
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO ASSOCIADO EM ENGENHARIA ELÉTRICA

GUSTAVO HENRIQUE BAZAN

IDENTIFICAÇÃO INTELIGENTE DE FALHAS EM MÁQUINAS
ELÉTRICAS UTILIZANDO INFORMAÇÃO MÚTUA

TESE

CORNÉLIO PROCÓPIO

2020



 

 

 
4.0 Internacional 

 
Esta licença permite o download e o compartilhamento da obra desde 
que sejam atribuídos créditos ao(s) autor(es), sem a possibilidade de 
alterá-la ou utilizá-la para fins comerciais. 

GUSTAVO HENRIQUE BAZAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO INTELIGENTE DE FALHAS EM MÁQUINAS 

ELÉTRICAS UTILIZANDO INFORMAÇÃO MÚTUA 

 

Intelligent Identification of Electrical Machine Faults 

Using Mutual Information 

 

 

 

 

 

Tese apresentada como requisito parcial para 
obtenção do título de Doutor em Engenharia Elétrica, 
do Programa de Pós-Graduação Associado em 
Engenharia Elétrica, da Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná (UTFPR). 
Orientador: Prof. Dr. Alessandro Goedtel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORNÉLIO PROCÓPIO 

2020 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 



AGRADECIMENTOS

À Deus por estar sempre ao meu lado.

À minha esposa Paula, por seu amor, por seu apoio, incentivo e, principal-

mente, pelo seu companheirismo. À minha família, pelo apoio, dedicação, esforço e a

oportunidade dada para realização deste sonho.

Ao meu orientador Prof. Dr. Alessandro Goedtel, pelas valiosas contribuições e

pelos inúmeros e inestimáveis conselhos sobre a condução deste trabalho.

Aos colegas do Laboratório de Sistemas Inteligentes (LSI) pelo convívio, pelo

apoio, pela compreensão, pela amizade e auxílio no desenvolvimento deste projeto.

À Universidade Tecnológica Federal do Paraná, por disponibilizar a estrutura

necessária para a realização deste trabalho de doutorado.

Ao Instituto Federal do Paraná, em especial aos colegas do eixo de Controle e

Processos Industriais e à Direção do Campus que colaboraram de alguma forma com

este importante passo na minha carreira profissional.

À Universidade de Valladolid, na figura do Prof. Dr. Óscar Duque-Perez e do

Prof. Dr. Daniel Moríñigo-Sotelo, meus eternos agradecimentos pela oportunidade

em realizar o doutorado sanduíche de curta duração. Embora o período de tempo

tenha se encerrado antecipadamente, em razão da pandemia Covid-19, a experiência

internacional colaborou com meu crescimento acadêmico e profissional.

Ao suporte financeiro da Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento

Científico e Tecnológico do Paraná (Processos No 338/2012) e do Conselho Nacional

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq (Processos No 474290/2008-5,

473576/2011-2, 552269/2011-5, 201902/2015-0).



"E ainda que tivesse o dom de profecia, e

conhecesse todos os mistérios e toda a

ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de

maneira tal que transportasse os montes, e

não tivesse amor, nada seria."

(1 Coríntios 13:2)



RESUMO

BAZAN, Gustavo Henrique. Identificação Inteligente de Falhas em Máquinas
Elétricas Utilizando Informação Mútua. 2020. 155 f. Tese (Doutorado em
Engenharia Elétrica) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Cornélio Procópio,
2020.

Os motores de indução trifásicos são amplamente empregados em processos de
produção industrial, devido ao seu baixo custo de aquisição e manutenção, bem como
sua adaptação diante de diferentes condições de cargas mecânicas e robustez para
uso em ambientes agressivos. O diagnóstico de uma falha incipiente quando esses
motores estão em operação, mesmo antes que falhas significativas possam ocorrer,
devem receber uma especial atenção da indústria. Assim, um diagnóstico adequado
pode levar à redução das perdas nos processos, tempo fora de serviço e a quebra
do equipamento, além de garantir operação consistente e confiável dos sistemas
industriais. Neste contexto, este trabalho apresenta uma proposta sobre o uso de
ferramentas de processamento de sinais e sistemas inteligentes no diagnóstico de
falhas de rolamentos, rotor e estator em motores de indução, mesmo quando sujeitos
a diversas condições de operação, como variações no torque de carga independente
da alimentação da máquina. Este trabalho propõe a extração das características
de falha baseadas em medidas de informação mútua atrasada entre os sinais das
correntes de linha do estator, 𝑖𝑎 e 𝑖𝑏, no domínio do tempo. Para avaliar a acurácia da
classificação sob vários níveis de severidade de falhas, comparou-se o desempenho
de três diferentes técnicas de reconhecimento de padrões: rede neural artificial do tipo
perceptron multicamadas, k -vizinhos mais próximos e máquinas de vetores de suporte.
Os resultados experimentais off-line e on-line apresentados neste trabalho validam a
robustez e a eficácia da abordagem proposta.

Palavras-chave: Informação Mútua. Sistemas Inteligentes. Motor de Indução Trifásico.
Identificação de Falhas.



ABSTRACT

BAZAN, Gustavo Henrique. Intelligent Identification of Electrical Machine Faults
Using Mutual Information. 2020. 155 p. Thesis (PhD in Electrical Engineering) –
Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Cornélio Procópio, 2020.

Three-phase induction motors are widely employed in industrial production processes
due to their low acquisition cost and maintenance and adaptation in front of different
conditions of mechanical loads and robustness for use in harsh environments. Diag-
nosing an incipient fault when these motors are in operation, even before significant
faults may occur, should receive special attention from the industry. Thus, a proper
diagnosis can reduce losses in the processes, time out of service, and the equipment
breaks down and ensures consistent and reliable industrial systems operation. In this
context, this paper presents an approach concerning the use of intelligent systems and
signal processing tools in the classification of bearing, rotor, and stator fault diagnosis
in induction motors, even when they are subject to various operating conditions such
as variations in load torque independent of machine power supply. This work proposes
the extraction of the fault characteristics based on delayed mutual information measure-
ments between the stator line current signals, 𝑖𝑎, and 𝑖𝑏, in the time domain. To evaluate
the classification accuracy under various fault severity levels, the performance of three
different pattern recognition techniques were compared: artificial neural network type
multilayer perceptron, k -nearest neighbors and support vector machine. The offline and
online experimental results presented in this work validate the proposed approach’s
robustness and effectiveness.

Keywords: Mutual Information. Intelligent Systems. Three-Phase Induction Motors.
Fault Identification.
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1 INTRODUÇÃO

Os motores de indução trifásicos (MIT) são as máquinas elétricas mais comuns

empregadas em aplicações industriais, devido ao baixo custo de aquisição e manuten-

ção. Ainda, tais máquinas possuem bom desempenho frente a diversas condições de

cargas mecânicas, além de serem robustas até mesmo em ambientes desfavoráveis de

operação (FROSINI et al., 2015; TRACHI et al., 2016; BOUDINAR et al., 2016; TRACHI

et al., 2017; SINGH; KUMAR, 2017; GARCIA-CALVA et al., 2017; MORALES-PEREZ

et al., 2018; GUVEN; ATIS, 2018; LIBONI et al., 2019; GANGSAR; TIWARI, 2020).

Mais recentemente, com o advento da Eletrônica de Potência e com o emprego de

inversores de frequência que permitiram o controle eficiente por meio de diferentes

estratégias, essas máquinas tornaram-se ainda mais presentes nas mais diversas

aplicações industriais (BELLINI et al., 2008; GODOY et al., 2015; GODOY et al., 2016).

Contudo, essas máquinas estão suscetíveis a vários tipos de falhas, que podem

ser generalizadas em falhas elétricas e mecânicas (TRACHI et al., 2016; GARCIA-

CALVA et al., 2017; DEHGHAN et al., 2018; GANGSAR; TIWARI, 2020). Dentre as

falhas elétricas mais frequentes, podem ser citadas as de circuito aberto ou curto-

circuito nos enrolamentos do estator do motor, especialmente pelos problemas de

isolamento dos enrolamentos; conexão incorreta dos enrolamentos; alta resistência

de contato ao condutor; e condutor terra conectado de forma incorreta ou operando

de forma instável (TRAN et al., 2013; EFTEKHARI et al., 2014; SURYA et al., 2017;

IRHOUMAH et al., 2018; BERZOY et al., 2018; DEHGHAN et al., 2018; GANGSAR;

TIWARI, 2020). Ainda, no contexto das falhas elétricas, tem-se as barras de rotor

quebradas e anéis rompidos. Já em relação as falhas mecânicas, podem ser incluídas

as de desalinhamento do eixo, afrouxamento dos parafusos, falhas de rolamentos,

falhas no redutor de velocidade e irregularidades do entreferro (BELLINI et al., 2008;

TRACHI et al., 2016; MIRZAEVA et al., 2017; GANGSAR; TIWARI, 2020).

Diversos pesquisadores, em recentes trabalhos, destacam que as falhas de

rolamentos são as maiores responsáveis por paradas inesperadas nos processos

industriais, representando entre 40% e 70% das causas associadas a estas paradas

(THORSEN; DALVA, 1995; BONNETT; YUNG, 2008; BELLINI et al., 2008; FROSINI

et al., 2015; LEITE et al., 2015; BOUDINAR et al., 2016; SINGH; KUMAR, 2017;
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GANGSAR; TIWARI, 2020). Geralmente, os defeitos nos rolamentos estão associados

a contaminação, corrosão, lubrificação inadequada e problemas de instalação, como

desalinhamento e sobrecarga (LEITE et al., 2015; GANGSAR; TIWARI, 2020).

Estima-se que entre 20% e 40% das falhas são ocasionadas no enrolamento

do estator das máquinas elétricas (THORSEN; DALVA, 1995; BONNETT; YUNG, 2008;

BELLINI et al., 2008; BARZEGARAN et al., 2013; ZAREI et al., 2014; DRIF; CARDOSO,

2014; SURYA et al., 2017; IRHOUMAH et al., 2018; BERZOY et al., 2018; DEHGHAN

et al., 2018; GANGSAR; TIWARI, 2020). Normalmente, uma avaria no enrolamento

do estator é provocada pela ruptura do isolamento de algumas espiras, a qual evolui

rapidamente, podendo comprometer o adequado funcionamento do MIT (BELLINI et

al., 2008; GANDHI et al., 2011; DRIF; CARDOSO, 2014; GODOY et al., 2015; BERZOY

et al., 2018; ELBOUCHIKHI et al., 2019; GANGSAR; TIWARI, 2020).

Já os defeitos de barras quebradas de rotor correspondem entre 5% e 10% das

ocorrências de falhas dos MITs (THORSEN; DALVA, 1995; BONNETT; YUNG, 2008;

BELLINI et al., 2008; GYFTAKIS et al., 2016; SAMANTA et al., 2018; MALEK et al.,

2017; DIAS; PEREIRA, 2018; TRUJILLO-GUAJARDO et al., 2018; LIBONI et al., 2019;

GANGSAR; TIWARI, 2020). A forma de fabricação, as condições de trabalho as quais

estão sujeitas, bem como as fissuras mecânicas, estão relacionados a presença desse

tipo de defeito nessas máquinas (HOU et al., 2016; GYFTAKIS et al., 2016; GANGSAR;

TIWARI, 2020).

Essas falhas podem causar a parada inesperada do processo produtivo indus-

trial, a degradação dos componentes presentes nas máquinas, as vibrações e o alto

custo de manutenção. Assim, o desenvolvimento de uma estratégia capaz de realizar

a detecção rápida dos defeitos relativos a essas máquinas tem sido alvo de grande

interesse da comunidade acadêmica, pois o correto acompanhamento das condições

pode trazer benefícios importantes aos processos industriais como a prevenção de pa-

radas desnecessárias e dispendiosas. Neste caso, os operadores têm tempo suficiente

para o desligamento controlado do processo, com redução dos custos de manutenção

e operação mais segura das máquinas. Ainda neste contexto, pode-se identificar as

reais necessidades de manutenção, possibilitando programar a manutenção preventiva

futura (TRACHI et al., 2016; GARCÍA-ESCUDERO et al., 2017; SINGH; KUMAR, 2017;

DELGADO-ARREDONDO et al., 2017; APPANA et al., 2018; DENG et al., 2019).
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Um considerável número de pesquisadores está interessado no monitoramento

e identificação das falhas presentes nos motores de indução trifásicos (FROSINI

et al., 2015; TRACHI et al., 2016; BOUDINAR et al., 2016; TRACHI et al., 2017;

SINGH; KUMAR, 2017; LEITE et al., 2015; ELBOUCHIKHI et al., 2016; PRUDHOM

et al., 2017; DELGADO-ARREDONDO et al., 2017; SURYA et al., 2017; ABDALLAH;

BENATMAN, 2017; GUEDES et al., 2016; BESSAM et al., 2016; GYFTAKIS et al., 2016;

HOU et al., 2016; GODOY et al., 2016; MOUSSA et al., 2017; GARCÍA-ESCUDERO

et al., 2017; GARCIA-CALVA et al., 2017; MARTINEZ et al., 2017; SOUSA et al.,

2017; SAMANTA et al., 2018; ROMERO-TRONCOSO et al., 2016; MALEK et al.,

2017; PALÁCIOS et al., 2016; NAYANA; GEETHANJALI, 2017; JERKAN et al., 2017;

IRHOUMAH et al., 2018; BERZOY et al., 2018; DEHGHAN et al., 2018; DIAS; PEREIRA,

2018; TRUJILLO-GUAJARDO et al., 2018; APPANA et al., 2018; ALI et al., 2019;

CONTRERAS-HERNANDEZ et al., 2019; DENG et al., 2019; JIANG et al., 2019;

LIBONI et al., 2019; STIEF et al., 2019; WANG et al., 2019b; ALI et al., 2020; GANGSAR;

TIWARI, 2020; NAYANA; GEETHANJALI, 2020; SABOURI et al., 2020; SHAO et al.,

2020; VINAYAK et al., 2020; XUE et al., 2020; ZHAO; WANG, 2019).

Os métodos apresentados para o diagnóstico de falhas em máquinas de

indução trifásicos distinguem-se um dos outros por meio da variável utilizada no monito-

ramento, como por exemplo, os sinais de vibração (ESFAHANI et al., 2014; MARTINEZ

et al., 2017; DELGADO-ARREDONDO et al., 2017; MORALES-PEREZ et al., 2018;

ZHAO et al., 2019), temperatura (PICAZO-RÓDENAS et al., 2015), emissões acústicas

(ESFAHANI et al., 2014; DELGADO-ARREDONDO et al., 2017), corrente (ESFAHANI

et al., 2014; TRACHI et al., 2016; GYFTAKIS et al., 2016; HOU et al., 2016; GODOY et

al., 2016; MOUSSA et al., 2017; GARCÍA-ESCUDERO et al., 2017; GARCIA-CALVA

et al., 2017; JERKAN et al., 2017; SAMANTA et al., 2018; BESSAM et al., 2016;

ROMERO-TRONCOSO et al., 2016; MALEK et al., 2017; PALÁCIOS et al., 2016;

TRUJILLO-GUAJARDO et al., 2018; LIBONI et al., 2019; ZHAO; WANG, 2019), tensão

(HOU et al., 2016; GARCIA-CALVA et al., 2017; LIBONI et al., 2019), potências ativa e

reativa (DRIF et al., 2017; DRIF; CARDOSO, 2014), sinais magnéticos (FROSINI et al.,

2015; SOUSA et al., 2017; DIAS; PEREIRA, 2018; PANAGIOTOU et al., 2019), dentre

outras variáveis.

No entanto, algumas dessas metodologias são invasivas, isto é, deve-se aces-
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sar o interior das máquinas para a realização das medições, que faz com que o

monitoramento seja prejudicial ao processo produtivo industrial, tendo em vista que

haverá a necessidade de parada para a realização da medição. Ainda, em alguns

casos, há a exigência de sensores e ferramentas de aquisição de sinais específicas,

tornando o sistema caro e assim, dificultando a implementação do mesmo. A medida de

corrente do estator apresenta muitas vantagens, tais como a possibilidade da medição

de forma não-invasiva, acessibilidade para a medição, flexibilidade na implementação,

capacidade de identificar tanto falhas mecânicas quanto elétricas e o não requerimento

de sensores adicionais (TRACHI et al., 2016; LEITE et al., 2015; TRACHI et al., 2017;

SINGH; KUMAR, 2017; PICAZO-RÓDENAS et al., 2015; TRUJILLO-GUAJARDO et al.,

2018; LIBONI et al., 2019; ZHAO; WANG, 2019).

Além da atenção especial com o tipo de variável, a escolha da ferramenta

que irá processar os sinais é de extrema importância nos sistemas de diagnóstico de

falhas em motores de indução, pois possibilita a extração e seleção das características

mais relevantes. O processamento desses sinais pode ser realizado utilizando tanto o

domínio da frequência quanto o domínio do tempo. No domínio da frequência, destacam-

se as ferramentas tradicionais que trabalham com a decomposição espectral dos sinais,

tais como a Transformada de Fourier (TF) (GYFTAKIS et al., 2016; HOU et al., 2016;

MOUSSA et al., 2017; MARTINEZ et al., 2017; SOUSA et al., 2017; JERKAN et al.,

2017; PANAGIOTOU et al., 2019; SOHAIB; KIM, 2020; DING et al., 2020; KUMAR et

al., 2021), a Transformada Wavelet (TW) (GARCÍA-ESCUDERO et al., 2017; TRACHI

et al., 2016; TRACHI et al., 2017; SINGH; KUMAR, 2017; ABID et al., 2018; ZHANG et

al., 2018; ALI et al., 2019; ALI et al., 2020) e a Transformada Hilbert (TH) (BESSAM et

al., 2016; MALEK et al., 2017; XUE et al., 2020).

A TF é a técnica mais usual na análise de sinais estacionários, entretanto,

possui algumas desvantagens como resolução de frequência limitada, vazamento es-

pectral e baixa tolerância ao ruído (DELGADO-ARREDONDO et al., 2017). Assim, com

o intuito de solucionar algumas dessas desvantagens das metodologias tradicionais,

recentemente alguns pesquisadores estão utilizando ferramentas alternativas como

por exemplo o algoritmo de classificação de sinais múltiplos, do inglês Multiple Signal

Classification (MUSIC) (GARCIA-CALVA et al., 2017; NAHA et al., 2016; GARCIA-

PEREZ et al., 2011; ROMERO-TRONCOSO et al., 2016; BOUDINAR et al., 2016),
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as técnicas de invariância rotacional, do inglês Estimation of Signal Parameters via

Rotational Invariance Techniques (ESPRIT) (KIM et al., 2013; XU et al., 2012), a análise

das componentes principais, do inglês Principal Component Analysis (PCA) (CHEN;

LIU, 2018; STIEF et al., 2019; ZHAO et al., 2019; XUE et al., 2020; ZHAO; WANG,

2019). O algoritmo MUSIC tem como característica exigir uma menor quantidade de

amostras de dados para a alcançar a resolução de frequência apropriada, em compa-

ração com os métodos tradicionais. No entanto, ainda é considerado uma ferramenta

muito complexa para a implementação em tempo real. Já o algoritmo ESPRIT tem

como particularidade determinar diretamente as componentes de corrente de falhas em

uma faixa de frequência pré-definida, porém, também tem um alto custo computacional

(JERKAN et al., 2017).

