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Streszczenie: Praca poświęcona jest zagadnie-
niu analizy elektrycznych przebiegów odkształ-
conych. Przedstawiono w niej podstawy analiz 
częstotliwościowych bazujących na Dyskretnej 
Transformacie Fouriera (DFT) oraz analiz cza-
sowo-częstotliwściowych realizowanych  
z wykorzystaniem Dyskretnej Transformaty 
Falkowej (DWT). W końcowej części pracy 
pokazano wykorzystanie obu metod  do analizy 
prądu odkształconego pobieranego przez 
obrabiarkę numeryczną. 
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Abstract. The work is devoted to the problem 
of analysis of electric waveforms distortion. It 
presents the basis for frequency-based analy-
sis using on Discrete Fourier Transform (DFT) 
and time-frequency analysis using Discrete 
Wavelet Transform (DWT).The final part of 
the paper presents the use of both methods 
for the analysis of current  distortion by a 
machine CNC. 
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Wstęp  

 Odkształcenie przebiegów sygnałów elektrycznych jest aktualnie 

bardzo często spotykanym zjawiskiem. Powodem odkształcenia przebiegów 

prądów oraz napięć są powszechnie  pracujące w sieciach elektrycznych 

urządzenia nieliniowe, ich udział  względny systematycznie rośnie, negatyw-

nie wpływając na jakość energii. Zagadnienia badania jakości energii są pre-

cyzyjnie opisane w normach oraz rozporządzeniach jednak samo zagadnienie 

analizy przebiegów odkształconych, wykorzystywanych do tego celu metod 

ciągle pozostaje tematem pełnym znaków zapytania. Celem pracy jest zapre-

zentowanie dwu najpopularniejszych metod wykorzystywanych w analizach 

przebiegów odkształconych oraz wskazanie ich ograniczeń i wymagań.     

POMIARY A ANALIZY 

Czynnikiem, który bardzo mocno determinuje możliwości analizy 

przebiegu jest jego pomiar. Jego dokładność oraz, w przypadku pomiarów 

cyfrowych, częstotliwość próbkowania przekładają się bezpośrednio na moż-

liwości prowadzenia analiz. W przypadku przebiegów  elektrycznych najczę-

ściej mamy doczynienia z sygnałami, które teoretycznie mają charakter okre-

sowy, jednak w praktyce często są quasiokresowe. Poszczególne fragmenty 

przebiegu nie są identyczne, aczkolwiek obserwacja sygnału w dłuższym 

czasie wykazuje pewną regularność składowych dominujących [Bartman 

2017, 194]. Dlatego też najczęściej analizy przebiegów elektrycznych prowa-

dzi się w dziedzinie częstotliwości, wykorzystując dyskretną transformatę 

Fouriera [Bartman 2016, 355; Hanzelka 2004, 9; Lin 2012, 1184; Rezmer 

2011, 254]. Jednak coraz większa popularność zyskują analizy czasowo-

częstotliwościowe do których należą m.in. krótkoczasowa transformata Fo-

uriera (STFT), dyskretna transformata Falkowa (DWT). Analizy czasowo-

częstotliwościowe umożliwiają badanie przebiegów niestacjonarnych oraz 

lokalizację występujących w sygnale zaburzeń. 

Jednym z głównych parametrów determinujących dokładność prze-

kształcenia Fouriera jest ustalenie okresu podstawowej harmonicznej oraz 

bezpośrednio z nią powiązanego maksymalnego czasu próbkowania (mini-

malnej częstotliwości próbkowania). Minimalną częstotliwość z jak należy 
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próbkować sygnał określa twierdzenie Kotielnikowa-Shannona. Mówi ono, iż 

w każdym okresie sygnału należy wykonać minimum dwa pomiary: 

         (1) 

gdzie fs – częstotliwość próbkowania, fn – częstotliwość Nyquista (maksymal-

na częstotliwość składowych widmowych sygnału poddawanego procesowi 

próbkowania, które mogą zostać odtworzone z ciągu próbek bez zniekształ-

ceń). Przykładowo przy próbkowaniu z częstotliwością 50kHz , najszybsza 

składowa może mieć częstotliwość 25kHz, co oznacza, iż w widmie możemy 

uzyskać 500 harmonicznych. 

