla częstotliwości prądu stojana fazy L1  

i napięcia przewodowego stojana między fazami L1 i L2 w czterech stanach: bez uszkodzeń, 

uszkodzenia pierścienia zwierającego klatki, uszkodzenia jednego pręta klatki, uszkodzenia 

dwóch prętów klatki. 

Skuteczność rozpoznawania sygnału silnika została zdefiniowana: 

                                         100%   
nw

np
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N
E                                                                           (4.1) 

gdzie: En – skuteczność rozpoznawania sygnału silnika dla n-sekundowych próbek sygnału, 
Nnp, Nnw   – liczby pomyślnych rozpoznań i wszystkich rozpoznań sygnału dla n-sekundowych 
próbek sygnału silnika w stanach: bez uszkodzeń, uszkodzenia pierścienia zwierającego 
klatki, uszkodzenia jednego pręta klatki, uszkodzenia dwóch prętów klatki. 

 
Średnią skuteczność rozpoznawania sygnału silnika zdefiniowano: 
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                                                               (4.2) 

gdzie: Ens – średnia skuteczność rozpoznawania sygnału silnika dla n-sekundowych próbek 
sygnału, Enb, Enp, Enp1, Enp2  – skuteczności rozpoznawania sygnału silnika dla n-sekundowych 
próbek sygnału odpowiednio w stanach: bez uszkodzeń, uszkodzenia pierścienia klatki, 
uszkodzenia jednego pręta klatki, uszkodzenia dwóch prętów klatki. 
 

Zastosowane metody analizy i rozpoznawania pozwalają określić stan silnika 

indukcyjnego klatkowego, tj. stan bez uszkodzeń, stan z uszkodzonym pierścieniem klatki, 

stan z jednym uszkodzonym prętem klatki, stan z dwoma uszkodzonymi prętami klatki, na 

podstawie próbek sygnału diagnostycznego prądu stojana fazy L1 i napięcia przewodowego 

stojana między fazami L1 i L2, dla prądu obciążenia 5 A.  
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Proces tworzenia wzorców do rozpoznawania został przeprowadzony na podstawie zbioru 

uczącego zawierającego 8 próbek sygnału. Aby zmniejszyć liczbę możliwych przypadków 

obliczeniowych, zbiór uczący zawierał tylko jednosekundowe próbki sygnału. W procesie 

identyfikacji wykorzystano zbiory testowe zawierające: 32 jednosekundowych próbek 

sygnału, 20 dwusekundowych próbek sygnału, 12 trzysekundowych próbek sygnału,  

8 czterosekundowych próbek sygnału i 8 pięciosekundowych próbek sygnału.  

W celu potwierdzenia przydatności metody MSAF i czterech klasyfikatorów  

w rozpoznawaniu sygnałów prądowych i napięciowych maszyny indukcyjnej eksperyment 

MSAF-SI podzielony został na 4 mniejsze eksperymenty: MSAF-SN-SI, MSAF-NN-SI, 

MSAF-BA-SI, MSAF-LDA-SI. 

4.3.1. Eksperyment MSAF-SN-SI 
 

Eksperyment MSAF-SN-SI polegał na badaniu zbioru testowego zawierającego próbki 

prądów i napięć silnika indukcyjnego w różnych stanach pracy, o różnych długościach, 

metodą MSAF i klasyfikatora opartego na sieci neuronowej z algorytmem wstecznej 

propagacji błędów. W badaniu należało dobrać właściwie liczbę wejść do neuronów warstwy 

wejściowej sieci neuronowej. Ze względu na wybraną wcześniej liczbę cech, liczba wejść do 

neuronów warstwy wejściowej sieci neuronowej wynosiła 4 (3+1).  

Wyniki rozpoznawania sygnałów silnika indukcyjnego klatkowego przy użyciu klasyfikatora 
opartego na sieci neuronowej z algorytmem wstecznej propagacji błędów dla próbek 
jednosekundowych przedstawiono w tabelach 4.1 i 4.2. 

Tab. 4.1. Wyniki rozpoznawania prądu iL1 pierwszej fazy stojana silnika  
indukcyjnego klatkowego dla jednosekundowych próbek 

Stan silnika Skuteczność  
rozpoznawania [%] 

bez uszkodzeń 87,5  
z uszkodzonym pierścieniem 100  
z uszkodzonym jednym prętem 100  
z uszkodzonymi dwoma prętami 100  

Tab. 4.2. Wyniki rozpoznawania napięcia przewodowego uL1L2 stojana  
silnika indukcyjnego klatkowego dla jednosekundowych próbek 

Stan silnika Skuteczność  
rozpoznawania [%] 

bez uszkodzeń 100  
z uszkodzonym pierścieniem 62,5  
z uszkodzonym jednym prętem 62,5  
z uszkodzonymi dwoma prętami 100  



 

 74

Przy użyciu klasyfikatora opartego na sieci neuronowej skuteczność rozpoznawania 

sygnałów prądowych wynosiła od 66,6% do 100%, a napięciowych od 50% do 100% (próbki 

o długości od 1 do 5 sekund, dodatek B, tabele 4.25 i 4.29).  

Wykonanie takiego badania potwierdziło przydatność wariantu metod MSAF i klasyfikatora 

opartego na sieci neuronowej z algorytmem wstecznej propagacji błędów w rozpoznawaniu 

sygnałów prądowych i napięciowych silnika indukcyjnego.  

4.3.2. Eksperyment MSAF-NN-SI 

Wyniki rozpoznawania sygnałów silnika indukcyjnego klatkowego przy użyciu klasyfikatora 
opartego na metodzie najbliższego sąsiada dla próbek jednosekundowych przedstawiono  
w tabelach 4.3 i 4.4. 

Tab. 4.3. Wyniki rozpoznawania prądu iL1 pierwszej fazy stojana silnika  
indukcyjnego klatkowego dla jednosekundowych próbek 

Stan silnika Skuteczność  
rozpoznawania [%] 

bez uszkodzeń 100  
z uszkodzonym pierścieniem 100  
z uszkodzonym jednym prętem 100  
z uszkodzonymi dwoma prętami 100  

Tab. 4.4. Wyniki rozpoznawania napięcia przewodowego uL1L2 stojana 
 silnika indukcyjnego klatkowego dla jednosekundowych próbek 

Stan silnika Skuteczność  
rozpoznawania [%] 

bez uszkodzeń 62,5  
z uszkodzonym pierścieniem 100  
z uszkodzonym jednym prętem 100  
z uszkodzonymi dwoma prętami 62,5  

Przy użyciu klasyfikatora opartego na metodzie najbliższego sąsiada skuteczność 

rozpoznawania sygnałów prądowych wynosiła 100%, a napięciowych od 50% do 100% 

(próbki o długości od 1 do 5 sekund, dodatek B, tabele 4.26 i 4.30).  

Wykonanie takiego badania potwierdziło przydatność wariantu metod MSAF i klasyfikatora 

opartego na metodzie najbliższego sąsiada w rozpoznawaniu sygnałów prądowych  

i napięciowych silnika indukcyjnego.  

4.3.3. Eksperyment MSAF-BA-SI 

Wyniki rozpoznawania sygnałów silnika indukcyjnego klatkowego przy użyciu klasyfikatora 
Bayesa dla próbek jednosekundowych przedstawiono w tabelach 4.5 i 4.6. 
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Tab. 4.5. Wyniki rozpoznawania prądu iL1 pierwszej fazy stojana silnika  
indukcyjnego klatkowego dla jednosekundowych próbek 

Stan silnika Skuteczność  
rozpoznawania [%] 

bez uszkodzeń 100 
z uszkodzonym pierścieniem 100  
z uszkodzonym jednym prętem 100  
z uszkodzonymi dwoma prętami 100 

Tab. 4.6. Wyniki rozpoznawania napięcia przewodowego uL1L2 stojana silnika  
indukcyjnego klatkowego dla jednosekundowych próbek 

Stan silnika Skuteczność  
rozpoznawania [%] 

bez uszkodzeń 100  
z uszkodzonym pierścieniem 62,5  
z uszkodzonym jednym prętem 62,5  
z uszkodzonymi dwoma prętami 100  

 

Przy użyciu klasyfikatora Bayesa skuteczność rozpoznawania sygnałów prądowych 

wynosiła 100%, a napięciowych od 50% do 100% (próbki o długości od 1 do 5 sekund, 

dodatek B, tabele 4.27 i 4.31).  

Wykonanie takiego badania potwierdziło przydatność wariantu metod MSAF i klasyfikatora 

Bayesa w rozpoznawaniu sygnałów prądowych i napięciowych silnika indukcyjnego.  

4.3.4. Eksperyment MSAF-LDA-SI 

Wyniki rozpoznawania sygnałów silnika indukcyjnego klatkowego przy użyciu klasyfikatora 
LDA dla próbek jednosekundowych przedstawiono w tabelach 4.7 i 4.8. 

Tab. 4.7. Wyniki rozpoznawania prądu iL1 pierwszej fazy stojana silnika  
indukcyjnego klatkowego dla jednosekundowych próbek 

Stan silnika Skuteczność 
rozpoznawania [%] 

bez uszkodzeń 100 
z uszkodzonym pierścieniem 100  
z uszkodzonym jednym prętem 100  
z uszkodzonymi dwoma prętami 100  
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Tab. 4.8. Wyniki rozpoznawania napięcia przewodowego uL1L2 stojana silnika  
indukcyjnego klatkowego dla jednosekundowych próbek 

Stan silnika Skuteczność  
rozpoznawania [%] 

bez uszkodzeń 100  
z uszkodzonym pierścieniem 62,5  
z uszkodzonym jednym prętem 62,5  
z uszkodzonymi dwoma prętami 100  

 

Przy użyciu klasyfikatora LDA skuteczność rozpoznawania sygnałów prądowych 

wynosiła 100%, a napięciowych od 50% do 100% (próbki o długości od 1 do 5 sekund, 

dodatek B, tabele 4.28 i 4.32).  

Wykonanie takiego badania potwierdziło przydatność wariantu metod MSAF i klasyfikatora 

LDA w rozpoznawaniu sygnałów prądowych i napięciowych silnika indukcyjnego.  

4.4. Eksperyment SPS (silnik prądu stałego) 
 

Obiektem badań był silnik obcowzbudny prądu stałego wykonany przez BOBRME 

KOMEL w Katowicach (rysunek 4.2), który umożliwiał realizację czterech stanów silnika: 

bez uszkodzeń, przerwy zezwojów wirnika, zwarcia trzech zezwojów wirnika oraz zwarcia 

sześciu zezwojów wirnika. Silnik miał następujące dane: PN  = 13 kW, UN = 75 V, IN  = 200 

A, UfN = 220 V, nN = 700 obr/min, p = 2,  Nr  = 42,  K = 126. 