As técnicas que trabalham no domínio do tempo, geralmente, apresentam

vantagens de cálculo e implementação simples (LIU; BAZZI, 2017). Tendo isso em vista,

alguns pesquisadores estão desenvolvendo abordagens alternativas às que utilizam o

domínio da frequência, buscando reduzir os custos dos sistemas de identificação de

falhas, como pode ser encontrado nos trabalhos de Duan e Živanović (2015), Godoy et

al. (2015), Palácios et al. (2015), Godoy et al. (2016), Palácios et al. (2016), Nayana e

Geethanjali (2017) e Nayana e Geethanjali (2020).

Além dos tipos de sinais, do meio que os mesmos são coletados e do tipo de do-

mínio onde é realizada a análise, as técnicas para redução da dimensão dos dados são

consideradas extremamente importantes no campo da aprendizagem de máquinas, na

mineração de dados e no reconhecimento de padrões. O pré-processamento de dados

de alta dimensão por uma ferramenta adequada pode levar a um custo computacional

menor em processamentos posteriores e melhor interpretação das características,

resultando assim na melhoria no desempenho (JUKIC; FILIPOVIC, 2013; ZHAO et al.,

2014).

Os métodos de extração de características buscam extrair os padrões do con-

junto de dados por meio de transformações ou combinações desse mesmo conjunto

(ESTÉVEZ et al., 2009). Por outro lado, a seleção das características compreende

a seleção de um subconjunto de características que contenha as informações rele-

vantes do conjunto de dados original, possibilitando assim diferenciar uma classe das

outras, e consequentemente, aumentar a qualidade dos dados e o desempenho dos
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classificadores (ESTÉVEZ et al., 2009; HERMAN et al., 2013).

Os fundamentos da Teoria da Informação, do inglês Information Theory (IT),

têm se tornado cada vez mais útil na área de diagnóstico de falhas e reconhecimento

de padrões, pois oferece um conjunto de ferramentas que mensuram estaticamente a

associação entre as variáveis envolvidas no problema (FAIZ et al., 2010; ROMERO-

TRONCOSO et al., 2011; LI et al., 2011; LEIVA-MURILLO; ARTÉS-RODRÍGUEZ, 2012;

KUMAR et al., 2021). De acordo com Melia et al. (2015), a Informação Mútua, do

termo inglês Mutual Information (MI), é uma medida de associação entre os sinais,

além de ser apta na identificação das dependências lineares e não-lineares entre

as séries temporais. Visto que o MIT é um sistema não-linear e variante no tempo

complexo, neste trabalho utiliza-se a MI como medida de associação entre as correntes,

objetivando extrair informações significativas que permitam o eficiente diagnóstico de

múltiplas falhas (rolamentos, barras quebradas de rotor e curto-circuito do estator) em

motores de indução trifásicos.

Além das ferramentas de processamento de sinais que auxiliam na extração das

informações mais relevantes dos dados, os Sistemas Inteligentes (SI) têm demonstrado

sua importância na detecção de falhas em MITs, pois possibilitam a classificação e

identificação dos padrões de defeitos presentes nas máquinas sem a necessidade

de modelos matemáticos complexos. Estes classificadores são capazes de apontar o

princípio dos defeitos precocemente e assim auxiliam na operação mais segura dos

motores, inviabilizando a parada desnecessária do processo produtivo e reduzindo os

prejuízos com o tempo de interrupção.

As Árvores de Decisão (AD), as Redes Neurais Artificiais (RNA), as Máquinas

de Vetores de Suporte, do termo inglês Support Vector Machines (SVM), o algoritmo dos

k -vizinhos mais próximos, do termo inglês k-Nearest Neighbors (k -NN), a Lógica Fuzzy

e os Sistemas Híbridos tem apresentando promissores desempenhos nos sistemas de

monitoramento de falhas (PALÁCIOS et al., 2016; SAUCEDO-DORANTES et al., 2017;

NAYANA; GEETHANJALI, 2017; ABID et al., 2018; ALI et al., 2019; ABID et al., 2020;

ALI et al., 2020; GANGSAR; TIWARI, 2020; SOHAIB; KIM, 2020; XUE et al., 2020;

WANG et al., 2020).

Assim, a contribuição deste trabalho consiste em apresentar uma metodologia

alternativa para o diagnóstico de múltiplas falhas (rolamentos, rotor e estator) em
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motores de indução trifásicos independentemente da alimentação das máquinas, seja

diretamente da rede de alimentação ou por meio de inversores de frequência. Essa

metodologia é baseada em medidas da informação mútua entre os sinais de correntes

obtidos no domínio do tempo, para classificar a severidade de desgaste de rolamentos,

barras quebradas de rotor e curto-circuito entre as espiras de estator. Ainda, no trabalho,

é realizada uma avaliação de três técnicas de aprendizado supervisionado de máquina,

a Perceptron de Múltiplas Camadas, do termo inglês Multilayer Perceptron (MLP), o

algoritmo k-NN e o SVM, com o intuito de verificar o classificador de padrões mais

adequado com a estratégia de extração de características adotada. A fim de avaliar a

metodologia proposta, foram coletados dados experimentais de motores de potências

distintas, operando em regime permanente, a partir de fontes de alimentação senoidal

diretamente da rede elétrica e também por meio de inversores de frequência, incluindo

ensaios com variações no desequilíbrio de tensão, na frequência de alimentação e no

conjugado de carga.

1.1 JUSTIFICATIVA

Segundo o Balanço Energético Nacional apresentado no ano de 2020, verificou-

se que em 2019, aproximadamente, 30,4% de toda energia elétrica produzida no Brasil

é consumida pelo setor industrial brasileiro, onde os MITs são os maiores responsáveis

por esse consumo (EPE, 2020). Ainda, é importante destacar que no mundo 80%

da conversão de energia nos setores industriais e comerciais são realizados por

esses equipamentos, evidenciando a sua importância nessas aplicações (GARCÍA-

ESCUDERO et al., 2017). A sua grande utilização deve-se às suas características

como ter uma estrutura mais simples do que as demais máquinas, por apresentar uma

satisfatória adaptação frente a diversas condições de cargas mecânicas e robustez

para a utilização em ambientes hostis (FROSINI et al., 2015; TRACHI et al., 2016;

BOUDINAR et al., 2016; TRACHI et al., 2017; SINGH; KUMAR, 2017; GARCIA-CALVA

et al., 2017; MORALES-PEREZ et al., 2018; GUVEN; ATIS, 2018; LIBONI et al., 2019).

No entanto, esses motores estão sujeitos a ocorrência de falhas inesperadas que

podem alterar o seu adequado funcionamento (TRACHI et al., 2016; GARCIA-CALVA

et al., 2017; DEHGHAN et al., 2018).

Diante desse fato, muitos estudos estão sendo desenvolvidos com o intuito de
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detectar os defeitos em estágios incipientes, que pode colaborar com os programas

de manutenção desses equipamentos. O adequado monitoramento das condições

dessas máquinas traz vantagens importantes aos processos produtivos industriais,

como a diminuição de paradas indesejadas, redução nos custos com manutenção e

fornecimento de uma operação mais confiável dos motores (GARCÍA-ESCUDERO et

al., 2017; APPANA et al., 2018; DENG et al., 2019).

Uma forma de minimizar os problemas relacionados a essas máquinas elétricas

consiste na utilização de sistemas eficazes que incorporam técnicas adequadas de

processamento de sinais para a extração e seleção de características específicas

das assinaturas de falhas, associadas a metodologias de classificadores de padrões,

que possibilitam a classificação da falha existente no motor em operação. Assim, a

busca por metodologias capazes de identificar os defeitos em estágio precoce é de

grande interesse para a comunidade acadêmica e vem despertando a atenção de

diversos pesquisadores nos últimos anos (BELLINI et al., 2008; AYDIN et al., 2012;

HENAO et al., 2014; FROSINI et al., 2015; TRACHI et al., 2016; BOUDINAR et al.,

2016; TRACHI et al., 2017; SINGH; KUMAR, 2017; LEITE et al., 2015; ELBOUCHIKHI

et al., 2016; PRUDHOM et al., 2017; DELGADO-ARREDONDO et al., 2017; SURYA

et al., 2017; ABDALLAH; BENATMAN, 2017; GUEDES et al., 2016; BESSAM et al.,

2016; GYFTAKIS et al., 2016; HOU et al., 2016; GODOY et al., 2016; MOUSSA et al.,

2017; GARCÍA-ESCUDERO et al., 2017; GARCIA-CALVA et al., 2017; MARTINEZ et

al., 2017; SOUSA et al., 2017; SAMANTA et al., 2018; ROMERO-TRONCOSO et al.,

2016; MALEK et al., 2017; PALÁCIOS et al., 2016; NAYANA; GEETHANJALI, 2017;

JERKAN et al., 2017; IRHOUMAH et al., 2018; BERZOY et al., 2018; DEHGHAN et

al., 2018; DIAS; PEREIRA, 2018; TRUJILLO-GUAJARDO et al., 2018; APPANA et al.,

2018; ALI et al., 2019; CONTRERAS-HERNANDEZ et al., 2019; DENG et al., 2019;

JIANG et al., 2019; LIBONI et al., 2019; STIEF et al., 2019; WANG et al., 2019b; ALI et

al., 2020; GANGSAR; TIWARI, 2020; NAYANA; GEETHANJALI, 2020; SABOURI et al.,

2020; SHAO et al., 2020; VINAYAK et al., 2020; XUE et al., 2020; ZHAO; WANG, 2019).

1.2 OBJETIVOS

Os objetivos gerais deste trabalho consistem na investigação, desenvolvimento,

implementação e validação de uma abordagem alternativa para o diagnóstico e iden-
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tificação de falhas em motores de indução trifásicos independente do seu tipo de

alimentação (diretamente da rede elétrica ou inversor de frequência) baseadas em

medidas de informação e sistemas inteligentes.

Assim, os objetivos específicos do trabalho são apresentados a seguir:

• Estudar o estado da arte relacionado às metodologias empregadas no diagnóstico

de falhas em motores de indução trifásicos alimentados diretamente pela rede

elétrica ou por meio de inversores de frequência;

• Utilizar os bancos de dados criados pelos pesquisadores do Laboratório de

Sistemas Inteligentes (LSI) do Centro Integrado de Pesquisa em Controle e

Automação (CIPECA) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR),

Campus Cornélio Procópio, os quais consistem de uma grande variedade de

ensaios experimentais para os motores de indução trifásicos sujeitos a diversas

condições de operação como variação no conjugado de carga, no desequilíbrio

da tensão de alimentação e na faixa de frequência de alimentação, bem como

falhas de rolamentos, rotor e estator;

• Analisar os sinais das correntes de linha das máquinas elétricas operando sem

falhas e com falhas de rolamentos, rotor e estator;

• Utilizar o algoritmo da informação mútua atrasada conforme Nichols (2006),

Alonso et al. (2007) e Melia et al. (2015), a fim de obter as medidas de associação

entre os sinais de correntes dos MITs;

• Realizar a avaliação entre diferentes técnicas inteligentes, tais como a RNA MLP,

o algoritmo k-NN e a SVM, com o intuito de verificar qual classificador é mais

adequado com a técnica de extração de características;

• Avaliar a otimização da técnica de processamento de sinais devido ao complexo

processamento estatístico das ferramentas, com o intuito de embarcar a metodo-

logia proposta em hardware1 e assim ter um sistema de diagnóstico on-line;

• Embarcar a metodologia proposta para o diagnóstico de curto-circuito de estator

em MITs acionados diretamente pela rede elétrica em um hardware dedicado;
1De acordo com o Manual de Comunicação do Senado Federal. Disponível em:

<https://www12.senado.leg.br/manualdecomunicacao/redacao-e-estilo/estilo/estrangeirismos-grafados-
sem-italico>. Acesso em: 21/10/2020 às 14h.
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• Validar a metodologia em testes on-line.

Neste contexto, esse trabalho visa apresentar uma metodologia alternativa e

generalista para o diagnóstico de falhas nos rolamentos, barras quebradas do rotor e

enrolamento do estator em MIT acionados diretamente pela rede de alimentação ou

por modelos distintos de inversores de frequência, monitorando a associação entre

os sinais de correntes das fases A e B do motor, utilizando a informação mútua e

classificadores de padrões para identificar as falhas.

1.3 CONTRIBUIÇÕES

A proposta deste trabalho busca contribuir com as pesquisas na área de

monitoramento e diagnóstico de falhas em MITs acionados independentemente da

fonte de alimentação. Assim, por meio da identificação de falhas incipientes em uma

máquina, objetiva-se minimizar os custos de manutenção e paradas não-programadas

de um processo produtivo industrial, justificando a necessidade de um monitoramento

on-line, e abrangendo os seguintes pontos:

• Apresentar uma contribuição ao estudo de monitoramento e diagnóstico de fa-

lhas de rolamentos, barras quebradas de rotor e enrolamento do estator em

MIT alimentados tanto diretamente da rede quanto por inversores de frequência

utilizando uma metodologia alternativa baseada em medidas de informação e

sistemas inteligentes validados a partir de sinais de correntes obtidos diretamente

da máquina;

• Investigar a robustez da metodologia proposta para o monitoramento e diagnós-

tico de falhas em MIT de diferentes potências operando tanto em regime senoidal

em níveis de desequilíbrios de tensão de alimentação de até 10% de seu valor

nominal quanto em regime não-senoidal numa ampla faixa de operação compre-

endida entre 12-60 Hz, sob diferentes níveis de conjugado de carga, em regime

permanente, por meio de dados extraídos da corrente de estator no domínio do

tempo;

• Identificar o classificador de padrões mais adequado à técnica utilizada para a

extração de características das assinaturas de falhas dos MITs;
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• Implementar em hardware DSP o sistema para o monitoramento e diagnóstico

de curto-circuito de estator em MITs alimentados diretamente pela rede a fim

de colaborar nas tomadas de decisão em tempo real para o operador, possibili-

tando assim aumentar a disponibilidade e a confiabilidade de operação dessas

máquinas.

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Este trabalho está organizado conforme descrito a seguir: no Capítulo 2,

apresenta-se um estudo sobre as principais falhas em MITs, destacando as falhas de

rolamentos, barras quebradas de rotor e estator, bem como trabalhos relacionados ao

monitoramento e diagnóstico dessas falhas em MITs acionados diretamente da rede

ou por meio de inversores de frequência.

No Capítulo 3, resumem-se os conceitos fundamentais da metodologia para a

extração de características das assinaturas de falhas baseada na informação mútua e

classificadores de padrões baseados em redes neurais artificiais, máquinas vetores

de suporte e algoritmo dos k-vizinhos próximos. O Capítulo 4 apresenta os aspectos

metodológicos relacionados à abordagem empregada para a identificação de falhas de

rolamentos, barras quebradas de rotor e curto-circuito entre as espiras do estator em

MITs independente do seu tipo de alimentação. Ainda, nos Capítulos 5 e 6, apresentam-

se e discutem-se os resultados experimentais off-line1 e on-line1 obtidos a partir dos

ensaios realizados, com o intuito de validar a proposta. Finalmente, no Capítulo 7, as

conclusões finais do trabalho e as perspectivas futuras são descritas.

1De acordo com o Manual de Comunicação do Senado Federal. Disponível em:
<https://www12.senado.leg.br/manualdecomunicacao/redacao-e-estilo/estilo/estrangeirismos-grafados-
sem-italico>. Acesso em: 21/10/2020 às 14h.
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2 FALHAS EM MOTORES DE INDUÇÃO TRIFÁSICOS

Neste capítulo são apresentadas as pesquisas relacionadas ao monitoramento

e diagnóstico de falhas em máquinas elétricas, relatando as recentes pesquisas da

comunidade científica para a solução dessas situações adversas. A motivação das

referidas pesquisas consiste em evitar as paradas indesejadas e redução de gastos

com manutenção em diversos processos produtivos industriais.

Os motores de indução trifásicos estão presentes em grande parte dos equipa-

mentos empregados em aplicações industriais, devido as suas características como

baixo custo de aquisição e manutenção, aliado com a sua adaptabilidade a diversas

condições de operação. Entretanto, estas máquinas podem apresentar algum tipo de

falha com o passar do tempo que pode prejudicar a sua operação de forma adequada.

Dentre as falhas em MITs, encontram-se as falhas elétricas, associadas geralmente

aos enrolamentos de estator e de rotor, às barras quebradas e anéis quebrados do

rotor e conexões bem como as falhas mecânicas, resultado de defeitos de rolamentos,

excentricidade, desgaste de acoplamento e desalinhamento (BELLINI et al., 2008;

TRACHI et al., 2016; MIRZAEVA et al., 2017; DEHGHAN et al., 2018; GANGSAR;

TIWARI, 2020). A Figura 1 apresenta a classificação dos principais tipos de falhas em

MITs.

Falhas em MITs

Elétricas Mecânicas

Desalinhamento
Desgaste de 

Acoplamento
ExcentricidadeRolamentosConexões

Anéis 

Quebrados

Barras 

Quebradas de 

Rotor

Estator

Figura 1 – Classificação dos principais tipos de falhas presentes nos MITs
Fonte: Autoria própria

Devido à presença dessas falhas nos MITs, vários autores estão apresentando

metodologias para o monitoramento e diagnóstico das condições dessas máquinas

visando identificar os defeitos incipientes relativos as mesmas, objetivando a prevenção

de desligamentos dispendiosos, a redução dos custos com manutenção e a operação

mais confiável das máquinas (FROSINI et al., 2015; TRACHI et al., 2016; BOUDINAR
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et al., 2016; TRACHI et al., 2017; SINGH; KUMAR, 2017; LEITE et al., 2015; ELBOU-

CHIKHI et al., 2016; PRUDHOM et al., 2017; DELGADO-ARREDONDO et al., 2017;

SURYA et al., 2017; ABDALLAH; BENATMAN, 2017; GUEDES et al., 2016; BESSAM et

al., 2016; GYFTAKIS et al., 2016; HOU et al., 2016; GODOY et al., 2016; MOUSSA et

al., 2017; GARCÍA-ESCUDERO et al., 2017; GARCIA-CALVA et al., 2017; MARTINEZ

et al., 2017; SOUSA et al., 2017; SAMANTA et al., 2018; ROMERO-TRONCOSO et

al., 2016; MALEK et al., 2017; PALÁCIOS et al., 2016; NAYANA; GEETHANJALI, 2017;

JERKAN et al., 2017; IRHOUMAH et al., 2018; BERZOY et al., 2018; DEHGHAN et

al., 2018; DIAS; PEREIRA, 2018; TRUJILLO-GUAJARDO et al., 2018; APPANA et al.,

2018; ALI et al., 2019; CONTRERAS-HERNANDEZ et al., 2019; DENG et al., 2019;

JIANG et al., 2019; LIBONI et al., 2019; STIEF et al., 2019; WANG et al., 2019b; ALI et

al., 2020; GANGSAR; TIWARI, 2020; NAYANA; GEETHANJALI, 2020; SABOURI et al.,

2020; SHAO et al., 2020; VINAYAK et al., 2020; XUE et al., 2020; ZHAO; WANG, 2019).

Geralmente, essas metodologias empregam ferramentas para a extração e seleção de

características dos sinais coletados, além de SIs para a classificação desses padrões

extraídos.