W przypadku analizy sygnału odkształconego najczęściej nie znamy je-

go składowych i na podstawie podanego twierdzenia możemy określić roz-

dzielczość uzyskanego widma. Jeżeli czas trwania okna pomiarowego (Tw) 

będzie równy jednemu okresowi przebiegu (T): 

  TW = T,  (2) 

wówczas rozdzielczość widma będzie równa częstotliwości podstawowej 

harmonicznej (f) 

         . (3) 

Wydłużając długość okna pomiarowego możemy spowodować zwiększenie 

rozdzielczości uzyskanego widma.  Jednak w celu uniknięcia przecieku widma 

pożądane jest aby nowe okno pomiarowe miało długość będącą całkowitą 

wielokrotnością okresu sygnału  

        , (4) 

Jeżeli tak uczynimy to rozdzielczość częstotliwościowa widma zwiększy p-

razy, zgodnie z zależnością:   

            .  (5) 

W ten sposób oprócz częstotliwości harmonicznych (wielokrotności składo-

wej podstawowej) możliwy stanie się pomiar częstotliwości interharmonicz-

nych (położonych pomiędzy harmonicznymi). Wizualnym efektem tej opera-

cji będzie wzrost gęstość prążków gdyż odległość między nimi odzwierciedla 

rozdzielczość częstotliwościową widma. Przykładowo: dla częstotliwości pod-

stawowej 50Hz i okna o długości 10 okresów rozdzielczość częstotliwościo-

wa, zgodnie z zależnością (5) wynosi 5Hz. 
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Na potrzeby układów pomiarowych przydatniejsze jest uzależnienie 

szerokość okna pomiarowego od liczby próbek (N) oraz okresu próbkowania 

(Ts) lub częstotliwości próbkowania (fs): 

             (6) 

Zgodnie z zależnością (6) zmianę rozmiaru okna można uzyskać zmieniając 

liczbę próbek N lub częstotliwość próbkowania fS. W celu uniknięcia przecie-

ku widma obie te wielkości należy jednak dobierać w ten sposób, aby liczba 

okresów p była liczbą całkowitą.  

Z zależności (4), (5) i (6) wynika wzór na rozdzielczość częstotliwościową:  

           (7) 

Prowadząc analizy czasowo-częstliwościowe musimy uwzględnić obo-

wiązującą w teorii sygnałów zasadę nieoznaczoności, która mówi, że iloczyn 

miary czasu trwania sygnału i odpowiadającej jej miary szerokości jego wid-

ma jest ograniczony od dołu. Powyższą zasadę można ująć formalnie regu-

łami matematycznymi, w tym celu zdefiniujmy równoważny czas trwania 

sygnału: 

     
       
 

  

    
 (8)     

 oraz równoważną szerokość widma: 

     
       
 

  

    
 (9)  

Uwzględniając, iż: 

      
 

  
       
 

  
,                       

 

  
 (10) 

otrzymujemy zależność opisującą związek pomiędzy czasem a częstotliwo-

ścią: 

        
    

 

  
       
 

  

 
       
 

  

    
    (11) 

Zależność (11) oznacza, iż że nie jest możliwe jednoczesne  zmniejszanie 

miary czasu oraz częstotliwości - zmniejszając szerokość okna w dziedzinie 

częstotliwościowej zwiększa się ją w dziedzinie czasu i na odwrót zmniejsza-

jąc czasu trwania sygnału trzeba się liczyć z tym, że jego widmo będzie się 

odpowiednio poszerzać. 
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TRANSFOMATA FOURIERA 

Najpopularniejszym narzędziem wykorzystywanym do analizy od-

kształcenia przebiegów elektrycznych jest dyskretna transformata Fourie-

ra (DFT), stanowiąca rozwinięcie i modyfikację klasycznej transformaty 

Fouriera. Jednak nie dla każdej funkcji okresowej można wyznaczyć trans-

formatę Fouriera. Warunki wystarczające dla istnienia transformaty Fo-

uriera dla funkcji y(t) o okresie T określa twierdzenia Dirichleta  nakłada  

ono na przebieg funkcji następujące warunki: 

 musi on  być bezwzględnie całkowalny: 

            
 

 
 (12) 

 musi posiadać  skończoną liczbę ekstremów lokalnych w przedziale jed-

nego okresu, 

 musi posiadać skończoną liczbę punktów nieciągłości pierwszego rodza-

ju, w przedziale jednego okresu. 