Silnik posiadał uzwojenie pętlicowe proste w wirniku i był zasilany z generatora napięcia 

stałego. Obciążeniem silnika był generator napięcia stałego pracujący na zewnętrzną 

rezystancję. Pomiary wykonano w warunkach laboratoryjnych kartą pomiarową  

z częstotliwością próbkowania 20 kHz i czasem rejestracji 10 s. Rejestrowano następujące 

wielkości: prędkość wirnika, napięcie twornika, prąd twornika, napięcie wzbudzenia, prąd 

wzbudzenia, prąd w zwartych zezwojach wirnika. Wykonano wielowariantowe rejestracje 

obciążonego silnika w stanach: bez uszkodzeń, przerwy zezwojów wirnika, zwarcia trzech 

zezwojów wirnika, zwarcia sześciu zezwojów wirnika, przerwy zezwojów wirnika i zwarcia 

trzech zezwojów wirnika, przerwy zezwojów wirnika i zwarcia sześciu zezwojów wirnika, dla  

prędkości wirnika: 700 obr/min, 600 obr/min, 500 obr/min, 400 obr/min, dla procesu uczenia 

i procesu identyfikacji. Spośród zarejestrowanych wielkości jako sygnały diagnostyczne 

wybrano: prąd wzbudzenia, prąd twornika, napięcie wzbudzenia i napięcie twornika (rysunki 

4.20 - 4.35). 
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Rys. 4.20. Prąd wzbudzenia w stanie zwarcia sześciu zezwojów  

 
Rys. 4.21. Prąd wzbudzenia w stanie zwarcia trzech zezwojów 

 

 
Rys. 4.22. Prąd wzbudzenia w stanie przerwy jednego zezwoju 

 
 

 
Rys. 4.23. Prąd wzbudzenia w stanie bez uszkodzeń 
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Rys. 4.24. Prąd twornika w stanie zwarcia sześciu zezwojów 

 
Rys. 4.25. Prąd twornika w stanie zwarcia trzech zezwojów 

 
 

 
Rys. 4.26. Prąd twornika w stanie przerwy jednego  zezwoju 

 
 
 

 
Rys. 4.27. Prąd twornika w stanie bez uszkodzeń 
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Rys. 4.28. Napięcie wzbudzenia w stanie zwarcia sześciu zezwojów 

 

 

Rys. 4.29. Napięcie wzbudzenia w stanie zwarcia trzech zezwojów 
 
 

 
Rys. 4.30. Napięcie wzbudzenia w stanie przerwy jednego zezwoju 

 

 
Rys. 4.31. Napięcie wzbudzenia w stanie bez uszkodzeń 
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Rys. 4.32. Napięcie twornika w stanie zwarcia sześciu zezwojów 

 
Rys. 4.33. Napięcie twornika w stanie zwarcia trzech zezwojów 

 
Rys. 4.34. Napięcie twornika w stanie przerwy jednego zezwoju 

 

 
Rys. 4.35. Napięcie twornika w stanie bez uszkodzeń 

 

Zarejestrowane sygnały diagnostyczne: prąd wzbudzenia, prąd twornika, napięcie 

wzbudzenia, napięcie twornika, podzielono na próbki o długości: 1s, 2s, 3s, 4s, 5s.  

Zbiór testowy zawierał próbki prądu i napięcia o długości od 1 do 5 sekund ponieważ 

istotnym było zbadanie skuteczności rozpoznawania sygnału prądowego/napięciowego  
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w zależności od długości próbki prądu/napięcia. Określenie właściwej długości próbki było 

potrzebne ponieważ potwierdzało możliwość zastosowania stanowiska do monitoringu 

maszyny prądu stałego. Ponadto eksperyment miał potwierdzić, że w sygnale prądu/napięcia 

zawarta jest informacja o stanie maszyny prądu stałego. W celu potwierdzenia przydatności 

metody MSAF i czterech klasyfikatorów (sieci neuronowej, NN, Bayesa, LDA)  

w rozpoznawaniu sygnałów prądowych i napięciowych maszyny prądu stałego eksperyment 

SPS podzielony został na 3 mniejsze eksperymenty: MSAF-SPS, LPC-SPS, LPCC-SPS.  

W eksperymentach LPC-SPS, LPCC-SPS uzyskano gorsze wyniki, niż w MSAF-SPS. 

 

4.5. Eksperyment MSAF-SPS 
 

Eksperyment MSAF-SPS polegał na badaniu zbioru testowego zawierającego próbki 

prądu/napięcia silnika prądu stałego w różnych stanach pracy, o różnych długościach, za 

pomocą metody MSAF i czterech klasyfikatorów (sieci neuronowej, NN, Bayesa i LDA).  

Wykonano analizę FFT sygnałów diagnostycznych. Wyniki analizy FFT prądu 

wzbudzenia, prądu twornika, napięcia wzbudzenia i napięcia twornika dla prędkości wirnika 700 

obr/min, dla prądu obciążenia 45 A, przedstawiono na rysunkach 4.36 - 4.51. 

 
Rys. 4.36. Widmo częstotliwości prądu wzbudzenia w stanie zwarcia sześciu zezwojów 

 

 
Rys. 4.37. Widmo częstotliwości prądu wzbudzenia w stanie zwarcia trzech zezwojów 
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Rys. 4.38. Widmo częstotliwości prądu wzbudzenia w stanie przerwy jednego zezwoju 

 

 
Rys. 4.39. Widmo częstotliwości prądu wzbudzenia w stanie bez uszkodzeń 

 
 

 
Rys. 4.40. Widmo częstotliwości prądu twornika w stanie zwarcia sześciu zezwojów 

 

 
Rys. 4.41. Widmo częstotliwości prądu twornika w stanie zwarcia trzech zezwojów 
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Rys. 4.42. Widmo częstotliwości prądu twornika w stanie przerwy jednego zezwoju 

 

 
Rys. 4.43. Widmo częstotliwości prądu twornika w stanie bez uszkodzeń 

 
 

 
Rys. 4.44. Widmo częstotliwości napięcia wzbudzenia w stanie zwarcia sześciu zezwojów  

 

 

Rys. 4.45. Widmo częstotliwości napięcia wzbudzenia w stanie zwarcia trzech zezwojów  
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Rys. 4.46. Widmo częstotliwości napięcia wzbudzenia w stanie przerwy jednego zezwoju  
 

 

Rys. 4.47. Widmo częstotliwości napięcia wzbudzenia w stanie bez uszkodzeń 
 

 
Rys. 4.48. Widmo częstotliwości napięcia twornika w stanie zwarcia sześciu zezwojów  

 

 

Rys. 4.49. Widmo częstotliwości napięcia twornika w stanie zwarcia trzech zezwojów 
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Rys. 4.50. Widmo częstotliwości napięcia twornika w stanie przerwy jednego zezwoju 
  

 
Rys. 4.51. Widmo częstotliwości napięcia twornika w stanie bez uszkodzeń 

 
Dla każdej długości próbki sygnału diagnostycznego określono zbiór najistotniejszych 

częstotliwości, dla których różnice odpowiadających sygnałów w dwóch stanach silnika są 

największe.  

W przypadku maszyny prądu stałego pracującej z prędkością wynoszącą 700 obr/min  

w widmach prądów wzbudzenia i twornika oraz napięć wzbudzenia i twornika pojawiają się 

amplitudy o częstotliwościach, które są wielokrotnościami częstotliwości kc = 46,66 Hz [54]. 

Z tego powodu dla sygnałów prądowych i napięciowych maszyny prądu stałego badano 

amplitudy o częstotliwościach, które były wielokrotnościami częstotliwości 46,66 Hz. Metoda 

wyboru amplitud dla częstotliwości wskazała, że najlepiej rozróżnialne amplitudy występują 

dla częstotliwości 233 Hz, 887 Hz, 1260 Hz, 2286 Hz, 2566 Hz.  

W procesie uczenia i identyfikacji zastosowano cztery klasyfikatory: sieci neuronowej, 

NN, Bayesa i LDA. W procesach uczenia i identyfikacji utworzono wektory cech sygnału 

diagnostycznego dla częstotliwości należących do zbioru najistotniejszych częstotliwości. 

Składowymi wektorów cech były amplitudy dla częstotliwości prądu wzbudzenia, prądu 

twornika, napięcia wzbudzenia i napięcia twornika, w czterech stanach: stanie bez uszkodzeń, 

stanie przerwy zezwojów wirnika, stanie zwarcia trzech zezwojów wirnika, stanie zwarcia 

sześciu zezwojów wirnika. 

Skuteczność rozpoznawania sygnału silnika została zdefiniowana: 
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gdzie: En – skuteczność rozpoznawania sygnału silnika dla n-sekundowych próbek sygnału, 
Nnp, Nnw   – liczba pomyślnych rozpoznań i wszystkich rozpoznań sygnału dla n-sekundowych 
próbek sygnału silnika w stanach: bez uszkodzeń, przerwy zezwojów wirnika i zwarcia trzech 
zezwojów wirnika.  

Średnią skuteczność rozpoznawania sygnału silnika zdefiniowano: 

                                   
4

  63 nznznpnb
ns

EEEE
E


                                                              (4.4) 

gdzie: Ens – średnia skuteczność rozpoznawania sygnału silnika dla n-sekundowych próbek 
sygnału, Enb, Enp, Enz3, Enz6  – skuteczności rozpoznawania sygnału silnika dla n-sekundowych 
próbek sygnału odpowiednio w stanach: bez uszkodzeń, przerwy zezwojów wirnika, zwarcia 
trzech zezwojów wirnika, zwarcia sześciu zezwojów wirnika. 

Eksperyment MSAF-SPS polegał na badaniu zbioru testowego zawierającego próbki 

prądów i napięć silnika prądu stałego w różnych stanach pracy, o różnych długościach, 

metodę MSAF i cztery klasyfikatory.  

Zastosowane metody analizy i rozpoznawania pozwalają określić stan silnika prądu 

stałego, tj. stan bez uszkodzeń, stan z przerwą zezwojów wirnika, stan ze zwarciem trzech 

zezwojów wirnika, stan ze zwarciem sześciu zezwojów wirnika, na podstawie próbek sygnału 

diagnostycznego prądu wzbudzenia, prądu twornika, napięcia wzbudzenia  

i napięcia twornika, dla prądu obciążenia 45 A.  

Proces tworzenia wzorców do rozpoznawania został przeprowadzony na podstawie 

zbioru uczącego zawierającego 8 próbek sygnału. Aby zmniejszyć liczbę możliwych 

przypadków obliczeniowych, zbiór uczący zawierał tylko jednosekundowe próbki sygnału.  

W procesie identyfikacji wykorzystano zbiory testowe zawierające: 32 jednosekundowych 

próbek sygnału, 20 dwusekundowych próbek sygnału, 12 trzysekundowych próbek sygnału,  

8 czterosekundowych próbek sygnału i 8 pięciosekundowych próbek sygnału. 

W celu potwierdzenia przydatności metody MSAF i czterech klasyfikatorów  

w rozpoznawaniu sygnałów prądowych i napięciowych maszyny prądu stałego eksperyment 

MSAF-SPS podzielony został na 4 mniejsze eksperymenty: MSAF-SN-SPS, MSAF-NN-SPS, 

MSAF-BA-SPS, MSAF-LDA-SPS. 
 

4.5.1. Eksperyment MSAF-SN-SPS  
 

Eksperyment MSAF-SN-SPS polegał na badaniu zbioru testowego zawierającego 

próbki prądów i napięć maszyny prądu stałego w różnych stanach pracy, o różnych 
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długościach, metodą MSAF i klasyfikatora opartego na sieci neuronowej z algorytmem 

wstecznej propagacji błędów. W badaniu należało dobrać właściwie liczbę wejść do 

neuronów warstwy wejściowej sieci neuronowej. Ze względu na wybraną wcześniej liczbę 

cech, liczba wejść do neuronów warstwy wejściowej sieci neuronowej wynosiła 6 (5+1).  

