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SYMPTOMY USZKODZENIA WIRNIKA MASZYNY INDUKCYJNEJ 
PRACUJĄCEJ Z BEZCZUJNIKOWYM UKŁADEM REGULACJI 

Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki symulacyjne i eksperymentalne 
układu napędowego z regulacją prędkości kątowej, pracującego z asymetrycznym 
silnikiem indukcyjnym klatkowym. Asymetria silnika jest wynikiem uszkodzenia prętów 
wirnika. Przyjęto multiskalarny układ regulacji jako uogólnioną metodę sterowania 
wektorowego. Na podstawie przeprowadzonych badań wskazano symptomy uszkodzenia 
występujące w bezczujnikowym układzie regulacji. 

Słowa kluczowe: maszyna indukcyjna klatkowa, uszkodzenie wirnika, sterowanie bezczujnikowe 

BROKEN ROTOR BAR SYMPTOMS OF INDUCTION MACHINE  
WITH SENSORLESS CONTROL SYSTEM 

Summary. This paper presents simulation and experimental investigation  
of induction motor drive with sensorless control system and asymmetric squirrel-cage 
machine. Asymmetry of the machine is related to broken rotor bars and end ring.  
The multiscalar control system has been considered as generalized method of vector 
control. As the result of investigation a new symptoms of broken rotor in sensorless 
control system variables has been shown. Closed-loop and sensorless control system 
compensating effect to mechanical state variables has been also presented. Sensorless 
control system variables analysis provides earlier detection of the fault comparing  
to machine state variables symptoms in open-loop operation. 

Keywords: squirrel-cage induction machine, rotor fault, sensorless control 

1. WPROWADZENIE 

W nowoczesnych układach napędowych, coraz częściej sterowanych bezczujnikowo, 

stawiane są wysokie wymagania dotyczące niezawodności. Wymaga to stosowania dedyko-

wanych systemów diagnostycznych, wymagających często zainstalowania dodatkowych 

czujników (drgań, temperatury), systemów akwizycji pomiarów oraz przetwarzania danych. 

Liczbę elementów w układzie napędowym moŜna ograniczyć przez zastosowanie 

dedykowanego systemu diagnostycznego zaimplementowanego w sterowniku 
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mikroprocesorowym, którego podstawowym zadaniem jest realizacja algorytmu sterowania. 

Zaletą diagnozowania w czasie rzeczywistym jest moŜliwość wykrycia uszkodzenia we 

wczesnej fazie rozwoju i zapobieganie awariom. Wiele znanych metod diagnostyki uszkodzeń 

klatek wirników silników indukcyjnych ma ograniczone zastosowanie w układzie automaty-

zowanym. Istnieje zatem potrzeba zbadania symptomów uszkodzeń występujących w takim 

systemie oraz opracowania nowych dedykowanych metod diagnostyki.  

Znane metody monitorowania w dziedzinie diagnostyki maszyn indukcyjnych moŜna 

sklasyfikować ze względu na źródło informacji diagnostycznej i stosowane metody analizy, 

jak przedstawiono na rysunku 1. 

W artykule zaprezentowano badania właściwości układu napędowego współpracującego  

z maszyną uszkodzoną i określono symptomy uszkodzenia, które mogą zostać wykorzystane 

jako sygnały diagnostyczne. NaleŜy zwrócić uwagę. Ŝe układy regulacji są projektowane  

z załoŜeniem symetrii maszyny. Takie samo załoŜenie przyjmowane jest przy dowodzeniu 

stabilności stosowanych estymatorów. Poza tym uszkodzenie wirnika wpływa takŜe na 

zmianę parametrów schematu zastępczego maszyny, co dodatkowo utrudnia pracę 

bezczujnikowego układu regulacji. Potwierdzają to badania w literaturze, dotyczące 

wraŜliwości estymatorów zmiennych stanu na niedokładność odtwarzania parametrów 

schematu zastępczego [1], [2]. W układach zautomatyzowanych istotne jest zaprojektowanie 

układu regulacji odpornego w pewnym zakresie na określone uszkodzenia czy zmiany  

w systemie. Diagnostyka maszyny indukcyjnej klatkowej pracującej w układzie regulacji 

stanowi odrębne zagadnienie badawcze. To samo uszkodzenie moŜe dawać inne objawy  

w maszynie bez układu regulacji i inne z układem regulacji. Ponadto, objawy uszkodzenia  

są ściśle związane ze strukturą układu regulacji. 