Nas próximas seções são apresentados recentes trabalhos relativos as diversas

metodologias propostas para o diagnóstico das principais falhas encontradas nos MITs.

2.1 FALHAS DE ROLAMENTOS EM MITS

As falhas de rolamentos são as falhas mais comuns em MITs. As maiores

causas dessas falhas são: i) defeitos de pista interna e externa devido a estresse térmico

ou mecânico, ii) defeitos na caixa dos rolamentos ocasionado pelo desalinhamento ou

montagem incorreta dos rolamentos, iii) falta de lubrificação nos rolamentos (ESFAHANI

et al., 2014; GANGSAR; TIWARI, 2020).

Para o diagnóstico dessas falhas, os autores propõem metodologias que geral-

mente dependem de um único tipo de sinal das máquinas. Neste contexto, os sinais das

correntes, de vibrações, dos fluxos de dispersão, das tensões e das potências ativa e

reativa foram empregadas como bases das metodologias para o diagnóstico das falhas

de rolamentos. Apesar de algumas dessas abordagens demonstrarem ser confiáveis

apenas para a detecção de um tipo de falhas, boa parte delas provaram ser suficiente-

mente confiáveis para diagnosticar uma ampla gama de falhas (PICAZO-RÓDENAS et
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al., 2015).

Tendo isso em vista, os métodos que empregam os sinais da grandeza corrente

das máquinas têm ganhado destaque. Isso deve-se ao fato de que a forma de onda

da corrente do estator pode ser coletada de maneira não-invasiva, utilizando sensores

de efeito Hall, amperímetros, transformadores de corrente e osciloscópios. Uma vez

que não são realizadas medições invasivas, não implicam a instalação de sensores

ou equipamentos auxiliares que exigem a parada da máquina, o que muitas vezes

é inviável nas aplicações industriais (PICAZO-RÓDENAS et al., 2015). Além das

correntes, os sinais de vibração são amplamente utilizados no diagnóstico de falhas

de rolamentos. Esses sinais também são geralmente coletados por sensores não-

invasivos, tais como acelerômetros baseados em Sistemas Microeletromecânicos, do

inglês Microelectromechanical Systems (MEMS), acelerômetros piezoelétricos, dentre

outros (S.; HEGDE, 2016).

Normalmente, os sinais coletados não são adequados para a detecção da

existência de uma falha. Assim, várias metodologias utilizam técnicas que extraem e

selecionam as características mais relevantes dos sinais (TIAN et al., 2016). Alguns

autores trabalham com métodos no domínio da frequência, utilizando técnicas de

processamento que realizam a decomposição espectral dos sinais, tais como a TF

(ELBOUCHIKHI et al., 2016; PRUDHOM et al., 2017; DELGADO-ARREDONDO et

al., 2017; LEITE et al., 2015; FROSINI et al., 2015; PICAZO-RÓDENAS et al., 2015;

S.; HEGDE, 2016; TRACHI et al., 2016; TRACHI et al., 2017; SINGH; KUMAR, 2017;

BOUDINAR et al., 2016; SOHAIB; KIM, 2020; DING et al., 2020; KUMAR et al., 2021),

a TW (TRACHI et al., 2016; TRACHI et al., 2017; SINGH; KUMAR, 2017; ABID et al.,

2018; ZHANG et al., 2018; ALI et al., 2019; ALI et al., 2020) e a TH (ESFAHANI et al.,

2014; KONAR; CHATTOPADHYAY, 2015; XUE et al., 2020).

Algumas técnicas que utilizam o domínio da frequência estão sendo associadas

com outras metodologias para contribuir no diagnóstico mais preciso dos motores. Em

Trachi et al. (2016) e Trachi et al. (2017), são utilizados parâmetros estatísticos extraídos

a partir de estimadores de mínimos quadrados para favorecer na identificação de falhas

de rolamentos e de rotor em motores de indução. Outros autores como Boudinar et al.

(2016) utilizam o Root-Multiple Signal Classification Method para auxiliar na detecção

de defeitos nos rolamentos de motores de indução trifásicos.
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Em Singh e Kumar (2017), uma nova abordagem para a detecção de falhas

de rolamentos foi proposta. Tal abordagem utiliza a Transformada Wavelet Contínua

(TWC) combinados com critérios baseado em energia para a extração e identificação

dos componentes de falhas.

Recentemente, nos trabalhos de Ali et al. (2019) e Ali et al. (2020), foram

avaliados a técnica de busca de correspondência ortogonal, do inglês Orthogonal

Matching Pursuit (OMP), e a TW discreta para a extração de características dos sinais

de corrente e de vibração para a identificação de múltiplas falhas em MITs acionados

diretamente pela rede e por meio de inversores de frequência. Os padrões extraídos no

processamento desses sinais foram analisados em diversos classificadores disponíveis

na toolbox Matlab® Classification Learner. Os autores do referido trabalho utilizaram

diversas condições de operação como variação no conjugado de carga e variações nos

níveis de tensão de alimentação, tendo alcançado taxas de acerto na classificação dos

padrões superior a 90%.

No trabalho de Picazo-Ródenas et al. (2015), os autores apresentaram uma

metodologia combinando o uso de dados de correntes e de temperatura para o mo-

nitoramento de defeitos de rolamentos, de barras quebradas de rotor e do sistema

de ventilação de MITs alimentados diretamente da rede. Esta metodologia é dividida

em dois estágios, onde o primeiro, baseia-se na coleta dos sinais de correntes por

um amperímetro e posterior análise desses sinais pelo domínio da frequência, com o

intuito de diagnosticar a situação das máquinas. Caso no primeiro estágio não seja

possível obter um diagnóstico conclusivo, na segunda etapa, a análise das imagens

termográficas obtidas por meio da câmera infravermelha é usada para descartar ou

confirmar a presença do defeito. Embora a metodologia utiliza sensores com um preço

mais elevado, essa abordagem é útil independente da potência do motor, visto que

o adequado diagnóstico pode levar à redução de perdas econômicas e paradas na

produção. Ainda, não há relatos no trabalho se os autores utilizaram nos ensaios

experimentais variações no desequilíbrio de alimentação das máquinas.

Observa-se na literatura que, geralmente, boa parte das metodologias são

baseadas em análises dos sinais de vibração, tendo em vista a sua eficácia e confi-

abilidade na detecção desse tipo de falha (JIN et al., 2014; ESFAHANI et al., 2014;

TIAN et al., 2016; PANDARAKONE et al., 2017). No trabalho de Jin et al. (2014),
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uma metodologia alternativa para a extração de características dos sinais de vibração

baseada na Trace Ratio-Linear Discriminant Analysis (TR-LDA) foi proposta para o

diagnóstico de falhas de rolamentos de ponto único e de desgastes abrasivos. Os

resultados experimentais demonstram que a abordagem proposta alcança promissor

desempenho quando comparado com outras metodologias convencionais utilizadas na

redução da matriz de dados.

Em Amar et al. (2015), as falhas de rolamentos são monitoradas por meio de

imagens espectrais dos sinais de vibração. Os autores utilizam uma filtro de média 2-D

para aumentar a qualidade das características das imagens combinado com as redes

neurais artificias para a classificação dos padrões. No artigo de Harmouche et al. (2015),

verificou-se que as assinaturas produzidas pelos defeitos de rolamentos nos sinais

de vibração eram muito fracas e difíceis de serem detectadas e identificadas, tendo

isso em vista, os autores empregaram a análise discriminante linear para melhorar a

identificação entre as diferentes condições de falhas em rolamentos em MITs.

Já o artigo de Tian et al. (2016) apresentou uma metodologia que identifica

e monitora a degradação em rolamentos de máquinas elétricas. Baseado na análise

espectral de kurtosis e na correlação cruzada, o método extrai as características das

falhas de rolamentos presentes nos sinais de vibração. Os resultados experimentais

demonstraram principalmente a capacidade da abordagem para a identificação de

falhas ainda em estágios incipientes.

Em S. e Hegde (2016), apresentou-se uma abordagem alternativa para a de-

tecção de defeitos em rolamentos e sua influência na excentricidade das máquinas.

Para a aquisição dos sinais de vibração são empregados os acelerômetros MEMS.

Nesse artigo, os autores utilizaram desequilíbrios de tensão na alimentação do motor,

situação comum às aplicações industriais. Entretanto, foram realizados ensaios experi-

mentais apenas com o MIT operando a vazio. Não há evidências se houve avaliação

da metodologia em situações sob variação de carga.

Já em Saucedo-Dorantes et al. (2017), os autores empregaram a análise dis-

crimante linear, do inglês Linear Discriminant Analysis (LDA) e RNAs para o monitora-

mento de múltiplas falhas em MITs. O principal objetivo foi apresentar uma metodologia

para reduzir a dimensão dos dados e consequentemente aumentar a performance do

sistema de diagnóstico. Assim, aliado à LDA, os pesquisadores utilizaram outras ferra-
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mentas de otimização como o algoritmo genético, a PCA e a técnica Fisher score para

selecionar os atributos mais significativos resultantes do processo de decomposição

dos sinais de vibração. Essa gama de ferramentas possibilitou o uso de uma simples

RNA para a identificação das múltiplas falhas.

Recentemente em Stief et al. (2019), foi desenvolvido uma metodologia bayesi-

ana combinada ao PCA para diagnosticar defeitos no estator, no rotor e nos rolamentos

de MITs acionados diretamente pela rede elétrica. O PCA é empregado para remover

as correlações presentes nas características extraídas dos sinais de vibração e de

outras variáveis da máquina, além de reduzir a influência das diversas condições de

carga em que a máquina atua. Os resultados experimentais com acurácias acima de

94% demonstram a satisfatória capacidade da metodologia no diagnóstico desses

defeitos.

Nos trabalhos de Nayana e Geethanjali (2017) e Nayana e Geethanjali (2020),

são empregadas características no domínio do tempo dos sinais de vibração, tais

como o valor absoluto médio, integral simples do sinal, comprimento da forma de onda,

amplitude de Wilson, passagem por zero e mudanças da inclinação do sinal para o

diagnóstico de defeitos de rolamentos em MITs. Após, a seleção de características são

realizadas por um filtro baseado em um score Laplaciano e por uma abordagem de

wrapper. Assim, os atributos selecionados foram avaliados por diversos classificadores

de padrões, tais como a LDA, o Naive Bayes e os SVMs.

Contudo, as análises dos sinais de vibração apresentam algumas desvanta-

gens, principalmente na escolha e no posicionamento do sensor, pois os mesmos

variam de acordo com a localização do equipamento. Tais desvantagens podem ser

superadas por meio de metodologias baseadas em análises da corrente do estator,

pois são capazes de detectarem os defeitos de rolamentos indiferentemente da escolha

e do posicionamento do sensor adotado (PANDARAKONE et al., 2017).

Em Leite et al. (2015), foram utilizados os algoritmos baseados em kurtosis

espectrais como a kurtograma rápida e a kurtograma Wavelet dos sinais de corrente,

buscando detectar a severidade de falhas nos rolamentos de pista externa em motores

de indução trifásicos.

O artigo de Pandarakone et al. (2017) apresenta uma metodologia para a

identificação de defeitos de pista externa por meio da seleção de frequência de falhas
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no espectro de corrente do estator. Os autores utilizaram essas frequências como

matriz de entrada das máquinas de vetores de suporte para a classificação das falhas.

Recentemente no trabalho de Contreras-Hernandez et al. (2019), os autores

empregaram o método de análise de sinal de quaternário, do inglês Quaternion Signal

Analysis (QSA), para obter os modelos de comportamentos dos sinais de corrente

e de vibração dos MITs. Este método permite a extração de características para a

detecção de falhas de rolamentos e desbalanceamento no rotor em MITs por meio da

análise estatística de quaternion. Nos testes experimentais, foram obtidos acurácias de

99%, no entanto, os pesquisadores não evidenciaram no manuscrito se as máquinas

estiveram sujeitas a alterações em suas condições de operação.

Nos últimos anos, a aprendizagem profunda, do inglês Deep Learning (DL),

têm atraído a atenção de pesquisadores de diversas áreas, como processamento de

imagens, visão computacional e reconhecimento de padrões, devido à sua melhor com-

preensão das informações intrínsecas provenientes dos dados analisados (SOHAIB;

KIM, 2020). Além disso, recentemente, os algoritmos de aprendizado profundo estão

sendo empregados em metodologias de diagnóstico de falhas em máquinas rotativas,

devido a sua capacidade de classificação dos dados sem a necessidade de ferramentas

específicas para a extração de características dos sinais (SOHAIB; KIM, 2020; DING et

al., 2020).

No trabalho de Sohaib e Kim (2020), as redes neurais convolutivas, do inglês

Convolutional Neural Networks (CNN), são empregadas no diagnóstico de defeitos de

rolamentos em MITs. Essas redes aprendem as informações contidas nos espectros

dos sinais de vibração, compactando assim os dados necessários para o processo

de classificação. Por outro lado, Ding et al. (2020) apresentou um modelo alternativo

denominado de stacked auto-encoders sparse filter rotating component comprehen-

sive diagnosis (SAFC) para identificar defeitos nos rolamentos de máquinas elétricas

rotativas. Essa metodologia proposta tem a capacidade de realizar a clusterização e

a redução da dimensão dos espectros obtidos por meio dos sinais de vibração das

máquinas.

A partir da literatura, torna-se evidente que os sinais de vibração e de corrente

são considerados como as duas maiores escolhas para a questão do diagnóstico

de falhas de rolamentos em MITs (DALVAND et al., 2016). Por outro lado, alguns
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pesquisadores estão observando que outros sinais como os fluxos de dispersão, as

tensões e as emissões acústicas podem ser úteis no diagnóstico. Frosini et al. (2015)

analisaram que o fluxo de dispersão de uma máquina elétrica pode ser afetado pela

presença de falhas nas mesmas, pois esse fluxo está relacionado ao estado magnético

da máquina. Assim, os autores do referido artigo utilizaram os sinais de fluxo de

dispersão para a identificação de falhas de rolamentos em MITs.

Já Dalvand et al. (2016) empregaram as kurtosis espectrais da frequência

instantânea da tensão para a detecção de defeitos em rolamentos. Os resultados

experimentais indicam a capacidade da metodologia proposta em revelar a existência de

falhas de rolamentos. Em Delgado-Arredondo et al. (2017), os pesquisadores utilizaram

os sinais acústicos para a detecção de falhas de rolamentos e barras quebradas do

rotor dos MITs. As análises realizadas nos sinais acústicos demonstraram a capacidade

na identificação das frequências associadas às falhas, de forma equivalente às análises

realizadas por meio de sinais de vibração.

No trabalho de Esfahani et al. (2014) foi apresentado um método computacional

capaz de identificar a presença e os tipos de defeitos de rolamentos e excentricidade

em MITs acionados por inversores de frequência. Os autores analisaram os sinais de

vibração, acústicos e de corrente coletados pela plataforma proposta para a caracte-

rização das falhas. Embora, os autores desse referido trabalho terem apresentados

resultados promissores, não ficou evidenciado no texto se os MITs foram submetidos a

outras condições de operação comuns ao ambiente industrial, tais como variação no

conjugado de carga e na frequência de alimentação das máquinas.

Alternativamente, o artigo de Jiang et al. (2019) propôs uma abordagem para o

diagnóstico de defeitos em rolamentos, estator e rotor de MITs conectados diretamente

à rede elétrica. A metodologia obtém os padrões dos sinais de corrente e acústicos

empregando as técnicas de decomposição de valor singular, do inglês Singular Value

Decomposition (SVD), e a aprendizagem ampla incremental de características, do inglês

Feature Incremental Broad Learning (FIBL). Mesmo diante a variações no conjugado de

carga e no desequilíbrio de tensão de alimentação, a metodologia proposta obteve taxas

de classificação superiores a 92%, demonstrando que é promissora no diagnóstico

desses defeitos em máquinas elétricas.

As pesquisas apresentadas nessa seção demonstram a importância dos tipos
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de sinais, do meio que os mesmos são coletados, bem como das técnicas para extração

de características em um eficiente diagnóstico de defeitos de rolamentos em MITs.

Ainda, na sequência, são abordados os trabalhos relacionados ao diagnóstico de barras

quebradas de rotor.

2.2 FALHAS DE BARRAS QUEBRADAS DE ROTOR EM MITS

As falhas de barras quebradas de rotor correspondem, em torno de 5 a 10%

dos casos de falhas do motor de indução trifásico (THORSEN; DALVA, 1995; BON-

NETT; YUNG, 2008; BELLINI et al., 2008; GYFTAKIS et al., 2016; MALEK et al., 2017;

SAMANTA et al., 2018; DIAS; PEREIRA, 2018; TRUJILLO-GUAJARDO et al., 2018;

LIBONI et al., 2019; GANGSAR; TIWARI, 2020).

A metodologia para a fabricação do motor e as condições de trabalho estão

profundamente relacionados a presença desse tipo de defeito nessas máquinas. Ao

utilizar o alumínio na fundição da gaiola de esquilo do motor, as falhas de barras

quebradas de rotor podem vir a ocorrer devido a presença de bolhas de ar dentro das

barras, formadas durante o processo de fundição, tais quais provocam pontos quentes

no enrolamento e, ocasionalmente, rachaduras locais da gaiola. Já as falhas de barras

quebradas de rotor de um motor de indução que utilizou o cobre na fundição de sua

gaiola, geralmente, estão associadas à expansão térmica das barras ao longo do eixo,

vibrações e corrosão do material (GYFTAKIS et al., 2016).

Além da possibilidade das barras quebradas serem produzidas por defeitos em

sua fabricação, a sobrecarga das condições de operação e as fissuras mecânicas tam-

bém estão relacionadas ao surgimento de barras quebradas de rotor. Barras quebradas

de rotor levam ao aumento das correntes e tensões nas barras do rotor próximas às

que estão danificadas, resultando na possibilidade de quebras em outras barras, ou até

mesmo na ocorrência de falhas no enrolamento do estator. Assim, a detecção da barra

quebrada de rotor em um estágio incipiente é muito importante (HOU et al., 2016).

Tendo isso em vista, a comunidade científica está em busca de metodologias

para o diagnóstico desse tipo de defeito em MITs, as quais geralmente diferenciam-

se uma das outras pelo tipo de variável e ferramenta de processamento de sinais

empregados, bem como o modo de classificação das amostras. Recentemente, os

pesquisadores basearam as suas abordagens nos sinais de vibração (MARTINEZ
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et al., 2017; DELGADO-ARREDONDO et al., 2017; MORALES-PEREZ et al., 2018;

ZHAO et al., 2019; WANG et al., 2019b; XUE et al., 2020), sons acústicos (DELGADO-

ARREDONDO et al., 2017), corrente do estator (TRACHI et al., 2016; GYFTAKIS et

al., 2016; HOU et al., 2016; GODOY et al., 2016; MOUSSA et al., 2017; GARCÍA-

ESCUDERO et al., 2017; GARCIA-CALVA et al., 2017; JERKAN et al., 2017; SAMANTA

et al., 2018; BESSAM et al., 2016; ROMERO-TRONCOSO et al., 2016; MALEK et al.,

2017; PALÁCIOS et al., 2016; TRUJILLO-GUAJARDO et al., 2018; LIBONI et al., 2019;

WANG et al., 2019b; ABID et al., 2020; ZHAO; WANG, 2019), tensão (HOU et al., 2016;

GARCIA-CALVA et al., 2017; LIBONI et al., 2019), potências ativa e reativa (DRIF et al.,

2017) e sinais magnéticos (TRACHI et al., 2016; SOUSA et al., 2017; DIAS; PEREIRA,

2018; PANAGIOTOU et al., 2019).