Wyniki rozpoznawania sygnałów silnika prądu stałego opartego na sieci neuronowej  
z algorytmem wstecznej propagacji błędów dla próbek jednosekundowych przedstawiono  
w tabelach 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 

Tab. 4.9. Wyniki rozpoznawania prądu iw wzbudzenia silnika prądu stałego  
dla  jednosekundowych próbek 

Stan silnika Skuteczność 
rozpoznawania [%] 

bez uszkodzeń 100  
z jedną przerwą w uzwojeniu wirnika 62,5  
z trzema zwartymi zezwojami wirnika 100  
z sześcioma zwartymi zezwojami wirnika 100  

Tab. 4.10. Wyniki rozpoznawania prądu it twornika silnika prądu stałego  
dla  jednosekundowych próbek 

Stan silnika Skuteczność  
rozpoznawania [%] 

bez uszkodzeń 100  
z jedną przerwą w uzwojeniu wirnika 100  
z trzema zwartymi zezwojami wirnika 100  
z sześcioma zwartymi zezwojami wirnika 100  

Tab. 4.11. Wyniki rozpoznawania napięcia uw wzbudzenia silnika prądu stałego  
dla  jednosekundowych próbek 

Stan silnika Skuteczność  
rozpoznawania [%] 

bez uszkodzeń 100  
z jedną przerwą w uzwojeniu wirnika 100  
z trzema zwartymi zezwojami wirnika 100  
z sześcioma zwartymi zezwojami wirnika 100  

Tab. 4.12. Wyniki rozpoznawania napięcia ut twornika silnika prądu stałego  
dla  jednosekundowych próbek 

Stan silnika Skuteczność  
rozpoznawania [%] 

bez uszkodzeń 100  
z jedną przerwą w uzwojeniu wirnika 100  
z trzema zwartymi zezwojami wirnika 100  
z sześcioma zwartymi zezwojami wirnika 100  
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Przy użyciu klasyfikatora opartego na sieci neuronowej skuteczność rozpoznawania 

sygnałów prądowych wynosiła od 50% do 100%, a napięciowych 100% (próbki o długości od 

1 do 5 sekund, dodatek B, tabele 4.33, 4.37, 4.41, 4.45). Wykonanie takiego badania 

potwierdziło przydatność wariantu metod MSAF i klasyfikatora opartego na sieci neuronowej 

z algorytmem wstecznej propagacji błędów w rozpoznawaniu sygnałów prądowych  

i napięciowych silnika prądu stałego.  

4.5.2. Eksperyment MSAF-NN-SPS 

Wyniki rozpoznawania sygnałów silnika prądu stałego przy użyciu klasyfikatora opartego na 
metodzie najbliższego sąsiada dla próbek jednosekundowych przedstawiono w tabelach 4.13, 
4.14, 4.15, 4.16. 

Tab. 4.13. Wyniki rozpoznawania prądu iw wzbudzenia silnika prądu stałego  
dla  jednosekundowych próbek 

Stan silnika Skuteczność  
rozpoznawania [%] 

bez uszkodzeń 100  
z jedną przerwą w uzwojeniu wirnika 62,5  
z trzema zwartymi zezwojami wirnika 100  
z sześcioma zwartymi zezwojami wirnika 100  

Tab. 4.14. Wyniki rozpoznawania prądu it twornika silnika prądu stałego  
dla  jednosekundowych próbek 

Stan silnika Skuteczność  
rozpoznawania [%] 

bez uszkodzeń 100  
z jedną przerwą w uzwojeniu wirnika 100  
z trzema zwartymi zezwojami wirnika 100  
z sześcioma zwartymi zezwojami wirnika 100  

Tab. 4.15. Wyniki rozpoznawania napięcia uw wzbudzenia silnika prądu stałego  
dla  jednosekundowych próbek 

Stan silnika Skuteczność  
rozpoznawania [%] 

bez uszkodzeń 100  
z jedną przerwą w uzwojeniu wirnika 100  
z trzema zwartymi zezwojami wirnika 100  
z sześcioma zwartymi zezwojami wirnika 100  
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Tab. 4.16. Wyniki rozpoznawania napięcia ut twornika silnika prądu stałego  
dla  jednosekundowych próbek 

Stan silnika Skuteczność 
rozpoznawania [%] 

bez uszkodzeń 100  
z jedną przerwą w uzwojeniu wirnika 100  
z trzema zwartymi zezwojami wirnika 100  
z sześcioma zwartymi zezwojami wirnika 100  

 

Przy użyciu klasyfikatora opartego na metodzie najbliższego sąsiada skuteczność 

rozpoznawania sygnałów prądowych wynosiła od 50% do 100%, a napięciowych 100% 

(próbki o długości od 1 do 5 sekund, dodatek B, tabele 4.34, 4.38, 4.42, 4.46). Wykonanie 

takiego badania potwierdziło przydatność wariantu metod MSAF i klasyfikatora opartego na 

metodzie najbliższego sąsiada w rozpoznawaniu sygnałów prądowych i napięciowych silnika 

prądu stałego.  

4.5.3. Eksperyment MSAF-BA-SPS 

Wyniki rozpoznawania sygnałów silnika prądu stałego przy użyciu klasyfikatora Bayesa dla 
próbek jednosekundowych przedstawiono w tabelach 4.17, 4.18, 4.19, 4.20. 

Tab. 4.17. Wyniki rozpoznawania prądu iw wzbudzenia silnika prądu stałego  
dla  jednosekundowych próbek 

Stan silnika Skuteczność  
rozpoznawania [%] 

bez uszkodzeń 100  
z jedną przerwą w uzwojeniu wirnika 62,5  
z trzema zwartymi zezwojami wirnika 100  
z sześcioma zwartymi zezwojami wirnika 100  

Tab. 4.18. Wyniki rozpoznawania prądu it twornika silnika prądu stałego  
dla  jednosekundowych próbek 

Stan silnika Skuteczność  
rozpoznawania [%] 

bez uszkodzeń 75  
z jedną przerwą w uzwojeniu wirnika 100  
z trzema zwartymi zezwojami wirnika 100  
z sześcioma zwartymi zezwojami wirnika 100  
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Tab. 4.19. Wyniki rozpoznawania napięcia uw wzbudzenia silnika prądu stałego  
dla  jednosekundowych próbek 

Stan silnika Skuteczność  
rozpoznawania [%] 

bez uszkodzeń 100  
z jedną przerwą w uzwojeniu wirnika 100  
z trzema zwartymi zezwojami wirnika 62,5  
z sześcioma zwartymi zezwojami wirnika 100  

Tab. 4.20. Wyniki rozpoznawania napięcia ut twornika silnika prądu stałego 
 dla  jednosekundowych próbek 

Stan silnika Skuteczność  
rozpoznawania [%] 

bez uszkodzeń 100  
z jedną przerwą w uzwojeniu wirnika 62,5  
z trzema zwartymi zezwojami wirnika 100  
z sześcioma zwartymi zezwojami wirnika 100  

 

Przy użyciu klasyfikatora Bayesa skuteczność rozpoznawania sygnałów prądowych 

wynosiła od 50% do 100%, a napięciowych od 50% do 100% (próbki o długości od 1 do 5 

sekund, dodatek B, tabele 4.35, 4.39, 4.43, 4.47). Wykonanie takiego badania potwierdziło 

przydatność wariantu metod MSAF i klasyfikatora Bayesa w rozpoznawaniu sygnałów 

prądowych i napięciowych silnika prądu stałego.  

4.5.4. Eksperyment MSAF-LDA-SPS 

Wyniki rozpoznawania sygnałów silnika prądu stałego przy użyciu klasyfikatora LDA dla 
próbek jednosekundowych przedstawiono w tabelach 4.21, 4.22, 4.23, 4.24. 

Tab. 4.21. Wyniki rozpoznawania prądu iw wzbudzenia silnika prądu stałego  
dla  jednosekundowych próbek 

Stan silnika Skuteczność  
rozpoznawania [%] 

bez uszkodzeń 100  
z jedną przerwą w uzwojeniu wirnika 62,5  
z trzema zwartymi zezwojami wirnika 100  
z sześcioma zwartymi zezwojami wirnika 100  
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Tab. 4.22. Wyniki rozpoznawania prądu it twornika silnika prądu stałego  
dla  jednosekundowych próbek 

Stan silnika Skuteczność  
rozpoznawania [%] 

bez uszkodzeń 100  
z jedną przerwą w uzwojeniu wirnika 100  
z trzema zwartymi zezwojami wirnika 100  
z sześcioma zwartymi zezwojami wirnika 100  

Tab. 4.23. Wyniki rozpoznawania napięcia uw wzbudzenia silnika prądu stałego  
dla  jednosekundowych próbek 

Stan silnika Skuteczność  
rozpoznawania [%] 

bez uszkodzeń 100  
z jedną przerwą w uzwojeniu wirnika 100  
z trzema zwartymi zezwojami wirnika 100  
z sześcioma zwartymi zezwojami wirnika 100  

Tab. 4.24. Wyniki rozpoznawania napięcia ut twornika silnika prądu stałego dla  
jednosekundowych próbek 

Stan silnika Skuteczność  
rozpoznawania [%] 

bez uszkodzeń 100  
z jedną przerwą w uzwojeniu wirnika 100  
z trzema zwartymi zezwojami wirnika 100  
z sześcioma zwartymi zezwojami wirnika 100  

 

Przy użyciu klasyfikatora LDA skuteczność rozpoznawania sygnałów prądowych 

wynosiła od 50% do 100%, a napięciowych 100% (próbki o długości od 1 do 5 sekund, 

dodatek B, tabele 4.36, 4.40, 4.44, 4.48). Wykonanie takiego badania potwierdziło 

przydatność wariantu metod MSAF i klasyfikatora LDA w rozpoznawaniu sygnałów 

prądowych i napięciowych silnika prądu stałego. 

4.6. Podsumowanie  
 

Przeprowadzono badania sygnałów prądowych i napięciowych zmierzające do 

skonfigurowania metod przetwarzania i analizy, w celu uzyskania jak najlepszego wariantu 

metod rozpoznawania dla danej maszyny elektrycznej. Badania miały również wykazać 

pośrednio, że stanowisko zostało zbudowane właściwie. W tym celu zostały przeprowadzone 

odpowiednie eksperymenty. W eksperymentach badano różne warianty metod ekstrakcji cech 

i klasyfikacji w zależności od długości próbek prądu/napięcia do rozpoznawania. 



 

 92

Przeprowadzenie takich badań pozwalało zaobserwować zmiany skuteczności rozpoznawania 

sygnału prądowego/napięciowego w zależności od długości próbek prądu/napięcia dla danego 

wariantu metod rozpoznawania (dodatek B, tabele 4.25 - 4.48). Analizując wyniki można 

było stwierdzić, który wariant metod rozpoznawania jest najlepszy i jaka długość próbki jest 

właściwa do rozpoznawania. Określenie właściwej długości próbki było istotne ponieważ 

potwierdzało możliwość zastosowania stanowiska do monitoringu maszyn elektrycznych. 

