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Pomiar mocy elektrycznej w urządzeniach 
mobilnych  

 
 

Konrad Zajkowski, Wojciech Karpiński 
 

W artykule omówiono problem pomiaru mocy elektrycznej 
w zastosowaniach mobilnych, w tym pojazdach zasilanych elektrycznie. 
Omówiono sposoby pomiaru mocy przy różnych typach przebiegów 
napięć i prądów. Przedstawiono propozycję realizacji pomiaru 
w oparciu o system mikroprocesorowy. 
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Wstęp 

Wyznaczenie wartości mocy elektrycznej, jest 
niezmiernie istotne w urządzeniach zasilanych tą 
postacią energii. W systemach sterowania tych 
urządzeń jako sygnał zwrotny często jest wymagane 
jest poznanie wszystkich rodzajów mocy.  
Początkowe metody cyfrowego wyznaczania pomiaru 
mocy były zbyt niedokładne, szczególnie w sytuacji 
przebiegów odkształconych. Współczesne systemy 
sterowania pojazdów elektrycznych są mocno 
zintegrowane z jednostką napędową, co prowadzi do 
rozwoju technik pomiaru mocy, oraz algorytmów jej 
wyznaczania.  

W przypadku przebiegów prądu i napięcia stałych 
w czasie, wyznaczenie wartości mocy nie jest 
skomplikowane. Wystarczy wyznaczenie wartości 
średnich prądu i napięcia oraz wykonanie działania: 

 
  W    IUP   (1) 

gdzie: U, I  – wartość średnia napięcia i prądu 
 
Wartości średnie są wyznaczane dla określonego 
interwału czasowego, którego wartość jest 
kilkukrotnie większa od stałych czasowych w 
układzie. 

Sprawny system napędowy pojazdu 
elektrycznego oparty jest o silnik trójfazowy 
synchroniczny lub asynchroniczny. Oznacza to, że 
przy konwersji energii elektrycznej DC na 
mechaniczną, elementem pośrednim jest przetwornik 
napięcia DC/AC. Przetwornik ten nazywany 

falownikiem wytwarza aproksymowany przebieg 
prądu w postaci trzech przesuniętych sinusoid.  

Aby w przebiegu sinusoidalnym wyznaczyć moc 
elektryczną, należy w pierwszej kolejności określić 
wartość skuteczną prądu i napięcia, oraz 
przesunięcie fazowe między nimi. W tym przypadku 
zachowanie się energii jest interpretowane przez moc 
czynną P [W], bierną Q [VAr], oraz pozorną S [VA]. 

Wyznaczenie tych wielkości może odbywać się 
poprzez pomiary mocy metodą techniczną (rys.1). 

 
 

   
 
 
 
 

 

Rys. 1. Metoda techniczna pomiaru mocy 

Elementem wykonawczym falownika są układy 
energoelektroniczne, które wraz z nieliniowymi 
odbiorami w każdej fazie (nieliniowość wynikająca z 
nieliniowej charakterystyki magneesowania silnika) 
powodują generację wyższych harmonicznych. W 
tym przypadku definicje poszczególnych mocy są 
inne niż dla sinusoidy. W zależności od przyjętej 
teorii mocy poszczególne definicje są różne. Każda z 
tych teorii ma swoje zalety i wady w zależności od 
zastosowania. Do pomiarów najkorzystniej jest 
opisywać moce zgodnie z przyjętym w [3] 
normatywem ustalonym w grupie wiodących 
naukowców w roku 2010. 

 
 H1 uuu  ,  H1 iii  , (2) 

gdzie: u1 i i1 to składowe podstawowe (dla 
częstotliwości podstawowej): 
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    1111 sin2   tUu ,     1111 sin2   tIi , 
(3) 

 
natomiast uH i iH to składowe harmonicznych: 
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Moc chwilowa liczona jako iloraz tych składowych wynosi: 
 

     H1H1 iiuuiup  

  1HH1HH11 iuiuiuiu  . 
(5) 

 

Moc czynna, traktowana jako suma mocy 
czynnych każdej harmonicznej prądu i napięcia może 
być wyznaczana z zależności: 
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, (6) 

gdzie: T – okres przebiegu, n - liczba okresów do 
uśrednienia. 

Używane w obecnych czasach przyrządy cyfrowe 
służące pomiarowi mocy czynnej w większości 
opierają się na wykorzystaniu zależności (6). 