Em Malek et al. (2017) foi apresentado uma técnica para a identificação da

severidade dos defeitos de barras quebradas de rotor em MITs baseada na análise

estatística do envelope da corrente do estator. A fim de avaliar a metodologia proposta,

os autores realizaram simulações para situações onde as máquinas são alimentadas

diretamente da rede ou por inversores de frequência. Em ambos testes, foram investi-

gados o comportamento da metodologia sem carga e com carga nominal. Entretanto,

os autores deveriam ter realizado ensaios experimentais reais com o objetivo de validar

a abordagem proposta nesse trabalho.

Já em Jerkan et al. (2017), ao empregar a técnica de frenagem por contra-

corrente, do inglês Counter-Current Braking Method (CCB), os autores propuseram

uma metodologia alternativa para o diagnóstico de barras quebradas de rotor aplicável

a MITs de diversas potências. Nos ensaios experimentais observou-se que o acopla-

mento magnético entre os enrolamentos do estator e do rotor produzem assinaturas

características de falhas que possibilitam o diagnóstico das condições dos MITs.

No artigo de Sousa et al. (2017), os autores propõem uma abordagem que

emprega os sinais da deformação dinâmica do estator para a detecção das barras

quebradas do rotor. A coleta dos sinais são realizadas de forma invasiva por sensores

de deformação de fibra óptica FBG (Fiber Bragg Grating) instalados na superfície do

estator. Utilizando as componentes espectrais dos sinais de deformação do estator,

as barras quebradas de rotor podem ser identificadas em motores operando em di-

versas condições de carga, bem como independente da sua fonte de alimentação.
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Entretanto, não ficou evidenciado no texto se nos ensaios experimentais as máquinas

estiveram sujeitas a variações no desequilíbrio de tensão e na variação da frequência

de alimentação.

O trabalho de Drif et al. (2017) propôs o monitoramento on-line de barras que-

bradas de rotor em motores alimentados diretamente pela rede e sujeitos a variações

no conjugado de carga. Os autores propõem a comparação da análise de assinatura

das potências instantâneas ativa e reativa por intermédio de corrente e tensão, no

domínio da frequência. No entanto, não há citações se nos ensaios experimentais os

autores verificaram o comportamento da estratégia quando as máquinas estão sujeitas

a variações nos níveis de desequilíbrio das tensões de alimentação.

Recentemente, no trabalho de Panagiotou et al. (2019), uma nova aborda-

gem é apresentada para a detecção barras quebradas de rotor em MITs acionados

diretamente pela rede elétrica. Esse método proposto analisa as componentes prove-

nientes da extração de frequência dos sinais de fluxo de dispersão por meio do uso

da Transformada de Fourier de Tempo Curto, do inglês Short Time Fourier Transform

(STFT). Os resultados experimentais demonstraram que a seleção dos subcomponen-

tes dos harmônicos relacionados às falhas oferecem uma promissora capacidade de

diagnóstico da real situação das máquinas.

Já em Morales-Perez et al. (2018), uma metodologia é proposta para o diagnós-

tico de barras quebradas de rotor em MITs acionados diretamente pela rede elétrica,

analisando os espectros de frequência dos sinais de vibração em um algoritmo OMP.

Esses espectros, obtidos por meio da TF, são introduzidos no algoritmo OMP, a fim

de selecionar as informações necessárias para a realização do diagnóstico. A partir

dos resultados experimentais, observou-se que a abordagem proposta é capaz de

identificar os defeitos de barras quebradas de rotor ainda em estágios inicias.

Além do tipo de sinal empregado, os autores trabalham com diferentes téc-

nicas de processamento desses referidos sinais, as quais são capazes de extrair e

selecionar as características mais significativas, colaborando assim na identificação

das assinaturas de falhas. Neste contexto, destacam-se as ferramentas que trabalham

com a decomposição espectral dos sinais, como a TF (GYFTAKIS et al., 2016; HOU et

al., 2016; MOUSSA et al., 2017; MARTINEZ et al., 2017; SOUSA et al., 2017; JERKAN

et al., 2017; PANAGIOTOU et al., 2019), a TW (GARCÍA-ESCUDERO et al., 2017;
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TRACHI et al., 2016; TRACHI et al., 2017; SINGH; KUMAR, 2017), a TH (BESSAM

et al., 2016; MALEK et al., 2017; XUE et al., 2020), a MUSIC (GARCIA-CALVA et al.,

2017; NAHA et al., 2016; ROMERO-TRONCOSO et al., 2016), a ESPRIT (KIM et al.,

2013; XU et al., 2012) e a corrente de sequência zero, do inglês Zero-Sequence Current

(ZSC) (GYFTAKIS et al., 2016).

Em Hou et al. (2016) foi apresentada uma metodologia on-line para o diagnós-

tico de barras quebradas de rotor embarcado em um Digital Signal Processor (DSP).

Essa abordagem baseia-se em um fator de severidade de falhas, o qual é obtido por

meio das componentes fundamentais e de banda laterais dos sinais de correntes e

tensões das máquinas. No artigo de Martinez et al. (2017) foi desenvolvido uma técnica

que relaciona o número de barras quebradas de rotor com a amplitude e fase dos

componentes de baixa frequência dos sinais de vibração das máquinas. Realizando os

ensaios experimentais, os pesquisadores verificaram que as amplitudes de vibração

das componentes relacionadas às falhas aumentam quadraticamente com o número de

barras de rotor quebradas. Embora utiliza-se um elevado número de acelerômetros, os

resultados demonstram que o espectro dos sinais de vibrações possibilitam encontrar

uma maior quantidade de assinaturas associadas às falhas quando comparado ao

espectro dos sinais de corrente em torno da frequência fundamental.

No trabalho de Gyftakis et al. (2016) é apresentado uma nova abordagem

para o diagnóstico de barras quebradas de rotor de MITs utilizando a decomposição

espectral da ZSC. Nos ensaios experimentais, o motor esteve sujeito a variações

no nível de torque de carga e nas tensões de alimentação e foram analisados dois

níveis de severidade; a saber: uma e duas barras quebradas de rotor. Os resultados

experimentais revelaram que a metodologia proposta é promissora na detecção de

barras quebradas de rotor mesmos em situações comuns aos ambientes industriais,

tais como variações nos níveis de conjugado de carga e de tensão de alimentação,

pois verificaram-se que os espectros da ZSC contém assinaturas mais expressivas do

que os espectros de corrente de linha dos motores.

Em Moussa et al. (2017), calculando a Transformada Discreta de Fourier, do

termo inglês Discrete Fourier Transform (DFT), da corrente do estator, os pesquisadores

analisaram a oscilação da magnitude da frequência fundamental gerada pelas suas

frequências de bandas laterais vizinhas com o intuito de identificar as falhas de barras
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quebradas de rotor. Essa metodologia mostrou satisfatório desempenho no diagnóstico

de barras quebradas e superioridade na situação em que o motor está operando

com baixo nível de conjugado de carga em relação às metodologias convencionais.

Entretanto, não há evidências no trabalho se os autores empregaram desequilíbrios das

tensões de alimentação das máquinas para a realização dos ensaios experimentais.

Por outro lado, uma abordagem alternativa baseada na combinação da Com-

plete Ensemble Empirical Mode Decomposition (CEEMD) e do MUSIC foi apresentada

no trabalho de Romero-Troncoso et al. (2016) para a detecção de barras quebradas

de rotor e excentricidade em MITs acionados por fontes não-senoidais. A ferramenta

proposta permitiu a identificação da evolução temporal das frequências de falhas no

regime transitório e permanente dos sinais de correntes das máquinas. Os resultados

experimentais demonstraram a capacidade da metodologia na detecção desses defei-

tos, mesmo em situações onde as máquinas estiveram sujeitas às variações de carga.

Contudo, não ficou claro nos ensaios experimentais se houve variação da frequência

de alimentação das máquinas.

Diferentemente dos autores que empregaram as metodologias MUSIC e ES-

PRIT, no artigo de Samanta et al. (2018), utilizaram-se os espectros dos sinais de

correntes para obter o escorregamento dos MITs. Após, esse valor do escorregamento

foi empregado na estimação e identificação das frequências dos defeitos de barras

quebradas de rotor.

No trabalho de Zhao et al. (2019), é apresentada uma nova metodologia para

a detecção de falhas no rotor. A técnica PCA é empregada em um amplo sistema de

aprendizagem, sendo assim uma rede plana alternativa para estruturas de aprendiza-

gem profunda (CHEN; LIU, 2018). Utilizando a PCA foi possível remover a correlação

peculiar dos sinais de vibração, que geralmente é considerada um problema dos méto-

dos tradicionais de extração de características. Além disso, esta ferramenta permitiu

a redução dos vetores de entrada para o sistema de aprendizagem. As acurácias de

classificação obtidas para os testes experimentais validaram o método de detecção de

falha do rotor.

Dias e Pereira (2018) apresentaram uma metodologia inteligente para a detec-

ção de barras quebradas de rotor em MITs operando diretamente pela rede elétrica e

em diversas condições de carga. Nessa abordagem, algumas frequências característi-



41

cas dos sinais foram empregadas como entradas para três classificadores inteligentes,

SVMs, k -NNs e RNAs MLP. Ainda, essa metodologia utilizou o PCA para a redução da

dimensão da matriz de entrada de dados desses classificadores. Nos ensaios experi-

mentais, a combinação da ferramenta PCA com o classificador RNA MLP demonstrou

ser capaz de detectar barras quebradas de rotor, mesmo em condições de operação

com baixo torque de carga ou a vazio, atingindo acurácias de classificação superiores

a 90%.

Zhao e Wang (2019) desenvolveram uma nova estratégia híbrida de diagnóstico

inteligente de barras quebradas de rotor em MITs baseada em PCA, no algoritmo de

otimização de forrageamento bacteriano com voos Levy, do inglês bacterial foraging op-

timization with Levy flight (LBFO), e no classificador de máquina de vetor de relevância

multivariada, do inglês multivariate relevance vector machine (MRVM). No algoritmo

desenvolvido, o PCA é empregado para reduzir a dimensionalidade dos conjuntos de

amostras e selecionar os seus atributos mais relevantes dos sinais de corrente da

máquina, o LBFO é aplicado para obter os parâmetros kernel do classificador MRVM. A

metodologia demonstrou ser eficiente no diagnóstico de diversos níveis de severidade

de barras quebradas de rotor em MITs acionados diretamente pela rede elétrica sob

várias condições de torque de carga. Não ficou evidenciado no trabalho, os resulta-

dos advindos da aplicação do método proposto para situações em que as tensões

de alimentação da máquina estão desequilibradas, uma situação usual ao ambiente

industrial.

Ainda, os trabalhos de Palácios et al. (2016), Godoy et al. (2016) e Garcia-Calva

et al. (2017) abordaram as ferramentas de processamento de sinais que trabalham

no domínio do tempo, devido as suas vantagens de cálculo e implementação quando

comparados com os métodos que utilizam o domínio da frequência. Em Palácios et

al. (2016), foi proposto uma ferramenta para o diagnóstico de múltiplas falhas (rotor,

rolamento e estator) utilizando um Sistema Multiagentes (SM) combinado com SIs

distintos, tais como: RNA, SVM e k-NN. Realizou-se o processamento dos dados de

entrada do Sistema Multiagentes por meio da discretização dos sinais das correntes

dos MITs.

Quando as máquinas elétricas são alimentadas por inversores de frequência, o

monitoramento das falhas tem um aumento de complexidade em virtude da mudança
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da frequência de alimentação, do aumento do ruído e em razão da amplitude dos

harmônicos de campo, a qual é influenciada pela tensão de alimentação e dependente

da escolha da técnica de controle do inversor e das frequências de chaveamento.

Tendo em vista que atualmente, boa parte dos motores são alimentados por inversores

de frequência, um método de monitoramento que tenha capacidade de identificar

uma condição inadequada de operação independente da fonte de alimentação tem

despertado o interesse da comunidade acadêmica (GARCÍA-ESCUDERO et al., 2017).

García-Escudero et al. (2017) propôs um novo método baseado em medidas

estatísticas como o teste T-Quadrado de Hotelling empregado em aplicações de controle

de qualidade com o intuito de identificar a progressão das falhas de barras quebradas

em MITs. A fim de atenuar os possíveis ruídos do espectro, os autores utilizaram as

funções Wavelet, melhorando assim a identificação das assinaturas das falhas.

Outros pesquisadores estão utilizando os sinais no domínio do tempo para

o monitoramento de barras quebradas de rotor. No trabalho de Garcia-Calva et al.

(2017), emprega-se a ferramenta MUSIC como um método de estimação espectral

da decomposição frequência-espacial dos sinais de tensão e corrente amostrados

no domínio do tempo com o intuito de identificar as assinaturas de falhas de barras

quebradas de rotor. A metodologia fundamenta-se na separação dos harmônicos

relativos às falhas das componentes de frequência mediante a reamostragem em um

tempo não-uniforme, evitando a sobreposição espectral. A utilização dessa abordagem

proporcionou uma satisfatória separação das componentes das barras quebradas de

rotor, produzindo assim um padrão nítido das assinaturas de falhas. Godoy et al. (2016)

apresentaram uma nova abordagem que emprega as amplitudes dos sinais de corrente

combinadas com sistemas inteligentes, com o objetivo de detectar vários níveis de

severidades de barras quebradas de rotor em motores alimentados com diferentes

inversores de frequência. Os ensaios experimentais, onde os motores estiverem sujeitos

a diversas condições de operação como variação da frequência de alimentação e

conjugado de carga, confirmaram a viabilidade da metodologia proposta.

No trabalho Liboni et al. (2019) é apresentada uma metodologia alternativa

para o diagnóstico de barras quebradas de rotor em MITs independente do seu tipo de

alimentação. A metodologia emprega uma técnica matemática no domínio do tempo

para decompor sinais de tensão e corrente da máquina, denominada de decomposição
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de componente ortogonal, do inglês Orthogonal Component Decomposition (OCD).

Diferentemente de outras transformações e decomposições de sinais mais tradici-

onais, como a TF, na qual os sinais são decompostos em alguma base ortogonal

pré-estabelecida, a técnica do OCD não decompõe sinais nessas bases, mas utiliza os

sinais que estão sendo analisados como base para a decomposição. A eficiência dessa

ferramenta de extração de características é avaliada por meio de análises de variância

de Kruskall-Wallis e SVMs. Os resultados experimentais acima de 98% obtidos em

diversas condições de operação como diferentes níveis de conjugado de carga, varia-

ções no desequilíbrio de tensão, diversificados níveis de frequência de alimentação e

vários níveis de severidade de barras quebradas de rotor, demonstraram a eficiência

da metodologia apresentada nesse trabalho.

A utilização de ferramentas que empregam SIs como classificadores de padrões

são utilizados por Palácios et al. (2016), Godoy et al. (2016), Dias e Pereira (2018),

Stief et al. (2019) e Liboni et al. (2019) já citados anteriormente. Outros pesquisadores

como Bessam et al. (2016) utilizaram essas ferramentas para analisar os envelopes das

correntes obtidos por meio da TH a fim de monitorar e detectar a presença de barras

quebradas de rotor em motores de indução de trifásicos. Além disso, nos dias atuais,

as arquiteturas DL tem atraído a atenção de diversos pesquisadores, principalmente as

baseadas em CNNs, pois além de eliminar a necessidade do conhecimento a priori1,

esses algoritmos são capazes de extrair de forma independente as características de

falhas dos sinais, permitindo o eficiente diagnóstico de defeitos nas máquinas elétricas

(ABID et al., 2020; WANG et al., 2019b; XUE et al., 2020; SHAO et al., 2020).

No trabalho de Wang et al. (2019b), foi empregada uma CNN de uma dimensão

para analisar as características mais adequadas dos sinais de vibração e corrente

para investigar problemas relacionados a diversos defeitos, incluindo as de rotor, em

MITs alimentados por inversores de frequência. Tendo em vista que os padrões carac-

terísticos de falhas distintas, geralmente exigem janelas de tempo diferentes para o

correto diagnóstico, foi projetado um modelo de fusão de informações em vários níveis,

denominado Multi-Resolution e Multi-Sensor Fusion Network (MRSFN), que permite

uma boa representação de diversas resoluções, auxiliando no processo de detecção

1De acordo com o Manual de Comunicação do Senado Federal. Disponível em:
<https://www12.senado.leg.br/manualdecomunicacao/redacao-e-estilo/estilo/estrangeirismos-grafados-
sem-italico>. Acesso em: 21/10/2020 às 14h.
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de falhas.

Recentemente em Xue et al. (2020), utilizou-se um modelo de aprendizado

profundo, conhecido como rede neural convolucional profunda, do inglês Deep Convo-

lutional Neural Network (DCNN), para extrair automaticamente as características de

falha dos espectros de envelope dos sinais de vibração obtidos pela TH. Os padrões

extraídos pela DCNN foram utilizados como entrada do classificador SVM para a de-

tecção de defeitos no rolamento e no rotor da máquina. Nos resultados experimentais,

observaram-se taxas de classificação acima de 98,0%. Entretanto, não ficou claro no

estudo se o desempenho do sistema foi testado a diversas condições operacionais da

máquina.

Alternativamente em Abid et al. (2020), foi apresentada uma abordagem de

diagnóstico de defeitos nas barras quebradas de rotor e nos rolamentos de MITs co-

nectados diretamente a rede, que emprega uma arquitetura profunda SincNet. Essa

metodologia tem a capacidade de aprender de forma automática os padrões carac-

terísticos dos defeitos diretamente dos sinais de corrente da máquina. Acurácias de

classificação acima de 99,0% demonstraram a capacidade de diagnóstico de defeitos,

mesmo quando as máquinas estão sujeitas a variações no conjugado de carga. No

entanto, não ficou evidenciado no manuscrito, se os autores testaram a robustez do

sistema quando as máquinas estão sujeitas a variações no desequilíbrio de tensão.

Observando o panorama descrito nessa seção, revelado pelo elevado número

de trabalhos encontrados na literatura, evidencia-se a importância do tema e a preocu-

pação na busca de metodologias eficientes para o diagnóstico de barras quebradas em

MITs. Ainda, no contexto das falhas elétricas do MIT, na próxima seção são apresenta-

dos os estudos referentes a falhas de estator.

2.3 FALHAS DE ESTATOR EM MITS

Como apresentado no Capítulo 1, o enrolamento do estator é um dos com-

ponentes das máquinas elétricas mais propensos a falhas, sendo a causa de 20%

a 40% das paradas indesejadas em máquinas elétricas (THORSEN; DALVA, 1995;

BONNETT; YUNG, 2008; BELLINI et al., 2008; BARZEGARAN et al., 2013; ZAREI et

al., 2014; DRIF; CARDOSO, 2014; RIERA-GUASP et al., 2015; BERZOY et al., 2017;

SURYA et al., 2017; IRHOUMAH et al., 2018; BERZOY et al., 2018; DEHGHAN et al.,
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2018; GANGSAR; TIWARI, 2020). Essas falhas são causadas pela combinação de

várias tensões internas e externas atuando no enrolamento do estator. As tensões

internas são térmicas, elétricas e mecânicas. Já as externas estão relacionadas com

as condições ambientais, como altas temperaturas, umidade, ambientes corrosivos e

poeira (BERZOY et al., 2017; BERZOY et al., 2018; ELBOUCHIKHI et al., 2019).