Eksperymenty potwierdziły, że w sygnałach prądowych i napięciowych zawarta jest 

informacja o stanie pracy maszyn. Zastosowane metody rozpoznawania sygnałów prądowych 

i napięciowych pozwoliły prawidłowo określić stan pracy maszyn elektrycznych. 

Skuteczność rozpoznawania wyznaczono za pomocą programu Matlab [128]. 

Wyniki przedstawione w pracy zostały uzyskane w warunkach laboratoryjnych.  

W badaniach przemysłowych skuteczność rozpoznawania będzie gorsza.  
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5. PROJEKT URZĄDZENIA MONITORUJĄCEGO 

SILNIK ELEKTRYCZNY 

5.1. Opis projektu 
 

W rozdziale tym zaproponowano projekt urządzenia monitorującego maszynę 

elektryczną w ruchu. Projekt ten zawierał propozycję powiązania opracowanych (i opisanych 

w poprzednich rozdziałach) algorytmów ze sprzętem właściwym do prowadzenia diagnostyki 

maszyny. W dalszym ciągu umożliwi to budowę urządzenia, które sprawi, że diagnostyka 

maszyn oparta na badaniu sygnałów prądowych i napięciowych stanie się bardziej opłacalna. 

Urządzenie takie będzie: małe, tanie, bezprzewodowe oraz przenośne. Podobnie jak w 

przypadku stanowiska diagnostycznego w projekcie urządzenia należy uwzględnić 

wyposażenie informatyczne i sprzętowe. Pierwsze zostanie omówione wyposażenie 

sprzętowe. Wyposażenie to powinno zawierać: układ rejestracji sygnału 

prądowego/napięciowego, układ alarmu, układ zasilania, pamięć FLASH oraz mikroprocesor. 

Schemat połączeń sprzętu dla urządzenia monitorującego maszynę elektryczną został 

przedstawiony na rysunku 5.1. Mikroprocesor zostanie podłączony do układu rejestracji 

sygnału prądowego/napięciowego, układu alarmu oraz pamięci FLASH (4GB). 

Mikroprocesor ten powinien mieć moc obliczeniową [20-40] GFLOPS, aby móc przetwarzać 

kolejne próbki prądu/napięcia. 
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Rys. 5.1. Schemat połączeń sprzętu dla urządzenia monitorującego silnik elektryczny 
 

Urządzenie monitorujące maszynę elektryczną będzie zawierać układ, który może 

rejestrować sygnały prądowe/napięciowe. Obecnie istnieją takie rozwiązania. Tymi 

rozwiązaniami są układy: DaqLab/2001 i DaqLab/2005  [126]. Są to rozwiązania do 

rejestrowania sygnału prądowego/napięciowego stosowane do urządzeń przenośnych. Układy 

DaqLab/2001 i DaqLab/2005  przedstawione są na rysunkach 5.2 i 5.3. 
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Rys. 5.2. Schemat blokowy układów DaqLab/2001 i DaqLab/2005 [127] 

 

 
Rys. 5.3. Przykład skanowania [127] 

 



 

 96

Układ rejestracji sygnału prądowego/napięciowego powinien rejestrować prądy/napięcia z 

odpowiednimi parametrami. Urządzenie monitorujące maszynę elektryczną będzie 

rejestrować pięciosekundowe próbki prądu/napięcia, ponieważ próbki o tej długości dawały 

najlepszą skuteczność rozpoznawania sygnału prądowego/napięciowego. Próbki będą tworzyć 

zbiory uczące i testowe. Zbiory te zapisywane będą w pamięci FLASH.  

Urządzenie do monitorowania maszyny elektrycznej będzie zawierać układ przetwarzania 

tekstu na mowę, który będzie informował o rodzaju rozpoznawanych kategorii prądów/napięć 

i sygnalizował określone uszkodzenie. Obecnie znany jest układ ISD9160. Schemat blokowy 

układu ISD9160 został przedstawiony na rysunku 5.4.  

 

 
Rys. 5.4. Schemat blokowy układu ISD9160 [125] 
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Układ ten jest opisany w literaturze [125]. Dzięki niskiemu kosztowi można go zastosować  

w małym urządzeniu monitorującym. 

Na podstawie prowadzonych badań  przyjęto, że wyposażenie informatyczne urządzenia 

powinno zawierać SARSA z wybranymi algorytmami przetwarzania danych. Proponowane są 

następujące algorytmy: normalizacja amplitudy, segmentacja, okienkowanie, FFT, wyboru 

amplitud dla częstotliwości oraz klasyfikator LDA. 

Dla takiej techniki (wariantu metod) rozpoznawania sygnału prądowego/napięciowego 

przypadki użycia urządzenia monitorującego maszynę elektryczną zostały przedstawione na 

rysunku 5.5. Przypadek użycia „Wywołaj proces rozpoznawania sygnału 

prądowego/napięciowego dla klasyfikatora LDA” składa się z dwóch przypadków użycia 

„Wywołaj proces tworzenia wzorców do rozpoznawania dla klasyfikatora LDA” oraz 

„Wywołaj tryb monitorowania  dla klasyfikatora LDA". 

 

 
 

Rys. 5.5. Diagram przypadków użycia urządzenia monitorującego silnik elektryczny 
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5.2. Podsumowanie  
 

W rozdziale tym zaproponowano projekt urządzenia monitorującego maszynę 

elektryczną w ruchu. Projekt ten zawierał propozycję powiązania opracowanych algorytmów 

ze sprzętem właściwym do prowadzenia diagnostyki maszyny. W dalszym ciągu umożliwi to 

budowę urządzenia, które sprawi, że diagnostyka maszyn oparta na badaniu sygnałów 

prądowych i napięciowych stanie się bardziej opłacalna. Urządzenie takie będzie: małe, tanie, 

bezprzewodowe oraz przenośne. Podobnie jak w przypadku stanowiska diagnostycznego 

w projekcie urządzenia uwzględniono wyposażenie informatyczne i sprzętowe. Różnica 

pomiędzy mały urządzeniem a stanowiskiem polegała na zastosowaniu odpowiednich 

układów elektronicznych i wybranych algorytmów przetwarzania danych.  
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  6. PODSUMOWANIE I KIERUNKI DALSZYCH PRAC 

 
Celem niniejszej rozprawy było udowodnienie tezy, że zastosowanie algorytmów 

rozpoznawania umożliwia użycie metod analizy sygnałów prądowych lub napięciowych do 

efektywnej diagnostyki stanów przedawaryjnych silników elektrycznych. Aby osiągnąć ten 

cel w pracy zrealizowano następujące zadania badawcze: omówiono problemy rozpoznawania 

stanów przedawaryjnych silników elektrycznych, przedstawiono wybrane metody 

przetwarzania, analizy i rozpoznawania sygnału prądowego/napięciowego, dokonano 

implementacji poszczególnych metod, opracowano projekt stanowiska diagnostycznego do 

badania sygnałów prądowych i napięciowych maszyn elektrycznych, przeprowadzono 

badania sygnałów prądowych i napięciowych zmierzające do skonfigurowania metod 

przetwarzania, analizy i rozpoznawania dla danego silnika elektrycznego, przeprowadzono 

weryfikację wyników rozpoznawania sygnałów prądowych i napięciowych oraz 

przedstawiono projekt urządzenia monitorującego silnik elektryczny w ruchu.  

Oryginalnymi elementami w pracy doktorskiej są: 

1) Opracowanie technik analizy informacji zawartej w sygnałach prądowych  

i napięciowych silników elektrycznych dla stanów przedawaryjnych. Techniki te 

zostały zrealizowane w następujących etapach: rejestracji sygnału 

prądowego/napięciowego, filtracji, normalizacji amplitudy, segmentacji, 

okienkowania, ekstrakcji cech i klasyfikacji . 

2) Opracowanie i implementacja metody wyboru amplitud dla częstotliwości, 

klasyfikatora opartego na sieci neuronowej z algorytmem wstecznej propagacji 

błędów, na metodzie najbliższego sąsiada NN, Bayesa i liniowej analizie 

dyskryminacyjnej LDA. 

3) Zbudowanie stanowiska diagnostycznego do badania sygnałów prądowych  

i napięciowych maszyn elektrycznych. Opracowane zostały: warunki zastosowania 

stanowiska, projekt stanowiska, diagramy UML (diagramy wdrożenia, diagramy 

przypadków użycia, diagram pakietów, diagramy czynności, diagramy sekwencji). 

Zaprojektowano wyposażenie techniczne i informatyczne stanowiska. 

Zaimplementowano system automatycznego rozpoznawania sygnałów prądowych  

i napięciowych (SARSP/SARSN), który zawierał wybrane algorytmy przetwarzania 

danych. Przygotowane zostały odpowiednie stany przedawaryjne wybranych maszyn 

elektrycznych. Przeprowadzono rejestrację sygnałów prądowych i napięciowych dla 

stanów przedawaryjnych silnika indukcyjnego  i silnika prądu stałego. Omówione 

zostały stosowane algorytmy oraz łączenie sprzętu z oprogramowaniem. Parametry  
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i strukturę algorytmów dostosowano do charakteru rozważanych sygnałów prądowych 

i napięciowych. Wprowadzona została możliwość podglądu danych w kolejnych 

krokach przetwarzania i analizy sygnału prądowego/napięciowego. Uwzględniona 

została możliwość porównywania wyników rozpoznawania sygnałów prądowych  

i napięciowych z innymi metodami, np. opartymi na analizie sygnałów akustycznych. 

4) Przeprowadzenie analizy sygnałów prądowych i napięciowych zmierzającej do 

skonfigurowania metod przetwarzania i analizy w celu uzyskania jak najlepszej 

metody rozpoznawania dla danej maszyny elektrycznej. Przeprowadzone badania 

potwierdziły skuteczność proponowanego podejścia (działania systemu i algorytmów). 

Badania potwierdziły również, że stanowisko zostało zbudowane właściwie.  

5) Przedstawienie projektu urządzenia monitorującego maszynę elektryczną w ruchu. 

Projekt zawiera propozycję powiązania opracowanych algorytmów ze sprzętem 

właściwym do prowadzenia diagnostyki maszyny w ruchu. 

Rozważania prowadzone w rozprawie doktorskiej dotyczyły dwóch wybranych maszyn 

elektrycznych, które generowały sygnały prądowe i napięciowe. Po przeprowadzonych 

badaniach można było stwierdzić, że stany pracy wybranych maszyn elektrycznych wpływały 

na generowane przez nie sygnały. Istotnym czynnikiem wpływającym na uzyskanie wysokiej 

skuteczności rozpoznawania sygnału prądowego/napięciowego była długość próbki 

prądu/napięcia do rozpoznawania. Analiza opracowanych algorytmów wskazuje, iż 

klasyfikator LDA najlepiej rozpoznawał sygnały prądowe i napięciowe maszyn 

elektrycznych. Podobnie bardzo dobre wyniki zostały otrzymane z zastosowaniem 

klasyfikatora NN. Klasyfikator oparty na sieci neuronowej z algorytmem wstecznej 

propagacji błędów i klasyfikator Bayesa miały niższą skuteczność rozpoznawania sygnału 

prądowego/napięciowego, niż pozostałe klasyfikatory. Spośród algorytmów FFT, LPC, LPCC 

najlepszą skuteczność rozpoznawania sygnału prądowego/napięciowego miały FFT, 

szczególnie MSAF, następnie LPCC. Na podstawie przedstawionych technik i ich wyników 

otrzymanych dla wybranych maszyn elektrycznych można stwierdzić, że teza naukowa 

rozprawy doktorskiej została udowodniona. 