 

Rys. 1. Metody monitorowania maszyn indukcyjnych klatkowych 
Fig. 1. Monitoring methods of squirrel-cage induction machines 

Większość stosowanych w praktyce metod diagnostycznych ma w tym przypadku 

ograniczone zastosowanie. Układ regulacji oddziałujący na obiekt, w którym pojawiło się 

zakłócenie (np. uszkodzenie), dąŜy do kompensacji uchybu, a tym samym  wpływa na stan 
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obiektu. Detekcja uszkodzenia moŜe być utrudniona lub nawet niemoŜliwa ze względu na 

tłumienie jednych, a wzmacnianie innych symptomów uszkodzenia. MoŜna przypuszczać, Ŝe 

niesymetria maszyny, będąca skutkiem uszkodzenia, spowoduje pojawienie się dodatkowych 

składowych w sygnałach sterujących, a w przypadku zastosowania obserwatorów zmiennych 

stanu takŜe w resztach obserwatorów. 

2. MODEL USZKODZENIA WIRNIKA 

Do przeprowadzenia badań symulacyjnych zbudowany został model maszyny  

z uszkodzeniami prętów i pierścienia wirnika przy zachowaniu opisu w postaci wektorów 

przestrzennych. Model ten szczegółowo opisano w [3]. Przyjęto załoŜenia o nieskończonej 

permeancji Ŝelaza, gładkich powierzchniach stojana i wirnika, braku skosu prętów oraz 

wąskiej szczelinie powietrznej w stosunku do promienia wirnika. Schemat modelu 

obwodowego wirnika maszyny indukcyjnej klatkowej w układzie wielofazowym 

przedstawiono na rys. 2. Wymaga on rozwiązywania układu równań róŜniczkowych, których 

ilość jest związana z liczbą prętów wirnika klatkowego. W [3] przedstawiono  

i zaimplementowano metodę transformacji prądów oczkowych do postaci rozszerzonego 

wektora przestrzennego, którego wymiar determinuje liczba prętów wirnika.  

  

Rys. 2. Schemat zastępczy wirnika klatkowego 
Fig. 2. Equivalent scheme of squirrel cage rotor 

Transformację tę moŜna wykorzystać do przekształcania prądów oczkowych wirnika do 

składowych ortogonalnych wektora przestrzennego w układzie wirującym z zadaną 

prędkością i odwrotnie. Przedstawione algorytmy wprowadzenia uszkodzenia do opisu 

modelu maszyny zostały zweryfikowane symulacyjnie, przez badanie występowania 

charakterystycznych symptomów związanych z uszkodzeniem wirnika. Adekwatność modelu 

potwierdzono przez wykorzystanie znanych z literatury metod identyfikacji uszkodzeń 
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wirników, tj. analizy harmonicznej wybranych sygnałów, w tym prądu stojana. Analizę 

przeprowadzono zarówno dla wyników symulacji, jak i pomiarów na stanowisku 

laboratoryjnym. NajwaŜniejsze zalety metody modelowania przedstawionej w [3] to 

niezaleŜność liczby równań róŜniczkowych modelu matematycznego maszyny od liczby 

prętów wirnika, moŜliwość bezpośredniego sprowadzenia wektorów przestrzennych wirnika 

do wielkości oczkowych, moŜliwość modelowania uszkodzeń prętów i fragmentów połączeń 

czołowych dla klatek wirników o róŜnej konstrukcji, a takŜe moŜliwość zastosowania jako 

modelu diagnostycznego do generowania sygnałów diagnostycznych metodą porównawczą.  

 

Rys. 3. Schemat algorytmu modelowania uszkodzenia klatki wirnika dla zmiennych stanu strumienia 
stojana Ψs i strumienia wirnika Ψr z modyfikacją wektora prądu wirnika ir 

Fig. 3. Broken rotor modeling algorithm for stator and rotor flux space vectors with rotor current 
vector modifiacation 

 

Rys. 4. Analiza harmoniczna prądu fazowego stojana przy uszkodzonym pręcie wirnika  
Fig. 4. Stator current phase spectra with broken rotor bar 

Strukturę modelu symulacyjnego maszyny z wprowadzonym uszkodzeniem 

przedstawiono blokowo na  rysunku 3. Stosowany model pozwala na prowadzenie badań 

symulacyjnych pracy układu napędowego zarówno w stanie ustalonym, jak i w stanach 

przejściowych. Na rys. 4 przedstawiono widmo prądu fazowego stojana, w którym widoczne 

są charakterystyczne pasma boczne o częstotliwościach związanych z poślizgiem s oraz 
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częstotliwością napięcia zasilania f0, zgodnie z wyraŜeniem  0(1 2 )bf ks f= ±
 
dla k=1,2.  