Ainda, tais falhas geralmente resultam do lento e contínuo desgaste do isola-

mento do enrolamento do estator. O enrolamento desgastado pode causar um defeito

incipiente, devido a pequenos esforços como o sobreaquecimento, a vibração ou a

sobretensão transitória, gerando assim uma falha de curto-circuito entre as espiras do

enrolamento do estator. Em consequência disso, uma corrente mais alta circulará pelas

espiras danificadas, aumentando a temperatura do enrolamento. O efeito térmico dessa

corrente deteriora gradativamente o isolamento das espiras danificadas e vizinhas,

propagando progressivamente a falha e aumentando o valor da corrente. Tendo em

vista a rápida evolução desse processo, se em pouco tempo medidas apropriadas não

forem tomadas, pode-se afetar o isolamento da ranhura do núcleo ou de outra fase,

levando a falhas catastróficas do estator como fase-terra ou fase-fase (RIERA-GUASP

et al., 2015; PATEL; CHANDORKAR, 2014; BERZOY et al., 2018; ELBOUCHIKHI et al.,

2019).

Diante desse cenário, pesquisas estão sendo realizadas a fim de detectar

a presença dessas falhas ainda em estágios iniciais, possibilitando que o operador

tome ações adequadas, evitando a ocorrência de paradas não-programadas e falhas

mais prejudiciais às máquinas. Como para as outras falhas presentes em MITs, as

metodologias para o diagnóstico de falhas do estator baseiam-se em sinais provenientes

de diferentes tipos de sensores, nas técnicas para a extração de características dos

sinais provenientes dos referidos sensores, bem como em sistemas inteligentes para a

classificação dos padrões.

As falhas de curto-circuito entre as espiras do estator geram componentes

harmônicas nas correntes do estator. Assim, as frequências características dessa falha

têm sido analisadas pela comunidade científica (RIERA-GUASP et al., 2015). Técnicas

baseadas em análises dos sinais de correntes do motor, do termo em inglês Motor

Current Signal Analysis (MCSA), têm sido utilizadas para a detecção de curto-circuito

entre as espiras do estator. As metodologias propostas são baseadas na comparação
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do espectro do sinal defeituoso com o espectro do sinal saudável da mesma máquina e

geralmente utilizam-se a TF, a TW, a TH, dentre outras ferramentas de processamentos

de sinais para a realização dessas análises (DEHGHAN et al., 2018; ELBOUCHIKHI et

al., 2019; SADEGHI et al., 2019).

Em Das et al. (2010), os autores apresentaram uma metodologia baseada na

TWC combinada com a Transformada de Park para a realização das análises das

correntes do motor. Para a classificação dos padrões obtidos na etapa de extração de

características, os pesquisadores empregaram os classificadores SVM. Os resultados

confirmam a satisfatória capacidade da metodologia no diagnóstico de curto-circuito

entre as espiras do estator.

No trabalho de Asfani et al. (2012), os níveis de energia dos coeficientes

Wavelets de alta frequência dos sinais dos motores obtidos pela Transformada Wavelet

Discreta (TWD) são utilizados como matriz de entrada da RNA para o monitoramento e

diagnóstico de falhas de estator. Seshadrinath et al. (2014b) utilizaram a variação da TW,

conhecida como Dual Tree Complex Wavelet Transform, para a investigação de falhas

do estator. Os autores extraíram as características das correntes do motor utilizando

a referida ferramenta e empregaram o classificador SVM na etapa de classificação

dos padrões. Por meio dos resultados experimentais, observou-se que apenas um dos

sinais de corrente é suficiente para a detecção precisa da presença de falha, reduzindo

assim o custo com sensores.

Em Abdallah e Benatman (2017), foi apresentada uma abordagem alternativa

para o monitoramento e diagnóstico de curto-circuito de estator utilizando a identificação

dos parâmetros dos MITs. Os autores estimaram os parâmetros das falhas de estator

por meio dos sinais de tensões, de correntes e da velocidade mecânica das máquinas.

Nos ensaios experimentais, as máquinas foram alimentadas diretamente pela rede e

foram sujeitas a vários níveis de conjugado de carga. Todavia, não há evidências se os

autores avaliaram a metodologia sob diferentes níveis de tensões de alimentação das

máquinas.

No artigo de Sadeghi et al. (2019), foi apresentada uma nova abordagem para

detecção de curto-circuito de estator de MITs baseada em variações da frequência ins-

tantânea dos sinais de corrente. Essa metodologia emprega a decomposição de modo

empírico, do inglês empirical mode decomposition (EMD), aos sinais da máquina, o que
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permite o cálculo das funções do modo intrínseco, do inglês intrinsic mode functions

(IMF), desses sinais. Assim, as assinaturas características das falhas são destacadas,

possibilitando a detecção da condição real da máquina. Nos ensaios experimentais,

os autores avaliaram diversos níveis de curto-circuito, bem como diferentes níveis de

carga. No entanto, não ficou evidenciado no manuscrito se o motor esteve sujeito a

desequilíbrios de tensão.

Recentemente, o trabalho de Vinayak et al. (2020) propôs uma metodologia

alternativa para o monitoramento em tempo real de curto-circuito entre espiras do

estator em MITs alimentados por inversores de frequência. A abordagem emprega a

análise de multi-resolução baseada na TWD nos sinais de correntes do estator do motor,

com o intuito de selecionar os parâmetros estatísticos necessários para a detecção de

falhas. Tais parâmetros são utilizados como dados de entrada para o classificador SVM

identificar a real condição da máquina. Nos ensaios experimentais foram simuladas

diversas condições de operação, como variações no conjugado de carga e nos níveis

de frequência de alimentação.

As abordagens baseadas no modelo buscam prever os comportamentos das

condições de defeitos por meio da modelagem matemática dos sinais da máquina. A

principal desvantagem desta metodologia pode estar relacionada ao desgaste natural

da máquina, pois a degradação dos componentes da máquina acarreta na ampliação da

diferença entre a máquina e seu modelo matemático. Além disso, é indispensável que

os parâmetros da máquina estejam disponíveis, o que nem sempre ocorre, tornando

o diagnóstico mais difícil, pois há a necessidade de estimá-los para a correta mode-

lagem da máquina (ALI et al., 2019; SABOURI et al., 2020). Recentemente, alguns

pesquisadores estão adotando essas abordagens para o diagnóstico de defeitos em

MITs.

Em Sabouri et al. (2020), foi utilizado um modelo analítico flexível do MIT,

que possibilitou a inclusão de defeitos nas barras quebradas de rotor e no curto-

circuito de estator. Além do uso do modelo do MIT, a técnica não-invasiva proposta é

baseada no algoritmo de otimização por enxame de partículas, do inglês Particle Swarm

Optimization (PSO), e nos fenômenos de oscilação pendulares, do inglês Pendulous

Oscillation Phenomenons (POP), do campo magnético rotativo produzido pelas falhas.

Embora apresente uma diferença entre os resultados de simulação e experimentais,
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a metodologia demonstrou desempenho adequado frente às diversas condições de

operação do ambiente industrial.

Já em Guedes et al. (2019), os autores apresentaram uma metodologia ba-

seada no algoritmo de Evolução Diferencial, do termo inglês Differential Evolution

(DE), para a identificação de falhas de curto-circuito de estator em MITs conectados

diretamente à rede elétrica, por meio dos sinais de tensão e corrente no domínio do

tempo. O algoritmo DE é utilizado na estimação os parâmetros elétricos do motor de

indução, a partir do modelo do circuito elétrico equivalente. A identificação da falha

ocorre por meio do cálculo da variação da indutância de magnetização estimada com o

motor sem falhas. Nos ensaios experimentais, foram obtidas acurácias de classificação

acima de 90% mesmo com as máquinas operando em diversas condições de operação,

tais como variações no conjugado de carga e no desequilíbrio de alimentação.

No artigo de Ojaghi et al. (2018) também é proposto um modelo analítico para

o monitoramento de condições de falhas de estator e barras quebradas de rotor em

MITs acionados diretamente pela rede elétrica. A modelagem de múltiplos circuitos

acoplados, do inglês multiple coupled circuit modeling (MCCM), foi aplicada para

obter o modelo analítico proposto. A partir dos resultados experimentais foi possível

observar que os componentes harmônicos dos espectros dos sinais de correntes são

produzidos ou aumentados devido à ocorrência de ambas as falhas, permitindo o

diagnóstico eficiente dos defeitos. Deve-se salientar que nos ensaios, as máquinas só

estiveram sujeitas a variações no torque de carga. Não foi avaliado o comportamento

da metodologia sob desequilíbrios da tensão de alimentação.

As metodologias baseadas na correntes são amplamente utilizadas por serem

não-invasivas, evitando assim a utilização de sensores específicos. Entretanto, outras

grandezas como os sinais magnéticos tem vantagens específicas que as tornam

atraentes em certas aplicações (BARZEGARAN et al., 2013; LAMIM et al., 2014;

MIRZAEVA et al., 2017; IRHOUMAH et al., 2018).

Barzegaran et al. (2013) descreveram uma metodologia para o monitoramento

e detecção de curto-circuito entre as espiras dos enrolamentos de estator por meio do

uso de sinais de irradiação do campo magnético, combinando o método de elemen-

tos finitos com as RNAs. No artigo de Lamim et al. (2014), por meio dos espectros

do fluxo magnético, os autores identificaram falhas de estator em MITs sujeitos a
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desbalanceamento em suas tensões de alimentação.

Já no trabalho de Mirzaeva et al. (2017), apresentou-se um sistema on-line de

diagnóstico de falhas de estator e de rotor baseado em medições da densidade de

fluxo do entreferro de um MIT. Tais medidas são obtidas por meio de sensores de fluxo

de efeito Hall. O sistema proposto mostrou ser adequado para aplicações dinâmicas de

MITs, pois apresentou ter alta sensibilidade a falhas, imunidade a ruído e tolerância a

variações dinâmicas das condições do motor.

Recentemente, o monitoramento e diagnóstico de falhas de estator baseado

nos fluxos de dispersão têm atraído o interesse dos pesquisadores. Essas metodologias

tem como características ser não-invasivas e de relativa facilidade de implementação.

No artigo de Irhoumah et al. (2018) é proposto um método de diagnóstico que explora

as medidas do fluxo de dispersão fornecidas por sensores de fluxo externos simples e

de baixo custo colocados nas proximidades do MIT, a fim de detectar um curto-circuito

entre as espiras de estator. Os resultados experimentais demonstram a satisfatória

acurácia da metodologia no diagnóstico dessas falhas. No entanto, não foi descrito de

forma clara no artigo se os autores utilizaram defeitos incipientes de curto-circuito de

estator.

Por outro lado, Surya et al. (2017) utilizou os sinais de tensão (força eletromotriz

induzida) do MITs para a detecção de curto-circuito entre as espiras do estator. Os

autores analisaram os espectros dos sinais de tensão obtidos por meio de observadores

instalados nas bobinas dos MITs. O comportamento dos observadores é semelhante

ao do secundário de um transformador, onde a bobina do estator corresponde ao

primário do transformador. O curto-circuito em qualquer local ao longo do enrolamento

do estator, leva a uma mudança nas espiras do estator, bem como no fluxo de dispersão

do estator. Além disso, produz uma variação na força eletromotriz nos observadores

instalados nas bobinas, que é utilizada para a identificação do curto-circuito do estator.

Essa metodologia proposta por Surya et al. (2017) mostrou-se capaz de identi-

ficar a bobina de estator defeituosa. Ainda, comparando os resultados experimentais

obtidos com as técnicas convencionais que empregam os sinais de corrente e o fluxo

de dispersão, verifica-se a eficácia da nova ferramenta proposta frente as mesmas.

Entretanto, a dificuldade dessa abordagem está na implementação, tendo em vista que

os observadores das bobinas são sensores invasivos, os quais podem ser colocados
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convenientemente durante a fabricação de novos motores ou durante o processo de

manutenção das máquinas.

Além do uso de informações extraídas de sinais de tensão e fluxo de disper-

são, abordagens baseadas na análise de assinatura de corrente do motor tornam-se

vantajosas quando comparadas com outras metodologias, principalmente, às invasivas.

Como no monitoramento e no diagnóstico de barras quebradas de rotor, alguns

autores estão apresentando metodologias baseadas em análises dos sinais da corrente

de linha no domínio do tempo obtidos por sensores não-invasivos de baixo custo

associadas com sistemas inteligentes para a classificação dos padrões de falhas.

Godoy et al. (2015) busca estratégias alternativas às convencionais baseadas no

monitoramento das amplitudes dos sinais das correntes, utilizando diretamente um

semiciclo da forma de onda para a classificação de falhas no enrolamento de estator

dos MITs acionados por três modelos distintos de inversores de frequência. Já em

Palácios et al. (2015), os autores avaliam diversas técnicas de classificação de padrões,

como Naive Bayes, k -NN, SVM, RNA e AD, para a identificação desse mesmo defeito

em MITs alimentados diretamente pela rede elétrica.

No artigo de Guedes et al. (2016), foi proposta uma metodologia alternativa

para avaliação da condição de isolamento do motor baseado no perfil da resistência

de isolamento do condutor, do inglês insulation resistance profile (IRP). A metodologia

emprega o algoritmo k -means para auxiliar no agrupamento (clustering) dos padrões

de perfis de resistência de isolamento similares. Após, as RNAs são utilizadas para

classificarem as condições de operação do motor.

Haroun et al. (2018) apresentaram uma abordagem para o diagnóstico de

falhas de estator em MITs baseada em múltiplas análises de assinaturas extraídas

dos sinais de corrente no domínio do tempo e da frequência. Inicialmente, o método

emprega a transformada Park, a detecção de passagem por zero e os envelopes

para a extração das características dos sinais da máquina. Em seguida, três técnicas

diferentes de seleção de características são utilizadas para a seleção dos atributos mais

adequados. Tais técnicas são o algoritmo ReliefF, a técnica de redundância mínima e

relevância máxima, e a SVM baseada na eliminação recursiva de características. Por

fim, a classificação dos padrões é realizada por meio de redes neurais com mapas

auto-organizáveis, do inglês self-organized maps (SOM). Taxas de classificação em
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torno de 94% obtidas nos ensaios experimentais, mesmo com a máquina submetida a

diversas condições de operação, como variações nos níveis de carga e de curto-circuito

de estator, além de tensões desequilibradas, validam a metodologia proposta.

Recentemente, o trabalho de Wang et al. (2019a) propôs um sistema de

diagnóstico de falhas de estator em MITs baseado em deep auto-encoder (AE) e

classificador softmax. Com a utilização da rede neural profunda, houve um aumento da

qualidade dos atributos extraídos dos sinais de corrente da máquina. A acurácia dos

testes superior a 99% demonstram a capacidade do sistema na identificação de falhas

de estator em MITs.

Os trabalhos apresentados nessa seção revelam a importância do adequado

diagnóstico das falhas elétricas e mecânicas dos MITs em suas aplicações, evitando

assim uma parada indesejada no processo e reduzindo os custos com manutenção.

2.4 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO

Neste capítulo foram apresentadas algumas metodologias para detecção de

falhas de rolamentos, barras quebradas de rotor e enrolamento do estator em motores

de indução. Estas falhas totalizam em torno de 90% do montante de paradas não

programadas dos MITs principalmente no setor industrial. Por meio da revisão da

literatura, conclui-se que, recentemente, boa parte dos pesquisadores estão adotando

metodologias para o diagnóstico e identificação de falhas baseadas em técnicas para a

extração de características dos sinais e sistemas inteligentes para a classificação de

padrões. Ainda, verifica-se o aumento da busca por métodos que utilizam sensores não-

invasivos e de baixo custo, possibilitando o adequado funcionamento e uma operação

confiável das máquinas.

Assim, neste trabalho, são analisados os sinais de corrente de linha da máquina

no domínio do tempo, utilizando medidas de informação mútua para a extração das

características e algoritmos inteligentes para a classificação das amostras. O próximo

capítulo descreve os aspectos associados as ferramentas utilizadas neste sistema

proposto.
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3 ESTRATÉGIAS PARA O MONITORAMENTO E DIAGNÓSTICO DE FALHAS

3.1 INTRODUÇÃO

Diversos autores estão apresentando metodologias para o diagnóstico e identi-

ficação dos defeitos em máquinas elétricas, buscando detectar os mesmos em estágios

incipientes para que falhas mais significativas não venham a ocorrer, acarretando assim

em prejuízos ao processo industrial (BELLINI et al., 2008; BOUZID; CHAMPENOIS,

2013; SILVA et al., 2013; ANTONINO-DAVIU et al., 2013; DEVI et al., 2015; FRO-

SINI et al., 2015; TRACHI et al., 2016; BOUDINAR et al., 2016; TRACHI et al., 2017;

SINGH; KUMAR, 2017; LEITE et al., 2015; ELBOUCHIKHI et al., 2016; PRUDHOM

et al., 2017; DELGADO-ARREDONDO et al., 2017; SURYA et al., 2017; ABDALLAH;

BENATMAN, 2017; GUEDES et al., 2016; BESSAM et al., 2016; GYFTAKIS et al., 2016;

HOU et al., 2016; GODOY et al., 2016; MOUSSA et al., 2017; GARCÍA-ESCUDERO

et al., 2017; GARCIA-CALVA et al., 2017; MARTINEZ et al., 2017; SOUSA et al.,

2017; SAMANTA et al., 2018; ROMERO-TRONCOSO et al., 2016; MALEK et al., 2017;

PALÁCIOS et al., 2016; NAYANA; GEETHANJALI, 2017; JERKAN et al., 2017; IRHOU-

MAH et al., 2018; BERZOY et al., 2018; DEHGHAN et al., 2018; DIAS; PEREIRA,

2018; TRUJILLO-GUAJARDO et al., 2018; APPANA et al., 2018; ALI et al., 2019;

CONTRERAS-HERNANDEZ et al., 2019; DENG et al., 2019; JIANG et al., 2019; LI-

BONI et al., 2019; STIEF et al., 2019; WANG et al., 2019b; ALI et al., 2020; GANGSAR;

TIWARI, 2020; NAYANA; GEETHANJALI, 2020; SABOURI et al., 2020; SHAO et al.,

2020; VINAYAK et al., 2020; XUE et al., 2020; ZHAO; WANG, 2019). A identificação das

falhas, bem como a determinação das prováveis causas e dos efeitos das ocorrências

das mesmas sintetizam os processos de monitoramento e diagnóstico (SEERA; LIM,

2014; GODOY, 2016).

Neste trabalho, com o intuito de apresentar uma metodologia alternativa para

o monitoramento e o diagnóstico de múltiplas falhas em MITs independente do tipo

de alimentação adotado, verifica-se qual classificador de padrões inteligente MLP, k-

NN e SVM que melhor adapta-se as medidas de associação entre as correntes das

fases A e B obtidas pela ferramenta de extração de características MI. Nos ensaios

experimentais, os MITs estão sujeitos a diversas situações de operações comuns
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aos ambientes industriais como variação do conjugado de carga e do desequilíbrio

de tensão de alimentação, além de uma ampla faixa de frequência de alimentação.