Jednakże stosowanie tego wzoru w przypadku 
napędów elektrycznych powoduje wprowadzenie 
dużego błędu metodycznego. Zamiana energii 
elektrycznej na mechaniczną odbywa się dla 
określonej częstotliwości synchronicznej źródła. 
Wirujący strumień magnetyczny jest skorelowany 
jedynie z częstotliwością podstawową. 
Doprowadzenie do silnika wyższych składowych 
prądu iH nie zwiększa użytecznej mocy mechanicznej 
maszyny. Powodują one wręcz osłabienie wirującego 
strumienia poprzez jego zaburzenie regularności. 
Powodują one ponadto zwiększenie strat mocy w 
żelazie i w miedzi, co przekłada się na zwiększenie 
temperatury maszyny. 

Dla przetwarzania energii elektrycznej na 
mechaniczną najważniejsze zatem wydają się być 
wielkości: 

• moc pozorna S - charakteryzująca możliwości 
produkcyjne źródła napięcia, oraz 

• moc czynna podstawowa P1 - charakteryzująca 
efektywną część energii, wykorzystywaną w 
produkcji energii mechanicznej. 
 

Zadanie pomiaru prądu i napięcia, oraz działanie 
odpowiedniego algorytmu pomiarowego, może być 
zrealizowane za pomocą mikrokontrolera.  

 

1. Pomiar napięcia 

Pomiar napięcia przy wykorzystaniu 
mikrokontrolera wymaga zastosowania układu 
dopasowującego. Napięcia mierzone mają zazwyczaj 
wartości większe od zakresu wejściowego 
przetwornika pomiarowego. Najprostsze 
dopasowanie sygnałów można zrealizować na 
dzielniku rezystancyjnym. Wadą takiego rozwiązania 
jest konieczność przeniesienia wspólnego potencjału 
(zazwyczaj masy) oraz brak separacji galwanicznej. 

Odseparowanie od wspólnego potencjału 
pomiarowego realizowane jest poprzez 
wprowadzenie pomiaru w układzie różnicowym. 
Zajmuje to dwa kanały pomiarowe lecz dzięki temu 
masa pomiarowa nie musi mieć tego samego 
potencjału co masa w układzie mierzonym. 

Gdy mierzony układ generuje składowe napięcia 
niebezpieczne dla życia, to w celu zapewnienia 
bezpiecznego potencjału względem ziemi po stronie 
pomiarowej, należy wykonać separację galwaniczną. 
Takim separatorem jest transformator 
dwuuzwojeniowy z odpowiednią przekładnią 
napięciową. Działanie transformatora jest możliwe 
tylko dla przebiegów przemiennych, więc składowe 
stałe prądu i0 nie zostaną przeniesione.   

Dla zapewnienia separacji galwanicznej w 
przypadku gdy informacja pomiarowa jest zawarta w 
składowej stałej, należy posłużyć się odpowiednim 
przetwornikiem impulsowym bądź wzmacniaczem 
operacyjnym z optyczną separacją między wejściem 
a wyjściem. 

Przekładnik napięciowy (rys.2) zapewnia pełną 
izolację od linii zasilania i wytwarza symetryczne 
potencjały V2P i V2N względem potencjału 
odniesienia AGND. Wyznaczenie wartości napięcia 
polega na obliczeniu różnicy potencjałów V2P i V2N 
a następnie wymnożenie przez przekładnię 
transformatora. Powyższe operacje matematyczne 
mogą być zrealizowane na drodze programowej bądź 
przy wykorzystaniu operacji analogowych 
zrealizowanych na wzmacniaczach operacyjnych. 
Niskoszumowy wzmacniacz operacyjny posiada 
programowo sterowane wzmocnienie. 
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Rys. 2. Pomiar napięcia w układzie różnicowym 
z separacją galwaniczną 

W przypadku pomiaru przebiegów napięcia 
przemiennego przy pomocy przetworników 
pomiarowych zdolnych do rejestracji sygnałów 
jednokierunkowych (tylko dodatnich względem masy 
pomiarowej), należy wykonać układ przesuwający 
składową stałą sygnału (rys.3).  

 

Rys. 3. Schemat układu pomiarowego napięcia z 
przesunięciem składowej stałej [źródło: 
https://majsterkowo.pl] 

Przykładowy układ (rys.3) działa na zasadzie 
pomiaru przebiegu przemiennego na rezystorze R1 a 
następnie dodaniu składowej stałej +2.5V na 
rezystorze R4. Dzielnik rezystancyjny R1 i R2 
dobrany jest do zakresu pomiarowego przetwornika, 
natomiast R3 i R4 tak, aby składowa stała była równa 
maksymalnej amplitudzie sygnału mierzonego. Dzięki 
dodaniu składowej stałej mierzony sygnał przyjmuje 
tylko wartości dodatnie.   
 