W widmie modułu wektora przestrzennego prądu stojana przedstawionym na rysunku 5 

występują harmoniczne odsprzęŜone od częstotliwości fundamentalnej napięcia zasilającego 

50 Hz, zgodnie z wyraŜeniem 2 ksf0.  

 

Rys. 5. Analiza harmoniczna modułu wektora przestrzennego prądu stojana przy uszkodzonym pręcie 
wirnika  

Fig. 5. Stator current vector modulus spectra with broken rotor bar 

3. SYMPTOMY USZKODZENIA WIRNIKA KLATKOWEGO W UKŁADZ IE 
STEROWANIA MULTISKALARNEGO MASZYNY INDUKCYJNEJ 

W pracy badano układy regulacji oparte na multiskalarnym modelu maszyny opisanym  

w [4]. Stanowi on uogólnioną metodę sterowania wektorowego, w której multiskalarne 

zmienne stanu są niezaleŜne od wyboru układu odniesienia. Dla maszyny asynchronicznej 

klatkowej multiskalarne zmienne stanu są zdefiniowane jako:  

 r11 ,x ω=   (1)  

 rx sy ry sx12 ,x i iψ ψ= −  (2) 

 
2
r21 ,x ψ=  (3) 

 rx sx ry sy22 ,x i iψ ψ= +
       

(4) 

gdzie x11 jest prędkością obrotową wirnika, x12 jest zmienną proporcjonalną  

do momentu elektromagnetycznego, x21 jest kwadratem strumienia wirnika, a x22 stanowi 

iloczyn skalarny wektorów prądu stojana i strumienia wirnika. Schemat układu regulacji 

opartego na modelu multiskalarnym przedstawiono na rysunku 6.  Zmienne m1, m2  
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są nowymi zmiennymi sterującymi dla zlinearyzowanego modelu maszyny, a u1, u2  

są nieliniowymi sterowaniami, na podstawie których obliczane są składowe wektora napięcia  

 

Rys. 6. Schemat multiskalarnego układu regulacji 
Fig. 6. Scheme of multiscalar control system 

 

 
 

Rys. 7. Moment elektromagnetyczny i prędkość obrotowa wirnika z uszkodzeniem fragmentu 
pierścienia po zmianie wartości zadanej momentu obciąŜenia z m0=0,5 do m0=1 przy pracy  
w układzie otwartym 

Fig. 7. Electromagnetic torque and rotor speed with broken end ring after step load torque from 
m0=0,5 to m0=1 in open-loop operation 

w nieruchomym układzie odniesienia. Jak juŜ wspomniano, w przebiegach fazowych prądu 

stojana maszyny z uszkodzonym wirnikiem bez układu regulacji występuje składowa 
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Rys. 8. Moment elektromagnetyczny i prędkość obrotowa wirnika z uszkodzeniem fragmentu 
pierścienia po zmianie wartości zadanej momentu obciąŜenia z m0=0,5 do m0=1 przy pracy  
w układzie zamkniętym 

Fig. 8. Electromagnetic torque and rotor speed with broken end ring after step load torque from 
m0=0,5 to m0=1 in closed-loop operation 

 

Rys. 9. Zmienne wyjściowe z regulatorów w układzie regulacji przy uszkodzonym wirniku  

Fig. 9. Control System output variables with broken rotor after step load torque 

harmoniczna o częstotliwości b 0(1 2 )f ks f= ± . Na rysunku 7 pokazano odpowiedź maszyny  

z uszkodzonym fragmentem pierścienia na zmianę momentu obciąŜenia. Efektem  
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występowania poślizgowej składowej harmonicznej prądu stojana jest składowa harmoniczna 

w przebiegach momentu elektromagnetycznego i prędkości obrotowej wirnika  

o częstotliwości 2 ksf0. Stąd po zmianie momentu obciąŜenia zmienia się takŜe częstotliwość  

i amplituda pulsacji tych zmiennych. Na rys. 8 pokazano przebiegi tych samych zmiennych 

po włączeniu układu regulacji. Odpowiedni dobór nastaw regulatorów pozwala praktycznie 

wyeliminować pulsacje momentu elektromagnetycznego i prędkości kątowej wirnika. 

MoŜliwość kompensacji pulsacji zmiennych mechanicznych wynika z róŜnicy między czasem 

regulacji zmiennych elektromagnetycznych a mechaniczną stałą czasową wirnika. Zatem, 

metody diagnostyki uszkodzenia wirnika oparte na analizie zmiennych mechanicznych mogą 

wskazywać poprawny stan pracy, pomimo obecności uszkodzenia. JeŜeli nastawy 

regulatorów nie są właściwie dobrane, pulsacje będą widoczne zarówno w przebiegach 

zmiennych mechanicznych, jak i na wyjściach regulatorów, ale amplitudy będą mniejsze. 