Avaliam-se as estratégias de classificação de padrões com os mesmos conjuntos de

dados provenientes dos ensaios experimentais, com o propósito de caracterizar em

falhas de rolamentos, barras quebradas de rotor e curto-circuito entre as espiras do

estator dos MITs operando em regime permanente.

Assim, neste capítulo são abordadas as principais ferramentas utilizadas na

estratégia proposta para o reconhecimento de padrões de múltiplas falhas em MITs

independente de sua alimentação. Descrevem-se os aspectos gerais relacionados à

teoria da informação mútua empregada na etapa de processamento dos sinais, bem

como aos algoritmos inteligentes MLP, k -NN e SVM utilizados para a classificação de

padrões.

3.2 TEORIA DA INFORMAÇÃO EMPREGADA NA EXTRAÇÃO DE CARACTERÍSTI-

CAS DOS SINAIS DE CORRENTES DOS MITS

Esta seção apresenta os aspectos da informação mútua, bem como seus

modelos matemáticos envolvidos, empregados na etapa de extração de características.

Assim, obtêm-se os padrões dos sinais sem defeitos e com defeitos de rolamentos,

barras quebradas de rotor e curto-circuito do estator das máquinas de indução trifásicas.

Os avanços obtidos na tecnologia como em dispositivos de coleta e armaze-

namento de dados, têm resultado em um rápido aumento na quantidade dos dados

disponíveis. Tendo isso em vista, os pesquisadores estão investigando ferramentas ca-

pazes de extraírem as informações úteis e necessárias a partir desta vasta quantidade

de dados.

As técnicas da IT são aplicadas em estudos e problemas relacionados à área de

reconhecimento de padrões, pois tem como uma de suas finalidades identificar medidas

de associação ou conectividade entre sinais e séries temporais e variáveis relevantes,

além da aplicabilidade em métodos de classificação (FAIZ et al., 2010; ROMERO-

TRONCOSO et al., 2011; LI et al., 2011; LEIVA-MURILLO; ARTÉS-RODRÍGUEZ, 2012;

SILJAK et al., 2018; KUMAR et al., 2021). Isto tornou-se possível com a introdução

de dois conceitos definidos por Shannon: a entropia e a informação mútua (COVER;

THOMAS, 2006). A entropia é definida como uma medida de incerteza de variáveis
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aleatórias isoladas ou combinadas. A informação mútua, por sua vez, consiste na

medida de dependência estocástica entre estas variáveis, quantificando a informação

comum e a medida de associação entre elas.

Shannon define a Entropia (H) de uma variável aleatória discreta 𝑋, em bits,

por meio da Equação (1) (COVER; THOMAS, 2006).

𝐻(𝑋) = −
∑︁
𝑥∈𝜒

𝑝𝑋(𝑥) log2 𝑝(𝑥) (1)

onde o alfabeto de eventos da variável aleatória 𝑋 é 𝜒 e a função distribuição de

probabilidade, do termo inglês probability density function (PDF), associada a esta

variável é 𝑝(𝑥). É importante salientar que ao utilizar o logaritmo na base 2 para o

cálculo da entropia, essa grandeza é medida em bits. Contudo, quando utiliza-se a

base neperiana, a entropia é dada em nats.

Na literatura são encontrados diversos autores que utilizaram a entropia como

ferramenta para a extração de características dos sinais combinada com classificadores

inteligentes para o monitoramento e identificação de defeitos em máquinas elétricas

(ZHANG et al., 2010; ZHU et al., 2014; VERMA et al., 2014; SCHMITT et al., 2013;

SCHMITT et al., 2015; ZHENG et al., 2018).

A MI é muito empregada na área de sistemas biológicos, para o reconhecimento

de padrões, principalmente de imagens (LOECKX et al., 2010; ONG; SEGHOUANE,

2011; MELIA et al., 2015). Tal grandeza pode ser determinada por meio do cálculo da

entropia entre duas variáveis aleatórias, 𝐻(𝑋) e 𝐻(𝑌 ).

Além de sua ampla utilização em sistemas biológicos, atualmente, alguns

autores passaram a usar a MI como ferramenta de extração de características do

conjunto de dados para o diagnóstico de falhas em máquinas elétricas, como pode ser

observado em Faiz et al. (2010), Li et al. (2011), Romero-Troncoso et al. (2011), Siljak

et al. (2018) e Kumar et al. (2021).

Segundo Cover e Thomas (2006), a MI é uma medida que permite determinar

a informação compartilhada entre duas variáveis por meio das medidas de incerteza

dadas pelas entropias condicionais destas mesmas variáveis, indicando assim a diminui-

ção no nível de incerteza relacionado a uma variável aleatória baseada na informação
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trazida por outra variável. Portanto, pode-se definir a MI pela Equação (2).

𝐼(𝑋,𝑌 ) = 𝐻(𝑋)−𝐻(𝑋|𝑌 ) = 𝐻(𝑌 )−𝐻(𝑌 |𝑋) (2)

onde 𝐻(𝑋|𝑌 ) e 𝐻(𝑌 |𝑋) são as entropias condicionais de 𝑋 dado 𝑌 e de 𝑌 dado 𝑋,

respectivamente.

Esta medida descreve a associação entre séries temporais coletadas simulta-

neamente a partir de um sistema em estudo (NICHOLS, 2006; ALONSO et al., 2007;

MELIA et al., 2015). Assim, ao aplicar esta ferramenta em sinais de máquinas elétricas,

quantifica-se a associação entre as variáveis, permitindo assim, o eficiente monito-

ramento das condições de operação da máquina. A Equação (3) demonstra como é

determinada esta medida, utilizando as funções densidade de probabilidade dos sinais

em estudo.

𝐼(𝑋,𝑌 ) =
∑︁
𝑥∈𝜒

∑︁
𝑦∈𝛾

𝑝(𝑥,𝑦) log2
𝑝(𝑥,𝑦)

𝑝(𝑥) · 𝑝(𝑦)
(3)

onde 𝑋 e 𝑌 são as variáveis aleatórias; 𝑝(𝑥) e 𝑝(𝑦) são as PDFs marginais de 𝑥 e 𝑦,

respectivamente; e 𝑝(𝑥,𝑦) é a PDF conjunta entre estas duas variáveis 𝑥 e 𝑦.

Considerando a dificuldade na obtenção das funções de transferência e mode-

los de um sistema, o emprego de medidas de associação por meio da MI se apresenta

como uma satisfatória alternativa para determinar as relações de causalidade dos

sinais em estudo, sem a necessidade de uma função de transferência ou de um modelo.

Assim, pode-se denominar as aplicações com a MI como model-free (ENDO, 2014;

ENDO et al., 2015; BAZAN, 2016).

Nesse trabalho, os sinais analisados são as correntes das fases A e B dos MITs,

as quais estão defasados 120 graus elétricos entre si, tornando-se assim necessário

utilizar uma outra variação da MI, conhecida como informação mútua atrasada, do

inglês Delayed Mutual Information (DMI), que é capaz de estimar a associação entre

as variáveis aleatórias em função de um deslocamento de tempo, 𝜏 (NICHOLS, 2006;

ALONSO et al., 2007; MELIA et al., 2015). A DMI é definida pela Equação (4).

𝐼(𝑋,𝑌 𝜏 ) =
∑︁
𝑥𝑛∈𝜒

∑︁
𝑦𝑛−𝜏∈𝛾

𝑝(𝑥𝑛,𝑦𝑛−𝜏 ) log2
𝑝(𝑥𝑛,𝑦𝑛−𝜏 )

𝑝(𝑥𝑛) · 𝑝(𝑦𝑛−𝜏 )
(4)
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onde 𝑋 e 𝑌 podem ser definidos como processos estocásticos, sendo 𝑋 = (𝑥1, 𝑥2, ...,

𝑥𝑛) e 𝑌 𝜏 = (𝑦1−𝜏 , 𝑦2−𝜏 , ..., 𝑦𝑛−𝜏 ) variáveis aleatórias. Ainda, 𝑝(𝑥𝑛) e 𝑝(𝑦𝑛−𝜏 ) são as PDFs

marginais de 𝑋 e 𝑌 𝜏 , respectivamente, e 𝑝(𝑥𝑛,𝑦𝑛−𝜏 ) é a PDF conjunta em função do

tempo de atraso, 𝜏 .

Para os conceitos fundamentais da IT, o 𝜏 é definido como o atraso da infor-

mação transmitida entre dois sinais (MELIA et al., 2015). Neste trabalho, o atraso no

tempo, 𝜏 , está associado ao deslocamento de amostras na obtenção da curva de atraso

da MI. Assim, trata-se a DMI como um deslocamento da MI, objetivando analisar o

atraso ou avanço no valor máximo da MI para as diversas condições de operação das

máquinas.

A MI detecta as dependências estatísticas lineares e não-lineares entre as

séries temporais. Já a DMI, busca detectar estas dependências em função do desloca-

mento de tempo 𝜏 . Neste trabalho, são analisadas as séries temporais dos sinais das

correntes das fases A e B do motor utilizando a informação mútua atrasada para detec-

tar a medida de associação entre os referidos sinais. Além disso, busca-se verificar o

atraso ou o avanço no seu valor máximo mediante a situação em que a máquina estiver

operando; a saber: variação no nível de conjugado de carga, alteração no nível de

desequilíbrio entre as tensões de alimentação, condição de falha mecânica ou elétrica

e variação na frequência de alimentação.

Após a abordagem dos conceitos relacionados à etapa de extração de caracte-

rísticas, são descritos os aspectos gerais associados aos classificadores de padrões.

Neste trabalho, utilizam-se a rede neural artificial MLP, o k -NN e o SVM, devido a ampla

aplicação desses algoritmos inteligentes em pesquisas recentes, na área de mineração

de dados, reconhecimento de padrões e identificação de falhas em máquinas elétricas

(BARZEGARAN et al., 2013; GODOY et al., 2015; GODOY et al., 2016; PALÁCIOS et

al., 2015; PALÁCIOS et al., 2016; PRIETO et al., 2013; SESHADRINATH et al., 2014a;

YAGAMI et al., 2015; SEERA; LIM, 2014; PANDARAKONE et al., 2017; BESSAM et al.,

2016; APPANA et al., 2018; DIAS; PEREIRA, 2018; ALI et al., 2019; DENG et al., 2019;

LIBONI et al., 2019; WANG et al., 2019a; ALI et al., 2020; ZHANG et al., 2020).
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3.3 REDES NEURAIS ARTIFICIAIS APLICADAS NA CLASSIFICAÇÃO DE PADRÕES

As RNAs são modelos computacionais que têm grande aplicação nos pro-

blemas de engenharia, devido às suas características como a capacidade intrínseca

de operação em paralelo e não necessitarem de conhecimento a priori de eventuais

modelos matemáticos que descrevem o comportamento de determinada aplicação.

Ainda, as RNAs podem ser caracterizados como um sistema inspirado no cérebro

humano e sua habilidade em aprender a partir da experiência (HAYKIN, 2008; SILVA et

al., 2017).

Diversas topologias de RNAs podem ser construídas utilizando uma ou mais

camadas neurais, dentre as quais pode-se citar a MLP. A rede neural artificial MLP

tem como características principais: (i) ser composta ao menos de uma camada neural

escondida, encontrada entre a camada de entrada e a camada neural de saída; e (ii) o

fluxo de informações em sua estrutura segue especificamente um caminho, iniciando-

se na camada neural de entrada e percorrendo, posteriormente, as camadas neurais

intermediárias e a camada neural de saída, respectivamente. A Figura 2 exibe uma

rede MLP com duas camadas intermediárias.

entradas
y

saídas

Camada de 

Entrada

Primeira 

Camada 

Intermediária

Camada de 

Saída

Segunda 

Camada 

Intermediária

x1

x2

x3

xn

Wji

(2)

Wji

(1)

Wji

(3)

Figura 2 – Exemplo de uma rede neural artificial MLP com duas camadas escondidas
Fonte: Autoria Própria

A RNA MLP emprega o algoritmo backpropagation, que é dividido em dois

estágios: forward e backward. No primeiro estágio conhecido por ser supervisionado,

propagam-se os vetores de entrada de uma amostra do conjunto de treinamento, repre-

sentados por 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3,..., 𝑥𝑛, camada a camada até a produção das suas respectivas
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saídas, a fim de se obter as suas respostas. Nesta etapa, levam-se em considera-

ção apenas os valores atuais dos pesos sinápticos e dos limiares dos neurônios. As

respostas fornecidas pelas saídas da rede são comparadas com os seus respectivos

valores desejados, gerando assim um desvio em função entre os valores atual e dese-

jado. Após, utiliza-se esse desvio, no segundo estágio do algoritmo designado como

backward, para ajustar os valores dos pesos sinápticos e dos limiares dos neurônios.

Executando os dois estágios recursivamente, atualizam-se estes valores, de forma

automática, em cada iteração do processo de treinamento, promovendo a diminuição

progressiva da soma dos erros produzidos pelas respostas da rede frente aos seus

respectivos valores desejados (HAYKIN, 2008; SILVA et al., 2017).

As grandezas, erro quadrático (𝐸(𝑘)) e erro quadrático médio (𝐸𝑀 ), determinam

o desvio entre as respostas fornecidas pela camada neural de saída relativas aos

respectivos valores desejados. O erro quadrático estabelece o desempenho local

relacionado aos resultados produzidos pelos neurônios da camada de saída frente à

referida amostra e o erro quadrático médio indica a evolução do desempenho global

do algoritmo backpropagation, calculado pela soma dos erros quadráticos relativos a

todos os padrões de entrada usados no treinamento da rede. Essas duas medidas são

definidas pela Equação (5) e pela Equação (6), respectivamente.

𝐸(𝑘) =
1

2

𝑛𝑠∑︁
𝑗=1

(𝑑𝑗(𝑘)− 𝑌𝑗(𝑘))
2 (5)

onde 𝑌𝑗(𝑘) é o valor fornecido pelo 𝑗-ésimo neurônio de saída da rede, considerando a

𝑘-ésima amostra de treinamento; 𝑑𝑗(𝑘) é o valor da saída desejada do neurônio 𝑗 em

relação a 𝑘-ésima entrada e 𝑛𝑠 é o número total de saídas da rede.

𝐸𝑀 =
1

𝑝

𝑝∑︁
𝑘=1

𝐸(𝑘) (6)

onde o parâmetro 𝑝 é o número de padrões de treinamento ou a quantidade de vetores

de entrada.

Durante o processo de treinamento da rede, ao executar o algoritmo backpro-

pagation, ajustam-se as matrizes de pesos 𝑊
(1,2,3)
𝑗𝑖 da rede, com o objetivo de minimizar

o erro quadrático médio, 𝐸𝑀 . Pode-se observar esse processo detalhadamente em

Haykin (2008) e Silva et al. (2017).
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Neste trabalho, o classificador RNA MLP é utilizado para a identificação de

falhas de rolamentos, barras quebradas de rotor e curto-circuito de estator em MITs

acionados independentemente do tipo de alimentação, devido a sua comprovada

aplicação em problemas relacionados a área de mineração de dados, reconhecimento

de padrões e detecção de falhas elétricas (GHATE; DUDUL, 2010; GHATE; DUDUL,

2011; SEERA et al., 2012; BARZEGARAN et al., 2013; SEERA et al., 2013; TRAN et

al., 2013; ZAREI et al., 2014; GODOY et al., 2015; PALÁCIOS et al., 2015; GODOY et

al., 2016; PALÁCIOS et al., 2016; BESSAM et al., 2016; APPANA et al., 2018; DIAS;

PEREIRA, 2018; ZHANG et al., 2020).

3.4 K -VIZINHOS MAIS PRÓXIMOS APLICADOS NA CLASSIFICAÇÃO DE PA-

DRÕES

O classificador k-NN foi desenvolvido baseado no algoritmo dos k-vizinhos

mais próximos, o qual é uma metodologia não-paramétrica fundamentada na análise

da semelhança entre um determinado conjunto de validação com seu respectivo

conjunto de treinamento (BISHOP, 2006; GODOY, 2016). Ainda, o algoritmo descreve o

conjunto de treinamento em n atributos, onde cada amostra deve representar um ponto

nesse espaço n-dimensional. Assim, armazenam-se todas as amostras do conjunto de

treinamento em um espaço padrão n-dimensional. Para a classificação do conjunto de

amostras desconhecido, o algoritmo k -NN procura nesse espaço padrão n-dimensional

os k conjuntos mais próximos, conhecidos como k -vizinhos.

A metodologia k-NN identifica uma amostra de acordo com a sua distância

em relação a certas amostras de treinamento pré-rotuladas, isto é, se grande parte

das amostras mais próximas da amostra desconhecida for de uma determinada classe,

essa classe será atribuída a esta amostra. Geralmente, para a determinação dessa

proximidade adota-se o método da distância Euclidiana. Pode-se afirmar, ainda, que o

k -NN é um classificador que possui apenas um parâmetro livre, sendo esse o número

de k-vizinhos, que é controlado pelo usuário com o objetivo de obter uma melhor

classificação (DUDA et al., 2001; GODOY, 2016).

Em estudos recentes relacionados ao reconhecimento de defeitos em máqui-

nas elétricas, alguns autores abordam o uso do método k-NN, como mostrado em

Seshadrinath et al. (2014a), Godoy et al. (2015), Palácios et al. (2015), Godoy et al.
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(2016), Palácios et al. (2016), Ali et al. (2019) e Ali et al. (2020).

3.5 MÁQUINA DE VETORES DE SUPORTE APLICADA NA CLASSIFICAÇÃO DE

PADRÕES

As máquinas de vetor de suporte, desenvolvida por Vladimir Vapnik, são sis-

temas de aprendizagem de máquinas treinados com uma otimização de algoritmo

matemático que implementa um limite derivado da teoria da aprendizagem estatística

(PLATT, 1998). O processo de treinamento consiste em treinar um classificador de

forma que este aprenda um mapeamento por meio dos exemplos de treinamento (𝑥𝑖, 𝑦𝑖),

objetivando que a máquina seja capaz de classificar um (𝑥, 𝑦) ainda não visto e que siga

a mesma distribuição de probabilidade dos exemplos de treinamento. Assim, a tomada

de decisões em problemas de classificação pode ser feita por meio de funções que

usam hiperplanos para dividir o espaço das características das amostras em regiões.

No SVM, deve-se mapear os dados de treinamento em um espaço de caraterís-

ticas dimensionais maior utilizando a função Kernel, possibilitando assim a construção

de um hiperplano separador com margem máxima do espaço de caraterísticas. A

otimização do SVM pode ser realizada por meio de uma programação quadrática, onde

encontram-se os parâmetros necessários para a maximização da margem garantindo

a satisfatória classificação das amostras. Deste modo, para encontrar o hiperplano

de separação ideal, o SVM deve resolver o problema de otimização por meio das

Equações (7) e (8).