Należy zauważyć, że proponowane techniki są ograniczone warunkami zastosowania. 

Istotnym ograniczeniem jest to, że maszyny elektryczne muszą mieć wymiary, konstrukcje, 

masę, materiały, z których są wykonane, parametry znamionowe takie same jak te, na których 

przeprowadzany został proces tworzenia wzorców do rozpoznawania. Skutkuje to tym, że 

proponowane techniki dla pewnej grupy maszyn mogą dawać dobre wyniki, a dla innej grupy 

już nie. Z drugiej strony różnorodność maszyn elektrycznych jest tak duża, że prowadzenie 

badań nad wszystkimi rodzajami maszyn i rodzajami stanów przedawaryjnych może trwać 
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latami. Innym problemem, który został poruszony w warunkach zastosowania stanowiska jest 

posiadanie takiego samego środowiska do rejestracji sygnału prądowego/napięciowego.  

W praktyce użytkowania proponowanego stanowiska szumy spowodowane pracą wielu 

maszyn elektrycznych mogą doprowadzić do znacznego utrudnienia diagnostyki. Taką 

sytuację można jednak częściowo rozwiązać weryfikując metody oparte na badaniu sygnałów 

prądowych i napięciowych za pomocą innych metod. 

Proponowane stanowisko diagnostyczne do badania sygnałów prądowych  

i napięciowych, techniki oraz ich wyniki eksperymentalne są istotne dla nauk technicznych,  

w tym informatyki. Wyniki badań potwierdzają, że stanowisko może być przydatne do 

wykrywania uszkodzeń i zabezpieczania maszyn elektrycznych. Maszyny te występowały 

tutaj jako obiekty. Zatem zastosowane podejście może być stosowane w innych obiektach 

generujących sygnały elektryczne. Kierunki dalszych prac będą związane z opracowywaniem 

nowych technik analizy informacji zawartej w sygnałach prądowych i napięciowych maszyn. 

Badania będą prowadzone w kierunku integracji technik rozpoznawania sygnałów prądowych 

i napięciowych, elektrycznych i cieplnych. Połączenie takich badań może przyczynić się do 

rozwoju bardziej niezawodnych systemów diagnostycznych. Innym kierunkiem badań będzie 

dążenie do zbudowania małych urządzeń pozwalających szybko zbadać maszynę elektryczną. 

W przyszłości urządzenia takie mogą być zastosowane w przemyśle energetycznym oraz 

hutniczym. Jeszcze innymi kierunkami badań mogą być problemy nierozpatrywane w pracy 

doktorskiej: rozwiązanie problemu zmiany warunków środowiska, w którym rejestrowany 

jest sygnał prądowy/napięciowy, zaproponowanie uniwersalnej techniki analizy informacji 

zawartej w sygnałach prądowych i napięciowych wielu rodzajów maszyn, różniących się 

wymiarami, konstrukcją, masą, materiałami, z których są wykonane, parametrami 

znamionowymi. 
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DODATEK A - Wykaz ważniejszych skrótów w tekście 
 
 

A/C analogowo-cyfrowy 

BA klasyfikator Bayesa 

BIAS wejście bias w sieciach nfourieraeuronowych 

DAQ akwizycja danych 

DFT dyskretna transformacja Fouriera 

DWT dyskretna transformacja falkowa 

FFT szybka transformacja Fouriera 

GDSM genetyczna rozrzedzona pamięć rozproszona 

IFFT odwrotna szybka transformacja Fouriera 

k-NN k-najbliższych sąsiadów 

LDA liniowa analiza dyskryminacyjna 

LPC liniowe kodowanie predykcyjne 

LPCC liniowe kodowanie predykcyjne cepstrum 

MAD moduł automatycznego działania 

MDŚN moduł dzielenia ścieżki napięciowej 

MDŚP moduł dzielenia ścieżki prądowej 

MR moduł rozpoznawania 

MRSN moduł rozpoznawania sygnału napięciowego 

MRSP moduł rozpoznawania sygnału prądowego 

NM najbliższa odległość 

NN najbliższy sąsiad 

SARSI system automatycznego rozpoznawania sygnału 
innego 
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SARSN system automatycznego rozpoznawania sygnału 
napięciowego 

SARSP system automatycznego rozpoznawania sygnału  
prądowego 

SI silnik indukcyjny 

SN sieć neuronowa 

SOA analiza spektralna oleju 

SPS silnik prądu stałego 
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DODATEK B - WYNIKI ROZPOZNAWANIA 

SYGNAŁÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH DLA 

WYBRANYCH SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH 
 

W tabelach rodzaje sygnałów prądowych i napięciowych silników elektrycznych oznaczono 

następującymi skrótami: 

bez uszkodzeń – sygnały prądowe i napięciowe silnika indukcyjnego i silnika prądu stałego  

bez uszkodzeń, 

uszkodzenie pierścienia / przerwa zezwoju – sygnały prądowe i napięciowe silnika 

indukcyjnego z uszkodzonym pierścieniem i silnika prądu stałego z przerwą w zezwoju,  

uszkodzenie 1 pręta / zwarcie 3 zezwojów – sygnały prądowe i napięciowe silnika 

indukcyjnego z uszkodzonym jednym prętem i silnika prądu stałego z trzema zwartymi 

zezwojami, 

uszkodzenie 2 prętów / zwarcie 6 zezwojów – sygnały prądowe i napięciowe silnika 

indukcyjnego z uszkodzonymi dwoma prętami i silnika prądu stałego z sześcioma zwartymi 

zezwojami. 

 
Tab. 4.25. Wyniki rozpoznawania sygnału prądowego silnika indukcyjnego  

przy zastosowaniu algorytmu wyboru amplitud  
dla częstotliwości MSAF i klasyfikatora opartego na sieci neuronowej 

Rodzaj 
sygnału 

prądowego 

Długość 
próbki  

[s] 

Skuteczność 
rozpoznawania 

[%] 

Rodzaj 
sygnału 

prądowego 

Długość 
próbki  

[s] 

Skuteczność 
rozpoznawania 

[%] 
bez uszkodzeń 1 87,5 uszkodzenie  

1 pręta 
1 100 

bez uszkodzeń 2 75 uszkodzenie  
1 pręta 

2 100 

bez uszkodzeń 3 66,6 uszkodzenie  
1 pręta 

3 100 

bez uszkodzeń 4 100 uszkodzenie  
1 pręta 

4 100 

bez uszkodzeń 5 100 uszkodzenie  
1 pręta 

5 100 

uszkodzenie 
pierścienia 

1 100 uszkodzenie 
2 prętów 

1 100 

uszkodzenie 
pierścienia 

2 100 uszkodzenie 
2 prętów 

2 100 

uszkodzenie 
pierścienia 

3 100 uszkodzenie 
2 prętów 

3 100 

uszkodzenie 
pierścienia 

4 100 uszkodzenie 
2 prętów 

4 100 

uszkodzenie 
pierścienia 

5 100 uszkodzenie 
2 prętów 

5 100 
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Tab. 4.26. Wyniki rozpoznawania sygnału prądowego silnika indukcyjnego  
przy zastosowaniu algorytmu wyboru amplitud  

dla częstotliwości MSAF i klasyfikatora NN 
Rodzaj 
sygnału 

prądowego 

Długość 
próbki  

[s] 

Skuteczność 
rozpoznawania 

[%] 

Rodzaj 
sygnału 

prądowego 

Długość 
próbki  

[s] 

Skuteczność 
rozpoznawania 

[%] 
bez uszkodzeń 1 100 uszkodzenie  

1 pręta 
1 100 

bez uszkodzeń 2 100 uszkodzenie  
1 pręta 

2 100 

bez uszkodzeń 3 100 uszkodzenie  
1 pręta 

3 100 

bez uszkodzeń 4 100 uszkodzenie  
1 pręta 

4 100 

bez uszkodzeń 5 100 uszkodzenie  
1 pręta 

5 100 

uszkodzenie 
pierścienia 

1 100 uszkodzenie 
2 prętów 

1 100 

uszkodzenie 
pierścienia 

2 100 uszkodzenie 
2 prętów 

2 100 

uszkodzenie 
pierścienia 

3 100 uszkodzenie 
2 prętów 

3 100 

uszkodzenie 
pierścienia 

4 100 uszkodzenie 
2 prętów 

4 100 

uszkodzenie 
pierścienia 

5 100 uszkodzenie 
2 prętów 

5 100 

 

Tab. 4.27. Wyniki rozpoznawania sygnału prądowego silnika indukcyjnego  
przy zastosowaniu algorytmu wyboru amplitud  
dla częstotliwości MSAF i klasyfikatora Bayesa 

Rodzaj 
sygnału 

prądowego 

Długość 
próbki  

[s] 

Skuteczność 
rozpoznawania 

[%] 

Rodzaj 
sygnału 

prądowego 

Długość 
próbki  

[s] 

Skuteczność 
rozpoznawania 

[%] 
bez uszkodzeń 1 100 uszkodzenie  

1 pręta 
1 100 

bez uszkodzeń 2 100 uszkodzenie  
1 pręta 

2 100 

bez uszkodzeń 3 100 uszkodzenie  
1 pręta 

3 100 

bez uszkodzeń 4 100 uszkodzenie  
1 pręta 

4 100 

bez uszkodzeń 5 100 uszkodzenie  
1 pręta 

5 100 

uszkodzenie 
pierścienia 

1 100 uszkodzenie 
2 prętów 

1 100 

uszkodzenie 
pierścienia 

2 100 uszkodzenie 
2 prętów 

2 100 

uszkodzenie 
pierścienia 

3 100 uszkodzenie 
2 prętów 

3 100 

uszkodzenie 
pierścienia 

4 100 uszkodzenie 
2 prętów 

4 100 

uszkodzenie 
pierścienia 

5 100 uszkodzenie 
2 prętów 

5 100 
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Tab. 4.28. Wyniki rozpoznawania sygnału prądowego silnika indukcyjnego  
przy zastosowaniu algorytmu wyboru amplitud  
dla częstotliwości MSAF i klasyfikatora LDA 

Rodzaj 
sygnału 

prądowego 

Długość 
próbki  

[s] 

Skuteczność 
rozpoznawania 

[%] 

Rodzaj 
sygnału 

prądowego 

Długość 
próbki  

[s] 