2. Pomiar prądu 

Sposób pomiaru prądu również zależy od typu 
mierzonego przebiegu. Najprostszym sposobem jest 
pomiar pośredni, poprzez wyznaczenie spadku 
napięcia na rezystorze o znanej rezystancji, który jest 
włączony szeregowo w obwód zasilania. Następnie 
na podstawie prawa Ohma drogą analityczną można 
określić natężenie prądu przepływającego przez 
rezystor, a zatem również przez szeregowo 
połączone obciążenie. Wyznaczenie spadku napięcia 
na rezystancji najwygodniej jest zrealizować również 
w układzie różnicowym. 

Zapewnienie separacji galwanicznej realizowane 
jest analogicznie jak w pomiarze napięcia. Tutaj 

przekładnikiem prądowym mogą być cęgi zbudowane 
z cewki Rogowskiego, Dietza lub transformatora z 
uzwojeniem pierwotnym włączonym w szereg z 
odbiornikiem. Metody te oczywiście dostępne są tylko 
przy pomiarze prądu przemiennego. 

 

 
Rys. 4. Schemat układu pomiaru prądu z 
przesunięciem składowej stałej [źródło: 
https://majsterkowo.pl] 

Przy pomiarach wykorzystujących przetworniki 
ADC należy zadbać o jednokierunkowość sygnału 
rejestrowanego (rys.4). Wykonuje się to analogicznie 
jak dla pomiaru napięcia.  

Przy pomiarze prądu istotne jest zapewnienie 
pomiaru bezinwazyjnego, to znaczy takiego, aby 
układ pomiarowy nie powodował zmian punktu pracy 
układu. Oznacza to, że impedancja obwodu 
pomiarowego musi być kilkukrotnie mniejsza od 
impedancji odbiornika.  

Problemu tego nie posiadają pomiary prądu 
metodami cęgowymi. Cęgi wykorzystujące zjawisko 
indukcji wzajemnej dwóch cewek umożliwiają 
pomiary przebiegów przemiennych bez przeniesienia 
składowej stałej. Jeśli informacja pomiarowa zawarta 
jest w składowej stałej to do pomiaru prądu pozostają 
jedynie dwie metody pomiarowe: poprzez pomiar 
spadku napięcia na szeregowo włączonej rezystancji, 
oraz wykorzystanie efektu Hall'a.  

Zjawisko Hall'a jest wynikiem odchylania w polu 
magnetycznym elektronów tworzących przepływ 
prądu elektrycznego w metalu lub półprzewodniku. 
Gdy przewodnik znajduje się w poprzecznym do 
płynącego prądu polu magnetycznym, wówczas 
powstaje różnica potencjałów w przewodniku. Ta 
różnica potencjałów, zwana napięciem Halla, pojawia 
się między płaszczyznami ograniczającymi 
przewodnik, prostopadle do płaszczyzny 
wyznaczanej przez kierunek prądu i wektor indukcji 
magnetycznej. Jest ona spowodowana działaniem 
siły Lorentza na ładunki poruszające się w polu 
magnetycznym. Siła Lorentza reaguje na cząstki 



                                                                               technika 
 

AUTOBUSY   7-8/2017    481 

elektrycznie naładowane, znajdujące się w polu 
magnetycznym. Przez to powstaje m.in. zakrzywianie 
toru cząstek elektrycznych, a nawet nośników 
ładunku q, które tworzą prąd elektryczny od linii 
prostej. 

 

Rys. 5. Schemat działania efektu Hall’a 

 Gdy wektor indukcji B  powstaje na wskutek 
przepływającego prądu przez przewodnik znajdujący 
się w pobliżu czujnika Hall'a, to wartość tego prądu 
będzie liniowo wpływać na napięcie Hall'a.   

Zjawisko to jest wykorzystane w scalonych 
przetwornikach prądu na napięcie, np. ACS758, 
ACS712 (rys.6). 

 

Rys. 6. Struktura wewnętrzna modułu pomiaru prądu ACS712 

[żródło: http://www.allegromicro.com] 

W przetworniku tym jest zrealizowane 
przesunięcie o składową stałą przebiegu 
wyjściowego. Zatem po zarejestrowaniu sygnału 
należy uwzględnić ten offset w strukturze algorytmu 
pomiarowego. Przykładowe wykorzystanie tego 
przetwornika z systemem mikroprocesorowym 
ARDUINO przedstawiono na rysunku 7. 

Taki system wraz z komendami języka C, 
umożliwia wyznaczenie kolejnych próbek pomiaru w 
odstępie nawet jednej milisekundy. Za pomocą 
oprogramowania realizowany jest odpowiedni 
algorytm pomiarowy.  