𝑚𝑖𝑛 ‖𝜔2‖
2

+ 𝐶
𝑁∑︁
𝑖=1

𝜉𝑖 (7)

sujeito a:

⎧⎪⎨⎪⎩𝑦𝑖(𝜔
𝑡𝜙(𝑥𝑖) + 𝑏) ≤ 1− 𝜉𝑖

𝜉 ≥ 0,𝑖 = 1,...,𝑁

(8)

onde 𝜔 é o vetor de pesos e 𝑏 é o bias, sendo esses parâmetros responsáveis por

controlar a função e a regra de decisão, assegurando que as amostras sejam bem

classificadas; 𝜉 ≥ 0,𝑖 = 1,...,𝑁 são as variáveis de folga empregadas na redução do

erro de classificação do conjunto de treinamento; C é o parâmetro de custo utilizado

no ajuste da compensação entre a quantidade de erros aceitos e 𝜙(.) é a função
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de transformação. O Multiplicador de Lagrange, 𝛼𝑖, é empregado para a solução do

problema de programação quadrática. Entretanto, a partir do mesmo um outro problema

de otimização aparece, denominado dual, definido pelas equações (9) e (10).

𝑚𝑎𝑥
∑︀𝑁

𝑖=1 𝛼𝑖 − (
∑︀𝑁

𝑖=1

∑︀𝑁
𝑗=1 𝛼𝑖𝛼𝑗𝑦𝑖𝑦𝑗𝑘(𝑥𝑖,𝑦𝑗))

2
(9)

sujeito a:

⎧⎪⎨⎪⎩
∑︀𝑁

𝑖=1 𝛼𝑖𝑦𝑖 = 0

0 ≤ 𝛼𝑖 ≤ 𝐶,𝑖 = 1,...,𝑁

(10)

Em problemas não-lineares, primeiro deve-se mapear os dados em um grande

espaço de características dimensionais F por meio da função de transformação 𝜙 →

𝜙(𝑥) ∈ 𝐹 ⊂ ℜ𝑝, resultando na função de decisão definida pela Equação (11).

𝑓(𝑥) = 𝑠𝑖𝑔𝑛(
∑︁
𝛼𝑖>0

𝛼𝑖𝑦𝑖𝑘(𝑥,𝑥𝑖) + 𝑏) (11)

sendo 𝑘(𝑥,𝑥𝑖), uma função Kernel de mapeamento entre a amostragem 𝑥 e o vetor de

suporte 𝑥𝑖.

Essencialmente, o SVM é caracterizado por ser um classificador de duas

classes, o que fez que várias metodologias propusessem a combinação de múltiplos

SVMs, com o intuito de construir um classificador multiclasses (PLATT, 1998; BISHOP,

2006).

Para o treinamento do SVM, uma das possibilidades é a utilização do algoritmo

de Otimização Mínima Sequencial, do inglês Sequential Minimal Optimization (SMO).

Esse algoritmo emprega o conceito de segmentação para o limite externo considerando

apenas dois multiplicadores de Lagrange por vez, podendo solucionar o problema

analiticamente, não necessitando de uma programação quadrática (BISHOP, 2006).

O SVM/SMO demonstrou ser uma ferramenta promissora para classificar de-

feitos em máquinas elétricas, conforme apresentado em Seshadrinath et al. (2014a),

Yagami et al. (2015), Pandarakone et al. (2017), Ali et al. (2019), Liboni et al. (2019),

Deng et al. (2019), Wang et al. (2019a) e Ali et al. (2020). Tendo isso em vista, neste

trabalho utiliza-se essa técnica para a detecção de falhas de rolamentos, barras quebra-

das de rotor e curto-circuito do estator em motores de indução trifásicos independente

do tipo de alimentação.
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3.6 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO

Neste capítulo foram apresentados os conceitos fundamentais relacionados às

ferramentas utilizadas no modelo de reconhecimento de padrões aplicado na identifi-

cação de múltiplas falhas de motores de indução trifásicos independente de seu tipo

de alimentação. Ainda, foram descritos os conceitos da informação mútua, a qual é

responsável por extrair as características mais significativas dos sinais de correntes

dos MITs, bem como dos classificadores inteligentes MLP k -NN e SVM utilizados para

a identificação dos padrões obtidos por meio da ferramenta de extração de característi-

cas. O próximo capítulo apresenta os aspectos gerais relativos ao desenvolvimento e

implementação deste sistema proposto.
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4 METODOLOGIA

Neste capítulo são descritos os principais elementos utilizados no processo

de aquisição experimental dos dados para a implementação e validação do sistema

de monitoramento e diagnósticos de múltiplas falhas em MITs alimentados tanto por

fontes senoidais quanto por fontes não-senoidais. Ainda, são abordados os aspectos

gerais relativos à criação e aquisição do conjunto de dados, bem como a descrição

dos procedimentos para a extração de características dos sinais de correntes trifásicas

de estator por meio da informação mútua, empregadas como dados de entrada dos

classificadores de padrões RNA MLP, k -NN e SVM. A Figura 3 apresenta a organização

geral de desenvolvimento da metodologia proposta, onde seus detalhes são discutidos

ao longo deste capítulo.

Alimentação Direta pela 

Rede de Alimentação

Alimentação por meio de 

Inversor de Frequência

Variação do Nível de 

Desequilíbrio:

0,5%, 2%, 4%, 6%, 8% e 10%

Variação da Faixa de Frequência:

12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 e 60 Hz

Variação do Conjugado de Carga:

Motor 0,74 kW: 0,5 a 5,0 N.m (intervalos 0,5)

Motor 1,48 kW: 0,5 a 9,0 N.m (intervalos 1,0) 

Defeitos Analisados:

Rolamentos: Evolução de Desgaste

(15, 30, 60 e 90 minutos)

Barras Quebradas de Rotor: 1, 2, 4 e 2/2 

diametralmente opostas

Curto-Circuito de Estator: 3%, 5% e 10%

Aquisição dos Sinais de Corrente:

Ia, Ib e Ic no domínio no tempo 

Extração de Características:

Informação Mútua entre Ia e Ib

Classificadores de Padrões:

RNA MLP, k-NN e SVM

Figura 3 – Organização geral de desenvolvimento e implementação da metodologia proposta
neste trabalho

Fonte: Autoria própria

Por meio da Figura 3 é possível observar que nos ensaios experimentais são

utilizados motores de distintas potências, onde os mesmos estão sujeitos a diversas

condições de operação comuns aos ambientes industriais como variação nos níveis de

conjugado de carga, desde a vazio (0,5 N.m) até a sobrecarga (5 N.m para 1 CV e 9 N.m

para 2 CV); e variação nos níveis de severidade de defeitos de rolamentos, de barras

quebradas de rotor e de curto-circuito de estator. Além disso, dependendo da forma de

alimentação das máquinas, foram simuladas outras condições possíveis como variação
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no desequilíbrio de tensão para uma alimentação direta pela rede ou na faixa de

frequência quando as máquinas estão sendo alimentadas por inversores de frequência.

Ao realizar esses ensaios, são coletados os sinais de correntes das máquinas, os quais

serão utilizados para a extração das características por meio da informação mútua.

Após, essas características extraídas serão classificadas pelos algoritmos inteligentes

RNA MLP, k-NN e SVM. Ao longo desse capítulo, serão descritas com mais detalhes

cada etapa dessa metodologia proposta para o monitoramento e o diagnóstico de

múltiplas falhas em MITs independentemente do seu tipo de alimentação.

4.1 ASPECTOS GERAIS RELACIONADOS AO CONJUNTO DE DADOS

O conjunto de dados experimentais utilizado nesse trabalho foi coletado no

Laboratório de Sistemas Inteligentes (LSI) do Centro Integrado de Pesquisa em Con-

trole e Automação (CIPECA) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR),

Campus Cornélio Procópio. Para a realização desses ensaios experimentais e a sub-

sequente coleta do conjunto de dados, utilizou-se a bancada de ensaios do LSI, origi-

nalmente proposta por Goedtel (2007) e também usada em diversos trabalhos como

em Broniera et al. (2013), Santos et al. (2014), Palácios et al. (2014), Godoy et al.

(2015), Palácios et al. (2015), Godoy et al. (2016), Gongora et al. (2016), Graciola et

al. (2016), Palácios et al. (2016), Lopes et al. (2017), Bazan et al. (2017), Bazan et

al. (2019), Guedes et al. (2019), Bazan et al. (2020), Bazan et al. (2020), entre outros

trabalhos. Tal bancada foi idealizada para o acompanhamento de grandezas elétricas e

mecânicas de MITs, como medidas de tensão, de corrente, de vibração, de torque e de

velocidade. Além disso, essa estrutura permite a reprodução de várias situações de

operação como variações na tensão de alimentação, na frequência de alimentação e

no conjugado de carga, bem como defeitos de rolamentos, barras quebradas de rotor

e curto-circuito do estator. A Figura 4 apresenta a bancada experimental de ensaios

utilizada no trabalho.

Os variadores de tensão operam independentes por fase e permitem a mudança

no nível de tensão na alimentação do MIT. O Gerador de Corrente Contínua (GCC)

de 2 kW de potência, 250 V de tensão nominal de campo e 250 V de tensão nominal

de armadura, é responsável por estabelecer o conjugado de carga resistente no eixo

do MIT. Ainda, observa-se que a bancada dispõe de um torquímetro de dupla faixa
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Figura 4 – Bancada Experimental de Ensaios Experimentais do LSI - UTFPR
Fonte: Autoria própria

de atuação com sensor de velocidade integrado. Esse torquímetro da marca Kistler é

encarregado pela leitura dos sinais de torque e de velocidade até de 50 N.m e 7000

rpm, respectivamente.

As placas de condicionamento de sinais dos sensores Hall coletam individual-

mente os sinais de tensões e correntes da máquina que são transferidas às entradas

analógicas da placa de aquisição de dados, DAQ USB-6221 da National Instruments.

Por meio de uma interface de comunicação fornecida pela própria placa de aquisição

de dados, as informações dos sinais são recebidas e armazenadas em um microcom-

putador em forma de planilhas. Em Goedtel (2007) está disponível uma descrição mais

aprofundada da bancada experimental de ensaios.

A criação do banco de dados deu-se a partir de informações coletadas nos

ensaios experimentais dos MITs operando em condições saudáveis e em condições de

falhas de rolamentos, barras quebradas de rotor e curto-circuito entre as espiras do

estator. Analisaram-se e coletaram-se as medidas mecânicas e elétricas disponíveis na

bancada, tais como o torque, a velocidade, as tensões e as correntes. As especificações

dos motores empregados no trabalho, bem como as condições de defeitos emuladas

nos mesmos, são demonstradas na Tabela 1.



66

Tabela 1 – Especificações dos Motores de Indução Trifásicos Utilizados no Trabalho
Parâmetro Motor 1 Motor 2

Fabricante WEG WEG
Modelo Alto rendimento Alto rendimento
Potência 0,74 kW 1,48 kW
Tensão de Alimentação (∆/𝑌 ) 220/380 V 220/380 V
Corrente de Alimentação (∆/𝑌 ) 3,02/1,75 A 5,98/3,46 A
Número de Fases 3 3
Frequência 60 60
Número de Polos 4 4
Velocidade Nominal 1730 rpm 1750 rpm
Conjugado Nominal 4,1 N.m 8,2 N.m
Fases Rebobinadas 3 3
Desgaste de Rolamentos 15, 30, 60 e 90 min 15, 30, 60 e 90 min
Número de Barras Quebradas de Rotor 1, 2, 4 e 2/2 1, 2, 4 e 2/2
Nível de Curto-Circuito 3, 5 e 10% 3, 5 e 10%

A base de dados experimentais consiste de 9194 testes realizados em um

motor de 0.74 kW (Motor 1) e em um motor de 1.48 kW (Motor 2) operando em regime

permanente, sob a alimentação direta e por meio de inversores de frequência, além de

diversas condições de operação, todas estas comuns a um ambiente industrial. Este

banco de dados baseia-se nos experimentos realizados nos trabalhos de Gongora

(2013), Broniera (2014), Godoy (2016), Palácios (2016), Bazan (2016), Lopes (2016) e

Guedes (2016).

Para os ensaios realizados a partir do motor conectado diretamente à rede,

foram coletadas 2679 amostras, sendo que dividiu-se da seguinte forma: para o Motor

1 foram coletadas 1339 amostras variando o nível de conjugado de carga de 0,5 N.m

à 5,0 N.m, em intervalos de 0,5 N.m, e desequilíbrio de tensão na fase A, de 0 a

+10%, com intervalos de +2%, na fase B, de 0 a +10%, com intervalos de +2%, e na

fase C, de 0 a -10%, com intervalos de -2%. Já no caso do Motor 2, foram coletadas

1340 amostras variando o nível de conjugado de carga de 0,5 N.m à 9,0 N.m, em

intervalos de 1,0 N.m, e os mesmos desequilíbrios de tensão assimétricas do Motor 1.

Essas condições descritas anteriormente, foram coletadas para cada tipo de defeito de

rolamentos e de barras quebradas de rotor, bem como para cada nível de severidade

dos defeitos. Especificamente para o caso em que os motores estiveram sujeito a

curto-circuito de estator, o desequilíbrio de tensão na fase A adotado foi de 0 a -10%,

com intervalos de -2%, na fase B, de 0 a +8%, com intervalos de +2%, e na fase C, de

0 a -8%, com intervalos de -2%.

Para os testes realizados a partir do motor alimentado por meio de inversores
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de frequência, foram realizados 6515 experimentos; a saber: para o Motor 1, foram

coletadas 3213 amostras, variando o nível de conjugado de carga de 0,5 N.m à 5,0

N.m, em intervalos de 0,5 N.m, e frequência de alimentação, de 20% à 100% do valor

nominal, com intervalos de 10%. Já no caso do Motor 2, foram coletadas 3302 amostras

variando o nível de conjugado de carga de 0,5 N.m à 9,0 N.m, em intervalos de 1,0

N.m, com a variação de frequência de alimentação igual ao do Motor 1. É importante

destacar que a alimentação dos motores foram realizadas utilizando 3 inversores de

frequência de modelos diferentes, tais quais são: Schneider Electric ATV12HU15M2

(ATV), Siemens Sinamics G110 (G110) e Siemens MicroMaster 440 (MM440). Como

no caso da alimentação direta pela rede, as condições descritas anteriormente, foram

coletadas para cada nível de severidade dos defeitos de rolamentos, barras quebradas

de rotor e curto-circuito de estator. A Tabela 2 resume as características gerais das

condições adotadas para a criação do banco de dados de defeitos usado neste trabalho.

Tabela 2 – Número de amostras por classe de defeitos
Motor Condição Alimentação Senoidal Alimentação Não-Senoidal

Motor 1 (0,74 kW)

Sem defeito 110 250
Desgaste de 15 min. de rolamentos 110 250
Desgaste de 30 min. de rolamentos 110 250
Desgaste de 60 min. de rolamentos 110 254
Desgaste de 90 min. de rolamentos 110 254

Motor 2 (1,48 kW)

Sem defeito 110 238
Desgaste de 15 min. de rolamentos 110 238
Desgaste de 30 min. de rolamentos 110 238
Desgaste de 60 min. de rolamentos 110 236
Desgaste de 90 min. de rolamentos 110 236

Motor 1 (0,74 kW)

Sem defeitos 109 222
1 barra quebrada de rotor 110 204

2 barras quebradas de rotor 110 203
4 barras quebradas de rotor 110 204

2/2 barras quebradas de rotor 110 202

Motor 2 (1,48 kW)

Sem defeitos 110 238
1 barra quebrada de rotor 110 239

2 barras quebradas de rotor 110 234
4 barras quebradas de rotor 110 232

2/2 barras quebradas de rotor 110 233

Motor 1 (0,74 kW)

Sem defeito 60 250
3% curto-circuito de estator 60 224
5% curto-circuito de estator 60 223
10% curto-circuito de estator 60 223

Motor 2 (1,48 kW)

Sem defeito 60 238
3% curto-circuito de estator 60 234
5% curto-circuito de estator 60 234
10% curto-circuito de estator 60 234

Número total de aquisições por tipo de alimentação 2679 6515
Número total de aquisições 9194
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A fim de simular as condições de operação do MIT, um conjunto de dados

experimentais foi criado por meio da aquisição dos sinais de torque, velocidade, tensões

e correntes de dois MITs operando sem defeitos e com defeitos de rolamentos, barras

quebradas e curto-circuito de estator, conforme a Tabela 2.

Com o intuito de emular os rolamentos com desgaste excessivo, foram reprodu-

zidos defeitos desses desgastes para avaliar a similaridade do processo de degradação

do rolamento por meio do seu uso excessivo, falta de lubrificação e carga excessiva no

eixo. Após a limpeza do rolamento, a lubrificação foi substituída por uma pasta abrasiva

usada para desgastar as peças e o motor entrou em funcionamento pelos tempos

de 15, 30, 60 e 90 minutos para a degradação dos rolamentos com quatro níveis de

severidade do desgaste abrasivo. Após este processo, os rolamentos foram limpos e

lubrificados novamente para a aquisição adequada dos dados.

Para reproduzir os defeitos de barras quebradas do rotor, empregou-se uma

técnica de perfuração das barras que constituem a gaiola de esquilo do rotor, a qual

realiza-se utilizando uma broca (bit1) com diâmetro suficientemente maior do que as

barras presentes no rotor. Ainda, com o intuito de emular esses defeitos são utiliza-

dos cinco rotores diferentes, onde as quebras são executadas de acordo com a sua

sequência e também contra a circunferência do rotor, totalizando defeitos de uma a

quatro barras quebradas.

Por fim, a reprodução do curto-circuito de estator baseou-se no procedimento

de simulação de um defeito na isolação do enrolamento. Os enrolamentos de estator

foram rebobinados, possibilitando construir diversas derivações. É importante salientar

que as bobinas foram isoladas com verniz, respeitando sempre as medidas originais

e a classe de isolamento do motor. Ainda, todas as três fases do enrolamento do

estator foram preparadas para possibilitar emular defeitos de isolamento entre espiras,

viabilizando a realização de ensaios experimentais com 3%, 5% e 10% de curto-circuito

entre as espiras de estator. Os trabalhos de Godoy et al. (2015), Palácios et al. (2015),

Godoy et al. (2016), Palácios et al. (2016) e Lopes et al. (2017) descrevem com mais

detalhes como foram gerados os dados experimentais utilizados nesse trabalho.

A frequência de amostragem utilizada na coleta dos sinais variou-se de acordo

1De acordo com o Manual de Comunicação do Senado Federal. Disponível em:
<https://www12.senado.leg.br/manualdecomunicacao/redacao-e-estilo/estilo/estrangeirismos-grafados-
sem-italico>. Acesso em: 21/10/2020 às 14h.
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com o tipo de alimentação, senoidal ou não-senoidal. Para os ensaios realizados por

meio de uma alimentação direta, empregou-se uma taxa de amostragem de 15,0 kHz.

Já nos ensaios em que os MITs foram acionados por meio de inversores de frequência,

utilizou-se a taxa de amostragem de 25,0 kHz.