JeŜeli pulsacje zmiennych mechanicznych są kompensowane przez układ regulacji (jak na 

rys. 8), to charakterystyczne dla uszkodzenia wirnika pulsacje pojawią się na wyjściach 

regulatorów, co przedstawiono na rysunku 9. Pulsacje te są szczególnie widoczne  

w zmiennych sterujących m1 i m2. Amplituda jest na tyle duŜa, Ŝe sygnał ten moŜe zostać 

wykorzystany do celów diagnostycznych. Dla silników małych mocy o względnie niewielkiej 

bezwładności wirnika znaczna wartość pulsacji prędkości obrotowej wpływa na obniŜenie 

amplitudy diagnostycznej składowej harmonicznej prądu o częstotliwości 0(1 2 )s f− .  

 

Rys. 10. Wpływ momentu obciąŜenia na względną wartość pulsacji zmiennej m2 
Fig. 10. Amplitude of control system variable m2 as a function of load torque 

W układzie regulacji efekt kompensacji pulsacji prędkości obrotowej wpływa na zwiększenie 

wartości amplitudy harmonicznej poślizgowej prądu niezaleŜnie od momentu bezwładności 

układu napędowego. Z badań symulacyjnych wynika, Ŝe zastosowanie do maszyny pracującej 

w układzie regulacji klasycznych metod detekcji uszkodzenia jest utrudnione ze względu na 

to, Ŝe zakres kompensacji pulsacji związanych z uszkodzeniem zaleŜy takŜe od nastaw 
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regulatorów. Na rysunku 10 przedstawiono względną amplitudę pulsacji zmiennej  w funkcji 

momentu obciąŜenia. JuŜ dla 10% obciąŜenia znamionowego względna amplituda pulsacji 

osiąga ok. 5%, a dla obciąŜenia znamionowego ok. 25%. Dla porównania w maszynie 

pracującej bez układu regulacji względne amplitudy pulsacji w zmiennych stanu sięgają tylko 

ok. 5% dla znamionowego momentu obciąŜenia, co ogranicza moŜliwość detekcji przy 

niewielkich wartościach poślizgu i w początkowej fazie uszkodzenia. 

4. SYMPTOMY USZKODZENIA WIRNIKA KLATKOWEGO  
W BEZCZUJNIKOWYM UKŁADZIE STEROWANIA OPARTYM  
NA MULTISKALARNYM MODELU MASZYNY 

W bezczujnikowym układzie regulacji pomiar połoŜenia jest zastępowany przez 

dedykowany estymator prędkości. Badania właściwości transmisyjnych wybranych 

estymatorów zmiennych stanu zostały opublikowane w [5]. Wyznaczone charakterystyki 

częstotliwościowe pozwalają na określenie zakresu częstotliwości sygnałów, które mogą być 

przenoszone do układu regulacji. Pozwalają one takŜe na określenie moŜliwości odtwarzania  

 

Rys. 11. Charakterystyki częstotliwościowe estymatorów dla odtwarzanej prędkości kątowej wirnika 
Fig. 11. Frequency characteristics of investigated estimators for rotor speed estimation 

innych symptomów uszkodzeń niŜ uszkodzenie wirnika. Wykazano, Ŝe badane estymatory 

mają właściwości filtrów dolnoprzepustowych o róŜnych częstotliwościach odcięcia. 

Przeprowadzone badania wskazują, Ŝe w układzie regulacji bezczujnikowej pojawią się 

symptomy uszkodzenia, poniewaŜ pulsacje związane z uszkodzeniem wirnika mają 

częstotliwość mniejszą niŜ częstotliwość odcięcia przedstawiona na charakterystykach. 
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Przykładowe charakterystyki częstotliwościowe estymatorów dla odtwarzanej prędkości 

kątowej wirnika przedstawiono na rysunku 11. W badanym bezczujnikowym układzie 

regulacji wykorzystano obserwator prędkości kątowej wirnika opisany w [6]. Na rysunku 12 

przedstawiono strukturę badanego bezczujnikowego układu regulacji. W układzie tym, 

porównując wartości rzeczywiste z estymowanymi (rys. 13), występują róŜnice wynikające  

z pracy układu regulacji oraz odtwarzania przez estymator symetryczny obiektu 

niesymetrycznego o innych parametrach.  