Każdy spełniający powyższe warunki ciągły sygnał okresowy o okresie  

T = 1/f = 2π/ω można przedstawić w postaci dyskretnego szeregu Fouriera: 

                                     
    (13) 

gdzie 

    
 

 
               

 

 
,           

 

 
               

 

 
. (13a) 

Sygnały prawie okresowe można w tym szeregiem przybliżyć. W przypadku 

sygnałów nieokresowych również możliwe jest przybliżenie ich przebiegu 

szeregiem Fouriera, jednak w tym przypadku możemy to zrobić jedynie w 

ograniczonym przedziale czasowym.  

W przypadku przebiegów dyskretnych powyższe wzory ulegają pew-

nym modyfikacją. Przyjmując, iż czas próbkowania: Ts = T/N, zaś czas pomia-

ru t = mTs oraz zachowując warunki dotyczące próbkowania określone w 

twierdzeniu Kotielnikowa-Shannona, fragment dyskretnego okresowego 

sygnału y(n) składający się z m próbek możemy zapisać jako szereg Fouriera:  

                 
  

 
          

  

 
     

     (14)  
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   ,                 
  

 
     

   . (14a) 

 Wykorzystując zapis w postaci liczb zespolonych otrzymujemy wzór na dys-

kretna transformatę Fouriera (DFT): 

                         
  

 
     

    (15) 

Konwencjonalna, dyskretna transformata Fouriera (DFT) jak i jej szyb-

ka odmiana (FFT) stanowią proste i skuteczne narzędzie do prowadzenia 

analizy odkształcenia sygnału.  

Bardzo ważnymi parametrami, wpływającymi silnie na dokładność od-

zwierciedlenia przez widmo sygnału pierwotnego jest dobór właściwego 

okresu próbkowania oraz ustalenie okresu składowej podstawowej (mini-

malnej szerokości okna pomiarowego) [Hanzelka2004, 9; Lin 2012, 1194]. 

Szerokość okna pomiarowego musi być całkowitą wielokrotnością okresu 

badanego przebiegu a od dokładności jego wyznaczenia zależy dokładność 

transformaty. Problem ten,  w przypadku przebiegów odkształconych, zawie-

rających oprócz harmonicznych również inteharmoniczne jest zadaniem 

niełatwym, [Bartman Sobczyński 2016, 10; Bartman2017, 194; Hanzelka 

2004, 9; Lin 2012,1194]. Waga zagadnienia powoduje, iż poświęcono mu 

bardzo wiele prac, opracowano wiele algorytmów w celu precyzyjnej esty-

macji okresu przebiegu [Antić2012, 277; Rezmer2011, 254]. Jednak w rze-

czywistości, ze względu na niestabilność częstotliwości występujących w 

przebiegu, precyzyjne wyznaczenie częstotliwość podstawowej nie jest moż-

liwe, w konsekwencji wyznaczona transformata DFT posiada ograniczoną 

dokładność [Lin 2012, 1195].   

DYSKRETNA TRANSFORMATA FALKOWA 

Transformata falkowa stanowi ciekawą alternatywę dla transformaty 

Fouriera, w jej wyniku otrzymujemy przebieg umożliwiający prowadzenie 

jednocześnie analizy w dziedzinie czasu i częstotliwości co pozwala lokalizo-

wać sygnał. W przypadku transformaty Fouriera lokalizacja sygnału nie jest 

możliwa - jeśli przebieg zmieni sie w pewnym otoczeniu, to jego transforma-

ta ulegnie zmianie we wszystkich punktach i nie da sie odszukać miejsca 

gdzie sygnał został zaburzony. Wynika ta z faktu, iż transformata Fouriera 
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rozkłada sygnał na składowe, opisywane funkcjami trygonometrycznymi, 

które rozciągają się w nieskończoność ze stałą częstością. W przypadku 

transformty falkowej mamy różnorodne funkcje (falki), które łatwo się lokali-

zuje, dodatkowo można je skalować i przesuwać.  