Skuteczność 
rozpoznawania 

[%] 
bez uszkodzeń 1 100 uszkodzenie  

1 pręta 
1 100 

bez uszkodzeń 2 100 uszkodzenie  
1 pręta 

2 100 

bez uszkodzeń 3 100 uszkodzenie  
1 pręta 

3 100 

bez uszkodzeń 4 100 uszkodzenie  
1 pręta 

4 100 

bez uszkodzeń 5 100 uszkodzenie  
1 pręta 

5 100 

uszkodzenie 
pierścienia 

1 100 uszkodzenie 
2 prętów 

1 100 

uszkodzenie 
pierścienia 

2 100 uszkodzenie 
2 prętów 

2 100 

uszkodzenie 
pierścienia 

3 100 uszkodzenie 
2 prętów 

3 100 

uszkodzenie 
pierścienia 

4 100 uszkodzenie 
2 prętów 

4 100 

uszkodzenie 
pierścienia 

5 100 uszkodzenie 
2 prętów 

5 100 

 

Tab. 4.29. Wyniki rozpoznawania sygnału napięciowego  silnika indukcyjnego  
przy zastosowaniu algorytmu wyboru amplitud  

dla częstotliwości MSAF i klasyfikatora opartego na sieci neuronowej 
Rodzaj 
sygnału 

napięciowego 

Długość 
próbki  

[s] 

Skuteczność 
rozpoznawania 

[%] 

Rodzaj 
sygnału 

napięciowego 

Długość 
próbki  

[s] 

Skuteczność 
rozpoznawania 

[%] 
bez uszkodzeń 1 100 uszkodzenie  

1 pręta 
1 62,5 

bez uszkodzeń 2 100 uszkodzenie  
1 pręta 

2 75 

bez uszkodzeń 3 100 uszkodzenie  
1 pręta 

3 66,6 

bez uszkodzeń 4 100 uszkodzenie  
1 pręta 

4 50 

bez uszkodzeń 5 100 uszkodzenie  
1 pręta 

5 50 

uszkodzenie 
pierścienia 

1 62,5 uszkodzenie 
2 prętów 

1 100 

uszkodzenie 
pierścienia 

2 75 uszkodzenie 
2 prętów 

2 100 

uszkodzenie 
pierścienia 

3 66,6 uszkodzenie 
2 prętów 

3 100 

uszkodzenie 
pierścienia 

4 50 uszkodzenie 
2 prętów 

4 100 

uszkodzenie 
pierścienia 

5 50 uszkodzenie 
2 prętów 

5 100 
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Tab. 4.30. Wyniki rozpoznawania sygnału napięciowego silnika indukcyjnego  
przy zastosowaniu algorytmu wyboru amplitud  

dla częstotliwości MSAF i klasyfikatora NN 
Rodzaj 
sygnału 

napięciowego 

Długość 
próbki  

[s] 

Skuteczność 
rozpoznawania 

[%] 

Rodzaj 
sygnału 

napięciowego 

Długość 
próbki  

[s] 

Skuteczność 
rozpoznawania 

[%] 
bez uszkodzeń 1 62,5 uszkodzenie  

1 pręta 
1 100 

bez uszkodzeń 2 100 uszkodzenie  
1 pręta 

2 75 

bez uszkodzeń 3 100 uszkodzenie  
1 pręta 

3 66,6 

bez uszkodzeń 4 100 uszkodzenie  
1 pręta 

4 50 

bez uszkodzeń 5 100 uszkodzenie  
1 pręta 

5 50 

uszkodzenie 
pierścienia 

1 100 uszkodzenie 
2 prętów 

1 62,5 

uszkodzenie 
pierścienia 

2 62,5 uszkodzenie 
2 prętów 

2 100 

uszkodzenie 
pierścienia 

3 66,6 uszkodzenie 
2 prętów 

3 100 

uszkodzenie 
pierścienia 

4 50 uszkodzenie 
2 prętów 

4 100 

uszkodzenie 
pierścienia 

5 50 uszkodzenie 
2 prętów 

5 100 

 
Tab. 4.31. Wyniki rozpoznawania sygnału napięciowego silnika indukcyjnego  

przy zastosowaniu algorytmu wyboru amplitud  
dla częstotliwości MSAF i klasyfikatora Bayesa 

Rodzaj 
sygnału 

napięciowego 

Długość 
próbki  

[s] 

Skuteczność 
rozpoznawania 

[%] 

Rodzaj 
sygnału 

napięciowego 

Długość 
próbki  

[s] 

Skuteczność 
rozpoznawania 

[%] 
bez uszkodzeń 1 100 uszkodzenie  

1 pręta 
1 62,5 

bez uszkodzeń 2 100 uszkodzenie  
1 pręta 

2 75 

bez uszkodzeń 3 100 uszkodzenie  
1 pręta 

3 66,6 

bez uszkodzeń 4 100 uszkodzenie  
1 pręta 

4 50 

bez uszkodzeń 5 100 uszkodzenie  
1 pręta 

5 50 

uszkodzenie 
pierścienia 

1 62,5 uszkodzenie 
2 prętów 

1 100 

uszkodzenie 
pierścienia 

2 62,5 uszkodzenie 
2 prętów 

2 100 

uszkodzenie 
pierścienia 

3 66,6 uszkodzenie 
2 prętów 

3 100 

uszkodzenie 
pierścienia 

4 50 uszkodzenie 
2 prętów 

4 100 

uszkodzenie 
pierścienia 

5 50 uszkodzenie 
2 prętów 

5 100 
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Tab. 4.32. Wyniki rozpoznawania sygnału napięciowego silnika indukcyjnego  
przy zastosowaniu algorytmu wyboru amplitud  
dla częstotliwości MSAF i klasyfikatora LDA 

Rodzaj 
sygnału  

napięciowego 

Długość 
próbki  

[s] 

Skuteczność 
rozpoznawania 

[%] 

Rodzaj 
sygnału 

napięciowego 

Długość 
próbki  

[s] 

Skuteczność 
rozpoznawania 

[%] 
bez uszkodzeń 1 100 uszkodzenie  

1 pręta 
1 62,5 

bez uszkodzeń 2 100 uszkodzenie  
1 pręta 

2 75 

bez uszkodzeń 3 100 uszkodzenie  
1 pręta 

3 66,6 

bez uszkodzeń 4 100 uszkodzenie  
1 pręta 

4 50 

bez uszkodzeń 5 100 uszkodzenie  
1 pręta 

5 50 

uszkodzenie 
pierścienia 

1 62,5 uszkodzenie 
2 prętów 

1 100 

uszkodzenie 
pierścienia 

2 75 uszkodzenie 
2 prętów 

2 100 

uszkodzenie 
pierścienia 

3 66,6 uszkodzenie 
2 prętów 

3 100 

uszkodzenie 
pierścienia 

4 50 uszkodzenie 
2 prętów 

4 100 

uszkodzenie 
pierścienia 

5 100 uszkodzenie 
2 prętów 

5 100 

 

Tab. 4.33. Wyniki rozpoznawania sygnału prądu wzbudzenia silnika prądu stałego 
 przy zastosowaniu algorytmu wyboru amplitud  

dla częstotliwości MSAF i klasyfikatora opartego na sieci neuronowej 
Rodzaj 
sygnału 

prądowego 

Długość 
próbki  

[s] 

Skuteczność 
rozpoznawania 

[%] 

Rodzaj 
sygnału 

prądowego 
 

Długość 
próbki  

[s] 

Skuteczność 
rozpoznawania 

[%] 

bez uszkodzeń 1 100 zwarcie 3 
zezwojów 

1 100 

bez uszkodzeń 2 100 zwarcie 3 
zezwojów 

2 100 
bez uszkodzeń 3 100 zwarcie 3 

zezwojów 
3 100 

bez uszkodzeń 4 100 zwarcie 3 
zezwojów 

4 100 
bez uszkodzeń 5 100 zwarcie 3 

zezwojów 
5 100 

przerwa 
zezwoju 

1 62,5 zwarcie 6 
zezwojów 

1 100 

przerwa 
zezwoju 

2 75 zwarcie 6 
zezwojów 

2 100 
przerwa 
zezwoju 

3 66,6 zwarcie 6 
zezwojów 

3 100 
przerwa 
zezwoju 

4 50 zwarcie 6 
zezwojów 

4 100 
przerwa 
zezwoju 

5 50 zwarcie 6 
zezwojów 

5 100 
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Tab. 4.34. Wyniki rozpoznawania sygnału prądu wzbudzenia silnika prądu stałego  
przy zastosowaniu algorytmu wyboru amplitud  

dla częstotliwości MSAF i klasyfikatora NN  
Rodzaj 
sygnału 

prądowego 
 

Długość 
próbki  

[s] 

Skuteczność 
rozpoznawania 

[%] 

Rodzaj 
sygnału 

prądowego 
 

Długość 
próbki  

[s] 

Skuteczność 
rozpoznawania 

[%] 

bez uszkodzeń 1 100 zwarcie 3 
zezwojów 

1 100 

bez uszkodzeń 2 100 zwarcie 3 
zezwojów 

2 100 
bez uszkodzeń 3 100 zwarcie 3 

zezwojów 
3 100 

bez uszkodzeń 4 100 zwarcie 3 
zezwojów 

4 100 
bez uszkodzeń 5 100 zwarcie 3 

zezwojów 
5 100 

przerwa 
zezwoju 

1 62,5 zwarcie 6 
zezwojów 

1 100 

przerwa 
zezwoju 

2 75 zwarcie 6 
zezwojów 

2 100 
przerwa 
zezwoju 

3 66,6 zwarcie 6 
zezwojów 

3 100 
przerwa 
zezwoju 

4 50 zwarcie 6 
zezwojów 

4 100 
przerwa 
zezwoju 

5 100 zwarcie 6 
zezwojów 

5 100 

 
Tab. 4.35. Wyniki rozpoznawania sygnału prądu wzbudzenia silnika  prądu stałego  

przy zastosowaniu algorytmu wyboru amplitud  
dla częstotliwości MSAF i klasyfikatora Bayesa  

Rodzaj 
sygnału 

prądowego 
 

Długość 
próbki  

[s] 

Skuteczność 
rozpoznawania 

[%] 

Rodzaj 
sygnału 

prądowego 
 

Długość 
próbki  

[s] 

Skuteczność 
rozpoznawania 

[%] 

bez uszkodzeń 1 100 zwarcie 3 
zezwojów 

1 100 

bez uszkodzeń 2 100 zwarcie 3 
zezwojów 

2 100 
bez uszkodzeń 3 100 zwarcie 3 

zezwojów 
3 100 

bez uszkodzeń 4 100 zwarcie 3 
zezwojów 

4 100 
bez uszkodzeń 5 100 zwarcie 3 

zezwojów 
5 100 

przerwa 
zezwoju 

1 62,5 zwarcie 6 
zezwojów 

1 100 

przerwa 
zezwoju 

2 75 zwarcie 6 
zezwojów 

2 100 
przerwa 
zezwoju 

3 66,6 zwarcie 6 
zezwojów 

3 100 
przerwa 
zezwoju 

4 50 zwarcie 6 
zezwojów 

4 100 
przerwa 
zezwoju 

5 100 zwarcie 6 
zezwojów 

5 100 
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Tab. 4.36. Wyniki rozpoznawania sygnału prądu wzbudzenia silnika prądu stałego 
 przy zastosowaniu algorytmu wyboru amplitud  
dla częstotliwości MSAF i  klasyfikatora LDA  

Rodzaj 
sygnału 

prądowego 
 

Długość 
próbki  

[s] 

Skuteczność 
rozpoznawania 

[%] 

