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PROPOZYCJA ZAAWANSOWANEGO STANOWISKA 

POMIAROWEGO PRZEZNACZONEGO DO BADAŃ MASZYN 
ELEKTRYCZNYCH ORAZ ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ - 
KONSOLIDACJA UNIKALNYCH ROZWIĄZAŃ POMIAROWYCH  

W RAMACH OFERTY FIRMY TESPOL 
 

AN ADVANCED MEASUREMENT SETUP DEDICATED FOR ELECTRICAL 
MACHINES AND RENEWABLE ENERGY SOURCES TESTING – 

CONSOLIDATION OF THE UNIQUE MEASUREMENT SOLUTIONS INCLUDED 
IN THE PORTFOLIO OF THE TESPOL COMPANY 

 
Streszczenie: W artykule przedstawiono najnowsze rozwiązania pomiarowe znajdujące się w ofercie firmy 

Tespol umożliwiające przeprowadzanie złożonych testów diagnostycznych na maszynach i napędach 

elektrycznych oraz źródłach energii odnawialnej. Zaprezentowano systemy pomiarowe firmy DEWETRON, 

które ze względu na możliwość przeprowadzenia synchronicznych pomiarów praktycznie wszystkich 

wielkości fizycznych realizowanych na wielokanałowych jednostkach pomiarowych wyznaczają nowy 

standard pomiarów w energetyce. Przedstawiono przykładową charakterystykę tych systemów, zwłaszcza 

z punktu widzenia ich przydatności do pomiarów mocy i jakości energii. Omówiono również możliwość 

zastosowania zasilaczy prądu stałego dużej mocy firmy Magna-Power do zasilania wybranych komponentów 

badanego systemu podczas testów oraz emulacji procesu zasilania z systemów energii odnawialnej (paneli 

fotowoltaicznych). Zaproponowano przykładowe stanowisko testowe, zawierające wymienione przyrządy 

pomiarowe. 
 
Abstract: This article presents the latest measurement solutions included in the portfolio of the Tespol 

company which are dedicated to an evaluation of the diagnostic tests on electrical machines, electrical drives 

and renewable energy sources. It gives an overview of the measurement solutions made by DEWETRON and 

MAGNA-POWER company with a focus on the power quality measurement issues in a systems with the 

variable frequency. An example test setup is also presented including the multichannel data acquisition 

systems and the programable power supplies permitting to emulate the renewable energy sources (photovoltaic 

panels). 
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1. Wstęp 

Współczesne systemy zasilania energią elek-

tryczną cechuje duży stopień złożoności. Spra-

wia to, że w przypadku bardziej zaawanso-

wanych rozwiązań wykorzystujących konwer-

sję jednego rodzaju energii (najczęściej mecha-

niczną) na inną jej postać istnieje konieczność 

wykonywania złożonych analiz opartych na 

długotrwałej rejestracji danych z wielu różnych 

czujników jednocześnie. Aby zapewnić możli-

wość prawidłowej interpretacji danych pomia-

rowych otrzymywanych w wyniku takich po-

miarów muszą być spełnione trzy podstawowe 

warunki – pomiary muszą być realizowane  

 
 

bezprzerwowo w jednakowych odcinkach cza-

su, szybkość próbkowania kanału pomiarowego 

powinna być adekwatna do rodzaju wielkości 

mierzonej, a wszystkie wykonywane pomiary 

powinny być zsynchronizowane w czasie. Do-

datkowym kryterium przy wyborze odpowie-

dnich przyrządów pomiarowych dedykowanych 

do przeprowadzania powyższych badań jest 

możliwość ich realizacji z wykorzystaniem pra-

ktycznie nieograniczonej liczby kanałów po-

miarowych, które mogą być wykorzystywane  

w lokalizacjach rozproszonych z dokładną syn-

chronizacją próbkowania na wszystkich ka-
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nałach. W artykule przedstawiono rozwiązania 

pomiarowe austriackiej firmy, wielokanałowej 

akwizycji danych z praktycznie wszystkich dos-

tępnych na świecie czujników wielkości fizy-

cznych. Firma DEWETRON jest czterokrotnym 

laureatem Amerykańskiej Narodowej Agencji 

Kosmicznej NASA za rozwiązania techniczne. 

Jest również niekwestionowanym liderem  

w zakresie pomiarów mocy i energii oferując 

zawansowane rozwiązania oparte na najnow-

szym oprogramowaniu OXYGEN Power, które 

wychodzą naprzeciw najnowszym trendom i za-

spokajają potrzeby rynku w zakresie dokład-

nych, wielkokanałowych i synchronicznych po-

miarów energii elektrycznej ze szczególnym 

uwzględnieniem zjawiska generacji harmo-

nicznych i flickera. Celem niniejszej pracy jest 

przedstawienie jedynie wybranych rozwiązań, 

które w połączeniu oferują szeroki wachlarz 

aplikacyjny dedykowany zarówno dla małych  

i dużych systemów w których następuje kon-

wersja rodzajów energii. 