  

Rys.12. Schemat bezczujnikowego sterowania opartego na modelu multiskalarnym 
Fig. 12. Scheme of sensorless control system of induction machine 

W bezczujnikowym układzie regulacji z uszkodzonym wirnikiem trudno jest uzyskać 

zakres kompensacji pulsacji zmiennych mechanicznych taki jak przy sterowaniu z  pomiarem 

prędkości kątowej. Wynika to z wpływu dokładności odtwarzania zmiennych stanu, przyjętej 

struktury estymatora, współczynników wzmocnienia, nastaw regulatorów oraz zakresu 

uszkodzenia.  

W bezczujnikowym układzie regulacji z uszkodzonym wirnikiem zakres kompensacji 

pulsacji zmiennych mechanicznych róŜni się od przypadku idealnego przedstawionego na  

rys. 8. Mniejszy zakres kompensacji wynika z wpływu dokładności odtwarzania zmiennych 
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stanu, z przyjętej struktury estymatora, jego współczynników wzmocnienia, ale takŜe nastaw 

regulatorów oraz zakresu uszkodzenia wirnika. W większości badanych zmiennych poza 

najsilniejszym symptomem uszkodzenia jest występowanie harmonicznej o niskiej 

częstotliwości związanej z wirnikiem 2ksf0. Badania w układzie bezczujnikowym 

przeprowadzono dla uszkodzenia 2 prętów wirnika. Widoczny jest kompensujący wpływ 

układu regulacji w porównaniu do sterowania w układzie otwartym. Przedstawiona na rys. 14 

analiza harmoniczna zmiennych multiskalarnych wykazała, Ŝe wartości amplitud 

harmonicznych związanych z uszkodzeniem są istotnie zmniejszone w porównaniu  

do symptomów maszyny pracującej w układzie otwartym. Symptomy uszkodzenia w układzie 

bezczujnikowym są takŜe dobrze widoczne w zmiennych z układu regulacji m1, m2,  

 

 
 

Rys. 13. Porównanie mierzonych i estymowanych przebiegów prędkości kątowej wirnika, modułów 
 wektorów strumienia wirnika i prądu stojana 

Fig. 13. Comparison of measured and estimated rotor speed, rotor flux and stator current vectors 
 modulus 
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Rys. 14. Porównanie widm zmiennych multiskalarnych przy sterowaniu bezczujnikowym 
Fig. 14. Spectra comparison of multiscalar variables in sensorless contol system 

 

Rys. 15. Porównanie widm zmiennych układu regulacji przy sterowaniu bezczujnikowym 
Fig. 15. Spectra comparison of control system variables in sensorless contol system 

co przedstawiono na rysunku 15. Wyniki badań potwierdziły równieŜ, Ŝe w bezczujnikowym 

układzie regulacji juŜ przy ograniczonym zakresie uszkodzenia widoczne są wyraźne 
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symptomy. Badania potwierdzają, Ŝe na wyjściach regulatorów istnieją wzmocnione 

wskaźniki uszkodzenia wirnika, na podstawie których moŜliwe jest wykrycie uszkodzenia  

w początkowej fazie rozwoju. Stwierdzono takŜe występowanie efektu kompensacji pulsacji 

momentu elektromagnetycznego, co ogranicza pulsację prędkości kątowej wirnika. 

Stwierdzono, Ŝe bezczujnikowy układ regulacji spełnia swoje zadanie, pomimo uszkodzenia 

wirnika maszyny. Na podstawie zidentyfikowanych symptomów uszkodzenia moŜliwe jest 

skonstruowanie metod deterministycznych dedykowanych do diagnostyki układu 

napędowego z maszyną indukcyjną klatkową i układem regulacji prędkości kątowej wirnika. 
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Abstract 

This paper presents investigation of induction motor drive with sensorless control system  

and asymmetric squirrel-cage machine. Asymmetry of the machine is related to broken rotor 

bars and end ring. The multiscalar control system has been considered as generalized method  

of vector control. Synthesis of sensorless control system is based on selected speed observer 

structure. Frequency characteristics of considered speed observer for rotor speed estimation 

has been shown. As the result of investigation a new symptoms of broken rotor in sensorless 

control system variables has been shown. Pulsation of mechanical variables related to motor 
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drive with 3 broken rotor bars is clearly visible in figure 7. Closed-loop control with rotor 

measurement compensating effect to mechanical state variables has been also presented in  

fig 8. The pulsation appear in this case in control system variables, as shown in fig. 9. 

Sensorless control system operation with assymetrical rotor has been showed in figure 13, and 

harmonic analysis of control system variables is shown in figures 14 and 15. Sensorless 

control system variables analysis provides earlier detection of the fault comparing to machine 

state variables symptoms in open-loop operation. Simulation and experimental results  

has been shown. 

 

 