Rodzaj 
sygnału 

prądowego 
 

Długość 
próbki  

[s] 

Skuteczność 
rozpoznawania 

[%] 

bez uszkodzeń 1 100 zwarcie 3 
zezwojów 

1 100 

bez uszkodzeń 2 100 zwarcie 3 
zezwojów 

2 100 
bez uszkodzeń 3 100 zwarcie 3 

zezwojów 
3 100 

bez uszkodzeń 4 100 zwarcie 3 
zezwojów 

4 100 
bez uszkodzeń 5 100 zwarcie 3 

zezwojów 
5 100 

przerwa 
zezwoju 

1 62,5 zwarcie 6 
zezwojów 

1 100 

przerwa 
zezwoju 

2 75 zwarcie 6 
zezwojów 

2 100 
przerwa 
zezwoju 

3 66,6 zwarcie 6 
zezwojów 

3 100 
przerwa 
zezwoju 

4 50 zwarcie 6 
zezwojów 

4 100 
przerwa 
zezwoju 

5 50 zwarcie 6 
zezwojów 

5 100 

 
 

Tab. 4.37. Wyniki rozpoznawania sygnału prądu twornika silnika prądu stałego  
przy zastosowaniu algorytmu wyboru amplitud  

dla częstotliwości MSAF i klasyfikatora opartego na sieci neuronowej 
Rodzaj 
sygnału 

prądowego 
 

Długość 
próbki  

[s] 

Skuteczność 
rozpoznawania 

[%] 

Rodzaj 
sygnału 

prądowego 
 

Długość 
próbki  

[s] 

Skuteczność 
rozpoznawania 

[%] 

bez uszkodzeń 1 100 zwarcie 3 
zezwojów 

1 100 
bez uszkodzeń 2 100 zwarcie 3 

zezwojów 
2 100 

bez uszkodzeń 3 100 zwarcie 3 
zezwojów 

3 100 
bez uszkodzeń 4 100 zwarcie 3 

zezwojów 
4 100 

bez uszkodzeń 5 100 zwarcie 3 
zezwojów 

5 100 
przerwa 
zezwoju 

1 100 zwarcie 6 
zezwojów 

1 100 
przerwa 
zezwoju 

2 100 zwarcie 6 
zezwojów 

2 100 
przerwa 
zezwoju 

3 100 zwarcie 6 
zezwojów 

3 100 
przerwa 
zezwoju 

4 100 zwarcie 6 
zezwojów 

4 100 
przerwa 
zezwoju 

5 100 zwarcie 6 
zezwojów 

5 100 
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Tab. 4.38. Wyniki rozpoznawania sygnału prądu twornika silnika prądu stałego  
przy zastosowaniu algorytmu wyboru amplitud  

dla częstotliwości MSAF i klasyfikatora NN 
Rodzaj 
sygnału 

prądowego 
 

Długość 
próbki  

[s] 

Skuteczność 
rozpoznawania 

[%] 

Rodzaj 
sygnału 

prądowego 
 

Długość 
próbki  

[s] 

Skuteczność 
rozpoznawania 

[%] 

bez uszkodzeń 1 100 zwarcie 3 
zezwojów 

1 100 

bez uszkodzeń 2 100 zwarcie 3 
zezwojów 

2 100 
bez uszkodzeń 3 100 zwarcie 3 

zezwojów 
3 100 

bez uszkodzeń 4 100 zwarcie 3 
zezwojów 

4 100 
bez uszkodzeń 5 100 zwarcie 3 

zezwojów 
5 100 

przerwa 
zezwoju 

1 100 zwarcie 6 
zezwojów 

1 100 

przerwa 
zezwoju 

2 100 zwarcie 6 
zezwojów 

2 100 
przerwa 
zezwoju 

3 100 zwarcie 6 
zezwojów 

3 100 
przerwa 
zezwoju 

4 100 zwarcie 6 
zezwojów 

4 100 
przerwa 
zezwoju 

5 100 zwarcie 6 
zezwojów 

5 100 

 
Tab. 4.39. Wyniki rozpoznawania sygnału prądu twornika silnika prądu stałego  

przy zastosowaniu algorytmu wyboru amplitud  
dla częstotliwości MSAF i klasyfikatora Bayesa 

Rodzaj 
sygnału 

prądowego 
 

Długość 
próbki  

[s] 

Skuteczność 
rozpoznawania 

[%] 

Rodzaj 
sygnału 

prądowego 
 

Długość 
próbki  

[s] 

Skuteczność 
rozpoznawania 

[%] 

bez uszkodzeń 1 75 zwarcie 3 
zezwojów 

1 100 
bez uszkodzeń 2 75 zwarcie 3 

zezwojów 
2 100 

bez uszkodzeń 3 66,6 zwarcie 3 
zezwojów 

3 100 
bez uszkodzeń 4 100 zwarcie 3 

zezwojów 
4 100 

bez uszkodzeń 5 100 zwarcie 3 
zezwojów 

5 100 
przerwa 
zezwoju 

1 100 zwarcie 6 
zezwojów 

1 100 
przerwa 
zezwoju 

2 100 zwarcie 6 
zezwojów 

2 100 
przerwa 
zezwoju 

3 100 zwarcie 6 
zezwojów 

3 100 
przerwa 
zezwoju 

4 100 zwarcie 6 
zezwojów 

4 100 
przerwa 
zezwoju 

5 100 zwarcie 6 
zezwojów 

5 100 
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Tab. 4.40. Wyniki rozpoznawania sygnału prądu twornika silnika prądu stałego  
przy zastosowaniu algorytmu wyboru amplitud  
dla częstotliwości MSAF i klasyfikatora LDA 

Rodzaj 
sygnału 

prądowego 
 

Długość 
próbki  

[s] 

Skuteczność 
rozpoznawania 

[%] 

Rodzaj 
sygnału 

prądowego 
 

Długość 
próbki  

[s] 

Skuteczność 
rozpoznawania 

[%] 

bez uszkodzeń 1 100 zwarcie 3 
zezwojów 

1 100 
bez uszkodzeń 2 100 zwarcie 3 

zezwojów 
2 100 

bez uszkodzeń 3 100 zwarcie 3 
zezwojów 

3 100 
bez uszkodzeń 4 100 zwarcie 3 

zezwojów 
4 100 

bez uszkodzeń 5 100 zwarcie 3 
zezwojów 

5 100 
przerwa 
zezwoju 

1 100 zwarcie 6 
zezwojów 

1 100 
przerwa 
zezwoju 

2 100 zwarcie 6 
zezwojów 

2 100 
przerwa 
zezwoju 

3 100 zwarcie 6 
zezwojów 

3 100 
przerwa 
zezwoju 

4 100 zwarcie 6 
zezwojów 

4 100 
przerwa 
zezwoju 

5 100 zwarcie 6 
zezwojów 

5 100 

 

Tab. 4.41. Wyniki rozpoznawania sygnału napięcia wzbudzenia silnika prądu stałego  
przy zastosowaniu algorytmu wyboru amplitud  

dla częstotliwości MSAF i klasyfikatora opartego na sieci neuronowej 
Rodzaj 
sygnału 

napięciowego 

Długość 
próbki  

[s] 

Skuteczność 
rozpoznawania 

[%] 

Rodzaj 
sygnału  

napięciowego 

Długość 
próbki  

[s] 

Skuteczność 
rozpoznawania 

[%] 
bez uszkodzeń 1 100 zwarcie 3 

zezwojów 
1 100 

bez uszkodzeń 2 100 zwarcie 3 
zezwojów 

2 100 
bez uszkodzeń 3 100 zwarcie 3 

zezwojów 
3 100 

bez uszkodzeń 4 100 zwarcie 3 
zezwojów 

4 100 
bez uszkodzeń 5 100 zwarcie 3 

zezwojów 
5 100 

przerwa 
zezwoju 

1 100 zwarcie 6 
zezwojów 

1 100 
przerwa 
zezwoju 

2 100 zwarcie 6 
zezwojów 

2 100 
przerwa 
zezwoju 

3 100 zwarcie 6 
zezwojów 

3 100 
przerwa 
zezwoju 

4 100 zwarcie 6 
zezwojów 

4 100 
przerwa 
zezwoju 

5 100 zwarcie 6 
zezwojów 

5 100 
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Tab. 4.42. Wyniki rozpoznawania sygnału napięcia wzbudzenia silnika prądu stałego  
przy zastosowaniu algorytmu wyboru amplitud  

dla częstotliwości MSAF i klasyfikatora NN  
Rodzaj 
sygnału 

napięciowego 

Długość 
próbki  

[s] 

Skuteczność 
rozpoznawania 

[%] 

Rodzaj 
sygnału 

napięciowego 

Długość 
próbki  

[s] 

Skuteczność 
rozpoznawania 

[%] 
bez uszkodzeń 1 100 zwarcie 3 

zezwojów 
1 100 

bez uszkodzeń 2 100 zwarcie 3 
zezwojów 

2 100 
bez uszkodzeń 3 100 zwarcie 3 

zezwojów 
3 100 

bez uszkodzeń 4 100 zwarcie 3 
zezwojów 

4 100 
bez uszkodzeń 5 100 zwarcie 3 

zezwojów 
5 100 

przerwa 
zezwoju 

1 100 zwarcie 6 
zezwojów 

1 100 
przerwa 
zezwoju 

2 100 zwarcie 6 
zezwojów 

2 100 
przerwa 
zezwoju 

3 100 zwarcie 6 
zezwojów 

3 100 
przerwa 
zezwoju 

4 100 zwarcie 6 
zezwojów 

4 100 
przerwa 
zezwoju 

5 100 zwarcie 6 
zezwojów 

5 100 

 

 
Tab. 4.43. Wyniki rozpoznawania sygnału napięcia wzbudzenia silnika  prądu stałego przy 

zastosowaniu algorytmu wyboru amplitud  
dla częstotliwości MSAF i klasyfikatora Bayesa  

Rodzaj 
sygnału 

napięciowego 

Długość 
próbki  

[s] 

Skuteczność 
rozpoznawania 

[%] 

Rodzaj 
sygnału 

napięciowego 

Długość 
próbki  

[s] 

Skuteczność 
rozpoznawania 

[%] 
bez uszkodzeń 1 62,5 zwarcie 3 

zezwojów 
1 100 

bez uszkodzeń 2 50 zwarcie 3 
zezwojów 

2 100 
bez uszkodzeń 3 66,6 zwarcie 3 

zezwojów 
3 100 

bez uszkodzeń 4 50 zwarcie 3 
zezwojów 

4 100 
bez uszkodzeń 5 50 zwarcie 3 

zezwojów 
5 100 

przerwa 
zezwoju 

1 100 zwarcie 6 
zezwojów 

1 100 

przerwa 
zezwoju 

2 100 zwarcie 6 
zezwojów 

2 100 
przerwa 
zezwoju 

3 100 zwarcie 6 
zezwojów 

3 100 
przerwa 
zezwoju 

4 100 zwarcie 6 
zezwojów 

4 100 
przerwa 
zezwoju 

5 100 zwarcie 6 
zezwojów 

5 100 
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Tab. 4.44. Wyniki rozpoznawania sygnału napięcia wzbudzenia silnika prądu stałego  
przy zastosowaniu algorytmu wyboru amplitud  
dla częstotliwości MSAF i  klasyfikatora LDA  