2. Zaawansowane stanowisko pomiarowe 

2.1. Wielokanałowy system rejestracji da-
nych DEWETRON DEWE2-A13 

W proponowanym układzie pomiarowym zasto-

sowano system synchronicznej rejestracji da-

nych DEWETRON DEWE2-A13 wyposażony 

w maksymalną liczbę 104 kanałów pomia-

rowych (13 możliwych gniazd na karty po-

miarowe). Maksymalna częstotliwość prób-

kowania dla kart może wynosić 2 MS/s (w za-

leżności od typu karty) z możliwością wyko-

rzystania 24-bitowej rozdzielczości przetwor-

nika analogowo-cyfrowego. System zawiera 

zintegrowany ekran o wysokiej rozdzielczości, 

klawiaturę oraz dyski pamięci masowej SSD. 

Częstotliwość próbkowania dla kanałów po-

miarowych na danej karcie pomiarowej jest 

identyczna, jednak w miarę potrzeb może zo-

stać zmniejszona. Poszczególne typy kart 

TRION w zależności od rodzaju wielkości mie-

rzonej charakteryzuje odmienna częstotliwość 

próbkowania, rozdzielczość przetwornika A/C, 

zakres pomiarowy, przeznaczenie oraz dokła-

dność pomiaru. Duży wybór kart pomiarowych 

typu TRION umożliwia podłączenie prakty-

cznie wszystkich dostępnie czujników wiel-

kości fizycznych. Dzięki funkcji DejaView ist-

nieje możliwość przeglądania wcześniej zare-

jestrowanych danych w czasie bieżącej reje-

stracji. 

 

Rys. 1. Wielokanałowy system pomiaru i reje-

stracji danych DEWE2-A13 
 

2.2. Oprogramowanie OXYGEN Power fir-
my DEWETRON 

Oprogramowanie OXYGEN Power dedykowa-

ne do pomiarów mocy i jakości energii z wy-

korzystaniem wielkokanałowych systemów ak-

wizycji danych firmy DEWETRON otwiera zu-

pełnie nowe możliwości, niedostępne w syste-

mach oferowanych przez innych producentów 

tego rodzaju rozwiązań. Podstawową zaletą mo-

dułu Power jest możliwość wyboru dowolnych 

kanałów pomiarowych spośród wszystkich dos-

tępnych w systemie i przyporządkowanie ich do 

grup mocy. Ideą stworzenia grupy mocy jest 

segregacja kanałów pomiarowych powiązanych 

z określonym obszarem badanego systemu oraz 

obliczenie mocy dla całej grupy (maksymalnie 

jest to 7 kanałów pomiarowych) względem czę-

stotliwości podstawowej, której wartość pod-

czas obliczeń będzie równa częstotliwości sy-

gnału mierzonego przez jeden z wybranych ka-

nałów w tej grupie. Należy zauważyć, że wybór 

kanału z częstotliwością sygnału, która będzie 

uważana w obliczeniach za częstotliwość pod-

stawową jest dowolny, a zakres tej częstotli-

wości może się zawierać w zakresie od 0,2 Hz 

to 1500 Hz lub może być równa 0 Hz (sygnał 

DC). Możemy zatem stworzyć kilka grup mocy, 

w których liczba kanałów pomiarowych będzie 

dowolna, jednak nie większa niż 7 kanałów. 

Daje to olbrzymie możliwości przy testowaniu 

układów, w których zależy nam na monitoro-

waniu wszystkich aspektów pracy systemu – 

zarówno z punktu widzenia zacisków wej-

ściowych i wyjściowych, jak również z punktu 

widzenia pojedynczych elementów systemu 

(przykładowo prądy i napięcia na pojedynczych 

jednostkach IGBT). Umożliwia to dokładną 

analizę strat mocy w poszczególnych obszarach 

badanego układu, który zawiera komponenty 

pracujące przy różnych częstotliwościach pra-
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cy. Nie bez znaczenia jest również możliwość 

graficznej prezentacji wyników w postaci wir-

tualnych przyrządów, tabel i oscylogramów, 

które mogą zostać umieszczone przez użytko-

wnika w dowolnym miejscu ekranu i skojarzo-

ne z parametrami dowolnego kanału pomiaro-

wego. W czasie pomiarów na układzie elektro-

maszynowym mamy możliwość pomiarów i re-

jestracji następujących parametrów z zachowa-

niem synchroniczności: 

• napięć, prądów, 

• temperatury otoczenia, temperatury łożysk, 

temperatury uzwojenia silnika lub genera-

tora, 

• momentu obrotowego, prędkości obroto-

wej, 

• drgań, 

• danych z magistrali CAN, 

• sygnału akustycznego (jako sygnału diag-

nostycznego), 

• sygnału audio i wideo. 