Podobnie jak w przypadku transformaty Fouriera zdefiniowano ciągłą  

i  dyskretną transformatę falkową.  Ciągła transformata falkowa  (ang: Conti-

nuous  Wavelet  Transform  -  CWT)  wykorzystywana jest  często  w celu 

prowadzenia analizy  harmonicznych  przebiegów elektrycznych  oraz  do  

badania  innych  zjawisk elektromagnetycznych  w  sieciach  elektroenerge-

tycznych. Stanowi więc ona narzędzie odpowiadające  zapotrzebowaniu na  

metodę umożliwiającą analizy  czasowo-częstotliwościowej  sygnałów  dla 

zmiennej szerokości  okna, w celu  uzyskania  wysokiej rozdzielczości  w dzie-

dzinie czasu dla składowych  o  niskich  częstotliwościach  oraz  dokładną  

lokalizację w  czasie  dla  wysokich częstotliwości – ograniczenie to jest efek-

tem obowiązującej w teorii sygnałów zasady nieoznaczoności.  Obecnie jest 

ona jedną z najpopularniej-szych metod analizy sygnałów niestacjonarnych 

[Taranenko 2015, 69] 

Matematycznie ciągłe  przekształce Falkowe (CWT) można opisać za-

leżnościami: 

 w dziedzinie czasu: 

          
 

    
       

   

 
   

  

  
  (16) 

 w dziedzinie częstotliwości: 

                                
  

  
  (17) 

Gdzie: (t) – falka bazowa – macierzysta, 

   (f) – transformacja Fouriera falki  (t), 

y(t)   – analizowany sygnał w dziedzinie czasu,  

Y(f)  – analizowany sygnał w dziedzinie częstotliwości. 

a – współczynnik skali, im wyższa skala tym niższa częstotliwość,  

b  – przesunięcie w czasie,  

Wynikiem ciągłej transformaty (CWT) jest wiele współczynników falkowych, 

które są funkcją skali i położenia. Jeżeli wykonamy obliczenia tylko dla wy-
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branych wartości skal oraz przesunięć uzyskamy dyskretną transformatę 

falkową (DWT).  

W procesie wyznaczania dyskretnej transformacji falkowej pobrany 

sygnał zostaje podzielony na tzw. aproksymację i detal. Aproksymacja zostaje 

poddana kolejnym podziałom na aproksymację i detal, detali zaś nie poddaje 

się dalszym podziałom. W ten sposób sygnał zostaje przedstawiony jako su-

ma aproksymacji ostatniego poziomu i detali z wszystkich poziomów. 

Asymetria oraz nieregularne kształty niektórych falek powodują, że 

można wykorzystać je do analizy sygnałów przejściowych, o gwałtownych 

zmianach i pikach. Trudniej takie sygnały odwzorować za pomocą sinusoid. Z 

powodu uzyskiwania różnych reprezentacji tego samego sygnały dla różnych 

falek, ważnym aspektem jest dobór falki bazowej.  

WYNIKI BADAŃ 

Wykorzystanie przedstawionych metody analizy sygnałów pokazano 

na przykładzie analizy prądu pobieranego przez obrabiarkę CNC podczas 

frezowania płyt wykonanych ze stali narzędziowej C45W. Proces frezowania 

wymagał 34 krotnego przebiegu narzędzia skrawającego. Analizator Elspec 

BlackBox 4500 rejestrujący sygnały elektryczne, zarejestrował 34 charaktery-

stycznych półfal prądu skutecznego, na rys.1 pokazano jedną z nich. Półfala 

rozpoczyna i kończy sie gwałtowną zmianą wartości skutecznej prądu co 

wynika z procesu technologicznego obróbki płyty - frezowanie, przemiesz-

czenie wrzeciona i występujące pomiędzy okresy pracy "pustej". 