Rodzaj 
sygnału  

napięciowego 

Długość 
próbki  

[s] 

Skuteczność 
rozpoznawania 

[%] 

Rodzaj 
sygnału 

napięciowego 

Długość 
próbki  

[s] 

Skuteczność 
rozpoznawania 

[%] 
bez uszkodzeń 1 62,5 zwarcie 3 

zezwojów 
1 100 

bez uszkodzeń 2 100 zwarcie 3 
zezwojów 

2 100 
bez uszkodzeń 3 100 zwarcie 3 

zezwojów 
3 100 

bez uszkodzeń 4 100 zwarcie 3 
zezwojów 

4 100 
bez uszkodzeń 5 100 zwarcie 3 

zezwojów 
5 100 

przerwa 
zezwoju 

1 100 zwarcie 6 
zezwojów 

1 100 
przerwa 
zezwoju 

2 100 zwarcie 6 
zezwojów 

2 100 
przerwa 
zezwoju 

3 100 zwarcie 6 
zezwojów 

3 100 
przerwa 
zezwoju 

4 100 zwarcie 6 
zezwojów 

4 100 
przerwa 
zezwoju 

5 100 zwarcie 6 
zezwojów 

5 100 

 
 

Tab. 4.45. Wyniki rozpoznawania sygnału napięcia twornika silnika prądu stałego  
przy zastosowaniu algorytmu wyboru amplitud  

dla częstotliwości MSAF i klasyfikatora opartego na sieci neuronowej 
Rodzaj 
sygnału 

napięciowego 

Długość 
próbki  

[s] 

Skuteczność 
rozpoznawania 

[%] 

Rodzaj 
sygnału 

napięciowego 

Długość 
próbki  

[s] 

Skuteczność 
rozpoznawania 

[%] 
bez uszkodzeń 1 100 zwarcie 3 

zezwojów 
1 100 

bez uszkodzeń 2 100 zwarcie 3 
zezwojów 

2 100 
bez uszkodzeń 3 100 zwarcie 3 

zezwojów 
3 100 

bez uszkodzeń 4 100 zwarcie 3 
zezwojów 

4 100 
bez uszkodzeń 5 100 zwarcie 3 

zezwojów 
5 100 

przerwa 
zezwoju 

1 100 zwarcie 6 
zezwojów 

1 100 
przerwa 
zezwoju 

2 100 zwarcie 6 
zezwojów 

2 100 
przerwa 
zezwoju 

3 100 zwarcie 6 
zezwojów 

3 100 
przerwa 
zezwoju 

4 100 zwarcie 6 
zezwojów 

4 100 
przerwa 
zezwoju 

5 100 zwarcie 6 
zezwojów 

5 100 
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Tab. 4.46. Wyniki rozpoznawania sygnału napięcia twornika silnika prądu stałego  
przy zastosowaniu algorytmu wyboru amplitud  

dla częstotliwości MSAF i klasyfikatora NN 
Rodzaj 
sygnału 

napięciowego 

Długość 
próbki  

[s] 

Skuteczność 
rozpoznawania 

[%] 

Rodzaj 
sygnału 

napięciowego 

Długość 
próbki  

[s] 

Skuteczność 
rozpoznawania 

[%] 
bez uszkodzeń 1 100 zwarcie 3 

zezwojów 
1 100 

bez uszkodzeń 2 100 zwarcie 3 
zezwojów 

2 100 
bez uszkodzeń 3 100 zwarcie 3 

zezwojów 
3 100 

bez uszkodzeń 4 100 zwarcie 3 
zezwojów 

4 100 
bez uszkodzeń 5 100 zwarcie 3 

zezwojów 
5 100 

przerwa 
zezwoju 

1 100 zwarcie 6 
zezwojów 

1 100 
przerwa 
zezwoju 

2 100 zwarcie 6 
zezwojów 

2 100 
przerwa 
zezwoju 

3 100 zwarcie 6 
zezwojów 

3 100 
przerwa 
zezwoju 

4 100 zwarcie 6 
zezwojów 

4 100 
przerwa 
zezwoju 

5 100 zwarcie 6 
zezwojów 

5 100 

 
Tab. 4.47. Wyniki rozpoznawania sygnału napięcia twornika silnika prądu stałego 

 przy zastosowaniu algorytmu wyboru amplitud  
dla częstotliwości MSAF i klasyfikatora Bayesa 

Rodzaj 
sygnału  

napięciowego 

Długość 
próbki  

[s] 

Skuteczność 
rozpoznawania 

[%] 

Rodzaj 
sygnału 

napięciowego 

Długość 
próbki  

[s] 

Skuteczność 
rozpoznawania 

[%] 
bez uszkodzeń 1 100 zwarcie 3 

zezwojów 
1 100 

bez uszkodzeń 2 100 zwarcie 3 
zezwojów 

2 100 
bez uszkodzeń 3 100 zwarcie 3 

zezwojów 
3 100 

bez uszkodzeń 4 100 zwarcie 3 
zezwojów 

4 100 
bez uszkodzeń 5 100 zwarcie 3 

zezwojów 
5 100 

przerwa 
zezwoju 

1 62,5 zwarcie 6 
zezwojów 

1 100 

przerwa 
zezwoju 

2 50 zwarcie 6 
zezwojów 

2 100 
przerwa 
zezwoju 

3 66,6 zwarcie 6 
zezwojów 

3 100 
przerwa 
zezwoju 

4 50 zwarcie 6 
zezwojów 

4 100 
przerwa 
zezwoju 

5 50 zwarcie 6 
zezwojów 

5 100 
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Tab. 4.48. Wyniki rozpoznawania sygnału napięcia twornika silnika prądu stałego  
przy zastosowaniu algorytmu wyboru amplitud  
dla częstotliwości MSAF i klasyfikatora LDA 

Rodzaj 
sygnału  

napięciowego 

Długość 
próbki  

[s] 

Skuteczność 
rozpoznawania 

[%] 

Rodzaj 
sygnału 

napięciowego 

Długość 
próbki  

[s] 

Skuteczność 
rozpoznawania 

[%] 
bez uszkodzeń 1 100 zwarcie 3 

zezwojów 
1 100 

bez uszkodzeń 2 100 zwarcie 3 
zezwojów 

2 100 
bez uszkodzeń 3 100 zwarcie 3 

zezwojów 
3 100 

bez uszkodzeń 4 100 zwarcie 3 
zezwojów 

4 100 
bez uszkodzeń 5 100 zwarcie 3 

zezwojów 
5 100 

przerwa 
zezwoju 

1 100 zwarcie 6 
zezwojów 

1 100 
przerwa 
zezwoju 

2 100 zwarcie 6 
zezwojów 

2 100 
przerwa 
zezwoju 

3 100 zwarcie 6 
zezwojów 

3 100 
przerwa 
zezwoju 

4 100 zwarcie 6 
zezwojów 

4 100 
przerwa 
zezwoju 

5 100 zwarcie 6 
zezwojów 

5 100 
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DODATEK C - BADANE SILNIKI ELEKTRYCZNE 
 

Przeprowadzono badania dla dwóch typów silników elektrycznych. Pierwszym typem był 

silnik indukcyjny klatkowy, drugim silnik prądu stałego obcowzbudny. Silniki generowały 

różne sygnały prądowe i napięciowe. 

 

Maszyna indukcyjna klatkowa 
 

Maszyna indukcyjna klatkowa pracowała jako silnik. Maszyna ta wytwarzała sygnały 

prądowe i napięciowe w czterech stanach pracy: bez uszkodzeń, uszkodzenia pierścienia 

klatki, uszkodzenia jednego pręta klatki, uszkodzenia dwóch prętów klatki. Maszyna miała 

następujące dane: 

-stan pracy maszyny indukcyjnej bez uszkodzeń, URS = 400 V, IR = 2,77 A, nN = 1500 

obr/min,  

-stan pracy maszyny indukcyjnej z uszkodzonym pierścieniem klatki, URS = 400 V,  

IR = 2,65 A, nN = 1500 obr/min,  

-stan pracy maszyny indukcyjnej z uszkodzonym jednym prętem klatki, URS = 400 V, 

IR = 2,82 A, nN = 1500 obr/min,  

- stan pracy maszyny indukcyjnej z uszkodzonymi dwoma prętami klatki, URS = 400 V, 

IR = 2,51 A, nN = 1500 obr/min, 

gdzie: URS  – napięcie przewodowe pomiędzy fazami L1 i L2 (znamionowe stojana), IR – prąd 

fazy L1, nN – liczba obrotów wirnika na minutę.  

 

Maszyna  prądu stałego obcowzbudna 
 

Maszyna prądu stałego obcowzbudna pracowała jako silnik. Maszyna wytwarzała określone 

sygnały prądowe i napięciowe w czterech stanach pracy: bez uszkodzeń, przerwy zezwojów 

wirnika, zwarcia trzech zezwojów wirnika oraz zwarcia sześciu zezwojów wirnika.  Zwarcie 

zostało zlokalizowane w obwodzie wirnika przy prądzie wzbudzenia silnika 2,5 A. Maszyna 

miała następujące dane:     

PN = 13 kW, UN = 75 V, IN = 200 A, UfN = 220 V, IfN = 4 A, nN = 700 obr/min, Rbz = 7,7mΩ, 

gdzie: PN – moc czynna na wirniku, UN – napięcie znamionowe twornika, IN  – prąd 

znamionowy twornika, UfN – napięcie znamionowe wzbudzenia, IfN – prąd znamionowy 

wzbudzenia, nN  – liczba obrotów wirnika na minutę. 

 



 

 134

Schemat badanych uzwojeń wirnika dla maszyny prądu stałego bez uszkodzeń został 

przedstawiony na rysunku C6. Schemat badanych uzwojeń wirnika dla maszyny prądu stałego 

ze zwartymi zezwojami wirnika został pokazany na rysunku C7,  

 

 

 
 

 

Rys. C6. Schemat uzwojeń wirnika silnika prądu stałego bez uszkodzeń 
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Rys. C7. Schemat uzwojeń wirnika silnika prądu stałego ze zwartymi zezwojami 
 

gdzie: Ra1,…, RaK, Rb1,…, RbK – rezystancje komutatora, Rr1,…, RrK – rezystancja zezwojów 

wirnika, Lr1,…, LrK – indukcyjności zezwojów wirnika, Lf – indukcyjność uzwojenia 

wzbudzenia, Rf  – rezystancja uzwojenia wzbudzenia, if  – prąd wzbudzenia, Rbz – rezystancja 

zwierająca, ibz – prąd rezystancji zwierającej, iw1 – prąd wyrównawczy w pierwszym 

połączeniu wyrównawczym, Rw1 – rezystancja uzwojenia pierwszego połączenia 

wyrównawczego, Rw2 – rezystancja uzwojenia drugiego połączenia wyrównawczego,  

Lc – indukcyjność uzwojenia komutacyjnego, Rc – rezystancja uzwojenia komutacyjnego,  

Ut – napięcie twornika, it – prąd twornika. 
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Silnik prądu stałego obcowzbudny został przedstawiony na rysunku C8.  

 

 
Rys. C8. Badany silnik prądu stałego obcowzbudny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