Należy zauważyć, że liczba kanałów dla po-

szczególnych wielkości mierzonych może być 

dowolna – o ilości kanałów decyduje ilość kart 

pomiarowych typu TRION oraz ilość jednostek 

pomiarowych zintegrowanych w jeden zsyn-

chronizowany system pomiarowy. Powyższe 

możliwości sprawiają, że systemy pomiarowe 

firmy DEWETRON z oprogramowaniem 

OXYGEN Power mogą być stosowane do: 

• testów na silnikach, generatorach, prze-

miennikach częstotliwości oraz systemach 

zintegrowanych z uwzględnieniem układów 

o zmiennej częstotliwości (f < 1500 Hz), 

• pomiarów temperatury, sprawności, testów 

rozruchowych silników i generatorów, 

napraw i przeglądów dowolnych kompo-

nentów systemu. 
 

 

Rys. 2. Panel przyrządów wirtualnych w pro-

gramie Oxygen Power 
 

 

Rys. 3. Panel obliczeń harmonicznych i inter-

harmonicnzych 
 

 

Rys. 4. Panel wykresów wskazowych i obliczeń 

mocy 

3. Zasilacze programowalne dużej mocy 
Magna-Power 

Drugim istotnym elementem składowym syste-

mu pomiarowego są zasilacze prądu stałego 

dużej mocy. Są to zasilacze programowalne 

posiadające w pełni kwadratową charaktery-

stykę programowania. Umożliwiają one zasi-

lanie odbiornika prądem stałym z wykorzy-

staniem zaprogramowanego profilu zasilania, 

co jest niezwykle dogodne przy wykonywaniu 

testów związanych z badaniem paneli fotowol-

taicznych. 

 

Rys. 5. Emulacja profili paneli fotowoltaicznych 

w programie PPPE dedykowanym do zasilaczy 

MAGNA-POWER 
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4. Propozycja systemu pomiarowego 

W przedstawionym na poniższym rysunku 

układzie pomiarowym zestaw paneli fotowol-

taicznych dużej mocy zasila układ elektrome-

chaniczny przez przemiennik częstotliwości  

z wykorzystaniem układu inwertera DC / AC.  

 
Rys. 6. Wielokanałowy system rejestracji da-

nych w trakcie pomiarów układu elektroma-

szynowego zasilanego ze źródła energii odna-

wialnej 
 

Zastosowanie systemu pomiarowego 

DEWETRON DEWE2-A13 pozwala na wyko-

nywanie zsynchronizowanych pomiarów wiel-

kości elektrycznych, mechanicznych, cieplnych, 

akustycznych, sygnałów magistral sterujących 

oraz sygnału audio i wideo. Wszystkie sygnały 

są zapisywane na dysk twardy i mogą być na-

stępnie analizowane przy wykorzystaniu opro-

gramowania. Poszczególne sygnały pomiarowe 

mogą być skojarzone z odpowiednimi grupami 

mocy w oprogramowaniu OXYGEN Power 

umożliwiając pełną analizę układu konwersji 

energii, wyznaczenie strat w poszczególnych 

sekcjach układu oraz obliczenie udziału har-

monicznych generowanych przez układ prze-

miennika częstotliwości. Możliwe jest również 

wyznaczenie zjawiska flickera. Dodatkowym 

atutem jest to, że również parametry sieci 

zasilającej zasilacz prądu stałego MAGNA-

POWER mogą być monitorowane w czasie 

procesu emulacji profili paneli fotowolta-

icznych. Nie bez znaczenia jest również fakt, że 

system pomiarowy DEWETRON DEWE2-A13 

umożliwiający jednoczesną akwizycję danych  

z maksymalnie 104 kanałów pomiarowych jest 

w stanie wykonywać synchroniczne pomiary 

sygnałów sterujących oraz prądów i napięć po-

jedynczych elementów przełączających w ukła-

dzie przemiennika częstotliwości. 

5. Podsumowanie 

Zaprezentowany układ pomiarowy umożliwia 

pełną charakteryzację złożonych układów ele-

ktromaszynowych i źródeł energii odnawialnej 

w oparciu o synchroniczne pomiary i rejestrację 

danych z sygnałów pochodzących z dowolnych 

obszarów badanego systemu. 
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