 

 
Rys. 7. Schemat połączenia modułu ACS712, 
mikrokontrolera oraz elementu pomiarowego [źródło: 
www.microcontroller-project.com] 

 
3. Wyznaczanie mocy czynnej 

Wynik końcowy pomiaru mocy można wyznaczyć 
kilkoma metodami: 

I. Pierwszą z nich jest obliczenie mocy czynnej 
wynikającej z analizy przebiegu chwilowego sygnału 
mocy zgodnie z zależnością (6), czyli dokonuje się 
mnożenia próbek u oraz i. Całkowanie często 
zastępuje się tu sumowaniem prostokątów pod 
funkcją mocy. Uzyskuje się w ten sposób wartość 
średnią mocy, którą w tym przypadku traktuje się jak 
moc czynną. Wynikiem działania w świetle teorii 
Emanuela [4] jest wartość:  

 
 H1 PPP  , (7) 

gdzie:  
-moc czynna składowej podstawowej: 

  W   cos
1
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-moc czynna harmonicznych: 

        W   cos
1

00H 



h

hhh IUIUP  . (9) 

 
II. Wyznaczenie poszczególnych mocy z 

podstawowych równań mocy dla przebiegów 
sinusoidalnych. Istotą tej metody jest znajomość 
wartości przesunięcia fazowego, a także wartości 
skutecznych prądu i napięcia. W metodzie tej można 
wyróżnić następujące dwa przypadki: 

• Brak przesunięcia fazowego między 
przebiegiem prądu i napięcia. Mnożenie 
funkcji    tUtu m cos , oraz    tIti m cos  daje 

wyrażenie: 
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         t
IU

titutp mm 2cos1
2

 . (10) 

 

• Wystąpienie przesunięcia fazowego 
(niezerowego): 

 
        tItUtp mm coscos  

       t
IUIU mmmm 2cos

2
cos

2
 

(11) 

 

W tej metodzie w celu wyznaczenia składowej czynnej mocy, 
moc chwilowa sygnału jest filtrowana filtrem dolnoprzepustowym 
LPF (rys.8). Ten sposób pomiaru poprawnie wylicza moc 
czynną również dla niesinusoidalnych przebiegów prądu 
i napięcia dla dowolnej wartości współczynnika mocy. Całe 
przetwarzanie sygnału odbywa się po stronie cyfrowej, zatem 
pozbawione jest zakłóceń wywoływanych wpływem temperatury 
i czasu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 8. Schemat blokowy układu do wyznaczenia 
mocy z przebiegu u(t) i i(t) 

Składowa harmoniczna mocy czynnej generowanej 
dla każdej harmonicznej jest wyznaczalna, gdy 
harmoniczne są obecne zarówno w przebiegu prądu i 
napięcia.  
 

III. Pomiar mocy czynnej składowej podstawowej 
P1. W tej metodzie można wykorzystać możliwości 
obliczeniowe mikrokontrolerów. Ich zadaniem jest 
zebranie próbek pomiarowych prądu i napięcia w 
danym okresie czasu. Do wyznaczenia składowych 
podstawowych u1 i i1 (8) można wykorzystać szybką 
transformatę Fouriera FFT.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 9. Schemat blokowy układu do wyznaczenia 
mocy czynnej składowej podstawowej 

Całkowanie numeryczne w celu zwiększenia 
dokładności może odbywać się metodą trapezów. 
Metoda ta przybliża obliczaną funkcję linią prostą 
przechodzącą przez punkty graniczne przedziału. 

Wyznaczenie składowych podstawowych może 
być zrealizowane poprzez zastosowanie filtracji 
dolnoprzepustowej w obydwu kanałach pomiarowych 
(rys.9). Oddziaływanie filtru górnoprzepustowego 
HPF w kanale 1 powoduje przesunięcie fazy tego 
sygnału. Aby ograniczyć ten błąd i zrównoważyć 
odpowiedź fazową między kanałami CH1 i CH2 
umieszczono w kanale CH1 korekcję fazy. Filtry 
LPF1 i LPF2 powodują przeniesienie składowych 
podstawowych prądu i napięcia. Filtr LPF3 przenosi 
jedynie składową stałą operacji 11 iu  , która 

odpowiada wartości mocy czynnej składowej 
podstawowej P1. 

Miejsce filtrów LPF1 i LPF2 mogą być wykonane 
filtry Kalmana, których zadaniem będzie wykonanie 
aproksymacji zmierzonych przebiegów do postaci (3).  
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The measure of electrical energy in mobile devices 
 

Methods of measuring voltage and current  in a sinusoidal electrical 
circut with using microcontroller device and in analitical way to state 
power. 

Key words: measurement, voltage, current, power 

The article discusses the problem of measuring of electrical power in 
mobile applications, including electrically powered vehicles. Discusses 
ways to measure power at the different types of voltage and current 
waveforms. Presented a proposal for the implementation of the 
measurement system based on microprocessor systems. 
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