 

Rysunek 1. Fragment przebiegu wartości skutecznej prądu (jedna półfala) 

Figure 1. Fragment of the waveforms of the effective value current (one half-wave) 
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Źródło: opracowanie własne. 

W celu przeprowadzenia analizy odkształcenia prądu dokonano rów-

nolegle rejestracji prądu chwilowego. Na rysunku 2 pokazano przebieg tegoż 

prądu w okresie odpowiadającym przebiegowi prądu skutecznego pokaza-

nego na rysunku 1,  właśnie te wartości zostaną poddane analizą czasowym, 

częstotliwościowym (FFT) i czasowo-częstotliwościowym (DWT).  

 

Rysunek 2. Fragment przebiegu prądu chwilowego (jedna półfala) 

Figure 2. Fragment of the waveforms of the current (one half-wave) 

Źródło: opracowanie własne. 

Analiza czasowa wskazuje, iż wartości chwilowe prądu są silnie odkształcone, 
przy czym odkształcenie nie jest jednakowe podczas całego procesu (rys.3.).   

       

Rysunek 3. Wybrane, zarejestrowane kształty przebiegu prądu chwilowego  

Figure 3. The selected, recorded waveform shapes of the current 

Źródło: opracowanie własne. 

Analiza częstotliwościowa (rys.4.) wykazuje, iż najwyższy udział w 

przebiegu prądu posiada trzecia harmoniczna, udział kolejnych składowych 

jest coraz mniejszy. Należy podkreślić, iż zawartość poszczególnych składo-

wych w analizowanym prądzie ulega dużym zmianom. Niestety nie jesteśmy 

w stanie zlokalizować tych zmian w czasie. 
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Rysunek 4.Widmo prądu. Czarny – wartości średnie, szary  – przedział zmienności  

Figure 4. Current harmonic spectrum. Black – average value, grey – variability range  

Źródło: opracowanie własne. 

Analizę prądu przeprowadzono również stosując transformatę falko-

wą, która umożliwia ocenę zmian częstotliwościowych składowych sygnału w 

czasie. Do badan wybrano falkę Coifleta rządu piątego. Poddany analizie 

sygnał (rys.2.) poddano próbkowaniu z częstotliwością 5kHz. Najkorzystniej-

sze wydaje się wybranie dekompozycji 6 poziomowej, która pozwala uzyskać 

obraz zmian dla przedziałów częstotliwości podanych w tabeli 1. Wartości 

graniczne częstotliwości podane w tabeli wynikają z prostego dzielenia czę-

stotliwości przez 2, w rzeczywistości na granicy przedziały przenikają się i 

występują przecieki widma. 

Tabela 1. Poziom dekompozycji i przypisany mu przedział częstotliwości 

Table 1. Decomposition level and assigned frequency range  

Poziom Pasmo częstotliwości 

d1 1250÷2500 

d2 625÷1250 

d3 312,5÷625 

d4 156,25÷312,5 

d5 78,125÷156,25 

d6 39,0625÷78,125 

a6 < 39,0625 
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Źródło: opracowanie własne 

 

 

Rysunek 4. Dekompozycja prądu chwilowego przy pocy falki Coiflet’a  

Figure 4. Decomposition of instantaneous current with Coiflets wave 

Źródło: opracowanie własne. 

PODSUMOWANIE 

W pracy przedstawiono zarys analiz czasowych, czestotliwościowych 

(FFT) oraz czasowo-czestotliwościowych (DWT) sygnałów. Prowadzenie tego 

typu analiz wymaga starannego doboru parametrów pomiarów (częstotliwo-

ści próbkowania), wysokiej klasy przyrządów pomiarowych oraz nie daje 

możliwości precyzyjnego ustalenia jednocześnie czasu oraz częstotliwości. 
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Zaprezentowane wyniki badań pozwalają stwierdzić, iż zaprezentowane me-

tody uzupełniają sie, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie szerzej wiedzy na 

temat analizowanego sygnału.  
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