De acordo com a necessidade de cada processo, caracterizado principalmente

pela dinâmica dos motores, bem como pelas variações das grandezas e condições de

defeitos observadas, o tempo para a coleta de dados pode ser alterado. Assim, nesse

trabalho, foram realizadas amostragens com intervalos de tempo de 5 e 6 segundos

para os ensaios com rolamentos e barras quebradas de rotor realizados a partir de

alimentação senoidal e não-senoidal, respectivamente. Já para os ensaios de curto-

circuito de estator, as amostragens foram de 1,5 e 3 segundos para os ensaios com

as máquinas acionadas diretamente pela rede e por meio de inversores de frequência,

respectivamente. Tendo em vista que as grandezas foram coletadas com o motor já

em regime permanente, o tempo de coleta de dados empregado em qualquer um dos

casos é satisfatório para representar os sinais a serem processados sem sobrecarregar

as aquisições com vetores de tamanhos excessivos.

A ferramenta de processamento de sinais utilizada na extração de caracterís-

ticas emprega apenas as correntes das fases A e B das máquinas. Assim, as outras

variáveis não serão utilizadas no presente trabalho. Na próxima seção, demonstra-se

como são extraídas as características dos sinais.

4.2 EXTRAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS USANDO MEDIDAS DA INFORMAÇÃO

MÚTUA

Por meio do uso de um algoritmo desenvolvido para o pré-processamento e

aquisição de dados, o conjunto de sinais, descrito na Tabela 2, são processados e

seus resultados avaliados no software1 Matlab®. O objetivo desta etapa consiste em

extrair as relevantes informações presentes nos dados, buscando assim simplificar o

número de entradas do sistema de classificação. A Figura 5 apresenta o procedimento

de aquisição, processamento de sinais e classificação utilizados neste trabalho.

Na referida figura, verifica-se que a abordagem proposta coleta os sinais de
1De acordo com o Manual de Comunicação do Senado Federal. Disponível em:

<https://www12.senado.leg.br/manualdecomunicacao/redacao-e-estilo/estilo/estrangeirismos-grafados-
sem-italico>. Acesso em: 21/10/2020 às 14h.



70

Variação de 

Carga

A

B

C

Sinais de 

Corrente

Aquisição dos 

Sinais

Importação 

dos Dados

Informação Mútua Atrasada

(Extração de Características)

Normalização 

dos Dados

RNA MLP, k-NN ou SVM 

(Detecção de Defeitos)

Sistema Computacional

Alimentação 

Senoidal ou 

Não-Senoidal

Figura 5 – Diagrama de Blocos do Sistema Proposto para a Identificação de Defeitos em Motores
de Indução Trifásicos

Fonte: Autoria própria

correntes das fases A e B dos MITs independente da forma que ele são acionados. Tais

dados são importados para um microcomputador, onde o algoritmo para o tratamento

dos dados e para o cálculo da DMI foi desenvolvido no Matlab®. Esse algoritmo trabalha

com os sinais das correntes das fases A e B do motor, bem como com o deslocamento

de amostras 𝜏 . A corrente 𝑖𝑏 deve ser deslocada de 1 em 1 amostra até que se atinja

o deslocamento em 𝜏 pontos. Para cada iteração, calcula-se a MI a partir das PDFs

marginais das correntes 𝑖𝑎 e 𝑖𝑏, e da PDF conjunta entre estas duas correntes. Cada

valor da MI calculado é, então, armazenado em uma matriz de dados. Estes passos

são realizados recursivamente até que se obtenha a curva a partir do deslocamento

total, 𝜏 . Por fim, é encontrado a DMI do sinal em análise. A definição do deslocamento

total de amostras, 𝜏 , depende da frequência de amostragem na aquisição dos dados.

Assim, utiliza-se, neste trabalho, o deslocamento de 150 pontos, pois observou-se que,

com esta quantidade de pontos, as correntes estão em fase em pelo menos um ciclo,

conforme Bazan et al. (2017), Bazan et al. (2019), Bazan et al. (2020) e Bazan et al.

(2020). É importante também destacar que foram realizados testes preliminares com o

deslocamento de 300 pontos, obtendo resultados levemente superiores do que com

um deslocamento de 150 pontos. Entretanto, os testes com deslocamentos de 300

pontos dispendem de um tempo computacional maior, assim, com o objetivo de exigir

um menor esforço de processamento, considerou-se apenas o deslocamento de 150

pontos. As Figuras 6 e 7 apresentam os sinais de correntes das fases A e B do Motor
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1 e a curva da MI com o deslocamento de amostras 𝜏 (shifted samples) para esses

sinais de correntes em uma determinada condição de operação, respectivamente.

Figura 6 – Sinais de Correntes das Fases A e B - Motor 1 operando sem defeitos, com carga
nominal e tensões de alimentação equilibradas

Fonte: Autoria própria

Figura 7 – Curva da Informação Mútua - Motor 1 operando sem defeitos, com carga nominal e
tensões de alimentação equilibradas

Fonte: Autoria própria



72

Conforme demonstrado nas equações da Seção 3.2, para o cálculo da medida

de associação entre os sinais de corrente é necessário encontrar as suas respectivas

funções densidade de probabilidade. Tais funções podem ser obtidas utilizando os

histogramas dos sinais a serem analisados, bem como por funções conhecidas como

as gaussianas e estimadores de Kernel. Neste trabalho, as PDFs foram estimadas

usando histogramas, dependendo apenas dos sinais, sem a utilização de parâmetros de

aproximação. É importante ressaltar que as barras (bins) representam as ocorrências

dos dados em faixas de intervalos específicos. Definiu-se um número fixo de 16

barras (bins), pois observou-se que com esse valor, é possível obter uma satisfatória

representação dos sinais. Entretanto, segundo Shimazaki e Shinomoto (2007), podem

ser encontradas em outras pesquisas diversas técnicas para a otimização do número

de barras, onde cada técnica é utilizada de acordo com a sua aplicação. Um exemplo

das funções densidade de probabilidade, marginais e conjunta, empregadas para o

cálculo da medida da informação mútua podem ser visualizadas nas Figuras 8, 9 e 10.

Figura 8 – Exemplo da PDF marginal da corrente 𝑖𝑎 para o Motor 1 operando sem defeitos, com
carga nominal e tensões de alimentação equilibradas

Fonte: Autoria própria



73

Figura 9 – Exemplo da PDF marginal da corrente 𝑖𝑏 para o Motor 1 operando sem defeitos, com
carga nominal e tensões de alimentação equilibradas

Fonte: Autoria própria

Figura 10 – Exemplo da PDF conjunta das correntes, 𝑖𝑎 e 𝑖𝑏, para o Motor 1 operando sem defei-
tos, com carga nominal e tensões de alimentação equilibradas

Fonte: Autoria própria
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Ao encontrar as medidas da MI, com suas respectivas PDFs, para as amostras

pertencentes ao banco de dados, observa-se que as curvas características são simila-

res, independente da condição de operação dos motores. A fim de corroborar com esta

afirmação, as Figuras 11 a 20 apresentam as curvas da MI para diversas situações de

operação.

A Figura 11 apresenta a curva característica para o Motor 1 quando o mesmo

está sendo alimentado diretamente pela rede, operando sem defeitos e sujeito a

variações no seu conjugado de carga. Observa-se que o aumento no nível de conjugado

de carga acarreta no acréscimo também do valor máximo da MI. É importante ressaltar

que 𝑇𝑛 é o conjugado nominal da máquina.

Figura 11 – Variação no conjugado de carga - Motor 1 operando sem defeitos e com as tensões
equilibradas

Fonte: Autoria própria

A Figura 12 permite observar que a alteração no desequilíbrio negativo de

tensão da fase A produz um atraso, já o desequilíbrio positivo de tensão na fase B

juntamente com o desequilíbrio negativo na fase C ocasiona em um avanço em relação

à curva com tensões equilibradas. Além disso, é importante observar que os valores

máximos da MI diminuem em função do aumento do nível de desequilíbrio de tensão.
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Figura 12 – Variação no nível de desequilíbrio de tensão - Motor 1 operando sem defeitos e com
carga nominal

Fonte: Autoria própria

Ainda, o desequilíbrio positivo de tensão na fase A produz o avanço, bem como

a diminuição nos valores máximo da MI, conforme apresenta-se na Figura 13.

As análises de variação de carga e desequilíbrio entre as tensões também

podem ser visualizadas quando o motor está operando com defeitos, sejam falhas de

rolamentos, barras quebradas de rotor ou curto-circuito de estator, não importando qual

o nível de severidade do defeito.

Nas Figuras 14 e 15 são ilustradas as assinaturas características da MI em

que o Motor 1 está operando com desgaste abrasivo de 15 minutos nos rolamentos.

Quando esta máquina está sob variações no conjugado de carga nominal, observa-se,

novamente, que o aumento no nível de conjugado de carga gera o aumento no valor

máximo da MI, como exibe-se na Figura 14. Já a Figura 15 ilustra que a variação

positiva na tensão de alimentação da fase A gera um avanço na curva, bem como uma

redução no valor máximo da MI. Quando alteram-se os níveis de tensão nas fases B

e C, observa-se o avanço em relação a curva em que as tensões do Motor 1 estão

equilibradas, além da diminuição nos valores de pico das assinaturas da MI.
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Figura 13 – Variação no nível de desequilíbrio de tensão - Motor 1 operando sem defeitos e com
carga nominal

Fonte: Autoria própria

Figura 14 – Variação no conjugado de carga - Motor 1 operando com defeitos de rolamentos e
tensões equilibradas

Fonte: Autoria própria
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Figura 15 – Variação no nível de desequilíbrio de tensão - Motor 1 operando com defeitos de
rolamentos e carga nominal

Fonte: Autoria própria

As Figuras 16 e 17 exibem as curvas da MI quando o Motor 1 está operando

com uma barra quebrada de rotor. Ambas as curvas apresentam comportamento similar

às análises observadas nas figuras anteriores, de variação no conjugado de carga e

variação no desequilíbrio de tensão, independente se está apresentando defeitos.

Quando o Motor 1 está sujeito a curto-circuito de estator, as assinaturas ca-

racterísticas seguem comportamentos semelhantes às Figuras 11 e 12. Ao aumentar

o nível de torque, o valor máximo da MI também aumenta, conforme apresenta-se

na Figura 18. Já a Figura 19 demonstra o comportamento das curvas da MI para a

situação em que os motores estão sujeito a curto-circuito de estator e desequilíbrios de

tensão. O desequilíbrio negativo na fase A produz o deslocamento da curva da MI à

direita, já o desequilíbrio positivo na fase B aliado ao desequilíbrio negativo na fase C

ocasiona o deslocamento à esquerda. Em ambos os casos há a diminuição nos valores

máximos da MI à medida que há o aumento no desequilíbrio de tensão.
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Figura 16 – Variação no conjugado de carga - Motor 1 operando com uma barra quebrada de
rotor e tensões equilibradas

Fonte: Autoria própria

Figura 17 – Variação no nível de desequilíbrio de tensão - Motor 1 operando com uma barra
quebrada de rotor e carga nominal

Fonte: Autoria própria



79

Figura 18 – Variação no conjugado de carga - Motor 1 operando com 3% de curto-circuito de
estator e tensões equilibradas

Fonte: Autoria própria

Figura 19 – Variação no nível de desequilíbrio de tensão - Motor 1 operando com 3% de curto-
circuito de estator e carga nominal

Fonte: Autoria própria
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Ao alimentar o Motor 1 por meio de fontes não-senoidais, isto é, por inversores

de frequência, verifica-se que a variação na frequência de alimentação influencia no

deslocamento das amostras. Com o aumento da frequência de alimentação, a curva

da MI desloca-se à esquerda, ou seja, o aumento da frequência provoca o avanço na

assinatura da MI. Possivelmente, isto deve-se as diferentes relações de frequência de

alimentação versus1 frequência de amostragem. A Figura 20 exibe essa situação.

Figura 20 – Variação no nível de frequência de alimentação - Motor 1 operando sem defeitos e
com carga nominal

Fonte: Autoria própria

É importante destacar que as análises descritas para o Motor 1 também podem

ser realizadas para o Motor 2 em todas as situações, tais como as variações no

conjugado de carga, no nível de desequilíbrio, na frequência de alimentação, nas

severidades dos defeitos, bem como independentemente do tipo de alimentação.

Assim, obtém-se a curva da MI para todas as amostras pertencentes ao

conjunto de dados, ou seja, para as amostras de ambos os motores. Após, deve-

se normalizar os valores da MI em função do valor máximo da informação mútua

(𝑀𝐼𝑚𝑎𝑥) encontrado para todas as condições de operação. Desta forma, esses dados

1De acordo com o Manual de Comunicação do Senado Federal. Disponível em:
<https://www12.senado.leg.br/manualdecomunicacao/redacao-e-estilo/estilo/estrangeirismos-grafados-
sem-italico>. Acesso em: 21/10/2020 às 14h.
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já normalizados irão constituir a matriz de dados de entrada do sistema de classificação

de múltiplas falhas (rolamentos, barras quebradas de rotor e curto-circuito de estator)

em MITs independente de seu tipo de alimentação. Os dados desta matriz são rotulados

de acordo com a sua classe. No próximo capítulo, as classificações de defeitos são

realizadas de forma individual. Assim, definiu-se que as amostras de sinais do motor

saudável recebem uma tag de saída desejada igual a 0 e os sinais com defeitos, uma

tag de saída desejada igual a 1.

4.3 IDENTIFICAÇÃO DE FALHAS USANDO SISTEMAS INTELIGENTES

Para a adequada identificação das falhas presentes em MITs, foram empre-

gadas diferentes estratégias inteligentes, tais quais foram escolhidas devido a amplas

aplicações em pesquisas recentes, na área de mineração de dados, reconhecimento

de padrões e identificação de falhas em máquinas elétricas (GODOY et al., 2015;

GODOY et al., 2016; PALÁCIOS et al., 2015; PALÁCIOS et al., 2016; LOPES et al.,

2017; GONGORA et al., 2016; GUEDES et al., 2016; BAZAN et al., 2017; BAZAN et

al., 2019; BAZAN et al., 2020; BAZAN et al., 2020; PRIETO et al., 2013; SESHADRI-

NATH et al., 2014a; YAGAMI et al., 2015; SEERA; LIM, 2014; BESSAM et al., 2016;

PANDARAKONE et al., 2017; APPANA et al., 2018; DIAS; PEREIRA, 2018; ALI et al.,

2019; DENG et al., 2019; LIBONI et al., 2019; WANG et al., 2019a; ALI et al., 2020;

ZHANG et al., 2020).

O conjunto das amostras da matriz de entrada são, aleatoriamente, separadas,

de forma a permitir que o conjunto de dados de treinamento seja representativo o

suficiente em relação à base de dados na qual se deseja predizer. Tendo isso em vista,

neste estudo utiliza-se o método de validação cruzada de k-partições, com k = 10.

O processo é realizado por k vezes, sendo que em cada iteração, 1 subconjunto é

designado como conjunto de teste e os outros (k -1) subconjuntos restantes, designados

como conjunto de treinamento. A cada iteração, a taxa de classificação incorreta do

conjunto de teste é calculada, sendo que ao final, o desempenho é estimado pelo erro

médio do classificador nos k testes realizados.

Para a classificação dos padrões associados aos sinais gerados por meio de

ensaios experimentais, empregou-se o software WEKA. O referido software permite a

resolução de problemas concretos de mineração de dados e classificação de padrões



82

por meio do conjunto de algoritmos que nele estão disponíveis, possibilitando assim

treinar e testar diversas metodologias de classificação de forma interativa (HALL et al.,

2009).

Um parâmetro estatístico muito importante disponível no WEKA é o coeficiente

Kappa, o qual é definido como a medida de associação utilizada para descrever ou

testar o grau de concordância, confiabilidade e precisão, na identificação das amostras.

A Tabela 3 apresenta as diferentes categorias do coeficiente Kappa de acordo com o

grau de concordância sugerido pelo trabalho de Landis e Koch (1977).

Tabela 3 – Categorias do coeficiente Kappa conforme Landis e Koch (1977)
Intervalos do Coeficiente Kappa Nomenclatura Considerada

<0 Nenhuma concordância
0 - 0,19 Pobre concordância

0,20 - 0,39 Fraca concordância
0,40 - 0,59 Moderada concordância
0,60 - 0,79 Substancial concordância
0,80 - 1,00 Perfeita concordância

Na classificação das falhas, todas as estratégias adotadas foram configuradas

para o treinamento de forma supervisionada. Para a definição das características e

dos parâmetros dos classificadores RNA MLP, k -NN e SVM foram realizados diversos

ensaios com o intuito de encontrar as características e os valores mais adequados.

Após estes ensaios, definiram-se as especificações de cada classificador como segue

nos parágrafos abaixo.

Para a rede neural artificial MLP, empregou-se apenas uma camada interme-

diária de 25 neurônios, a taxa de aprendizagem para o treinamento de 0,3, o termo

momentum de 0,2 e o número máximo de épocas para o treinamento de 500. São

utilizadas as funções de ativação logística e linear para as camadas intermediária e de

saída, respectivamente.

Na construção do modelo do classificador k -NN, utilizou-se apenas 1 k -vizinho

e o método euclidiano para o cálculo da distância. Já os parâmetros básicos da

metodologia SVM são a taxa de erro de arredondamento de 1,0𝑒−12, o parâmetro

de margem C que determina o ponto razoável entre a maximização da margem e a

minimização do erro de 5,0, a "Polinomial Kernel"como função núcleo do classificador

SVM e o erro do parâmetro de tolerância recebeu um valor de 0,001.



83

4.4 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO

Neste capítulo foram apresentados os aspectos gerais relacionados ao desen-

volvimento e implementação da metodologia para o monitoramento e diagnóstico de

múltiplas falhas em MITs. Foram descritas as particularidades relacionadas a bancada

experimental de ensaios experimentais utilizada para a coleta e tratamento dos sinais,

a metodologia para a extração de características relevantes dos sinais, bem como dos

parâmetros usados nos algoritmos inteligentes de classificação. No capítulo 5, serão

apresentados e discutidos os resultados obtidos a partir dos ensaios experimentais.
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5 RESULTADOS EXPERIMENTAIS

Neste capítulo são descritos os principais resultados obtidos utilizando os

algoritmos inteligentes RNA MLP, k-NN e SVM, treinados a partir das medidas de

informação mútua dos sinais das correntes das fases A e B no domínio do tempo. As

medidas são obtidas por meio de ensaios experimentais utilizando diferentes motores de

indução trifásicos acionados pela rede de alimentação e por inversores de frequência.

No contexto desse trabalho, a abordagem proposta foi utilizada para o mo-

nitoramento e identificação de defeitos de rolamentos, barras quebradas de rotor e

curto-circuito de estator em MITs. A classificação dos defeitos foram realizadas consi-

derando estratégias de classificação simples, ou seja, motor sem defeito e motor com

defeito. Neste trabalho não foi realizada a avaliação dos algoritmos funcionando como

multiclassificadores de defeitos.

A alimentação dos MITs por meio de inversores de frequência pode provocar

distorções nos sinais de tensão e corrente em virtude dos ruídos provenientes dos

chaveamentos dos transistores de potência. Assim, no presente trabalho, faz-se ne-

cessária a utilização de um filtro FIR passa baixa como uma estratégia digital para a

filtragem dos sinais, a qual é responsável em atenuar as referidas distorções dos sinais.

A frequência de banda de rejeição desse filtro digital foi fixada em torno de 1500 Hz.

Na sequência, apresenta-se uma avaliação dos resultados de classificação

obtidos pelos diversos algoritmos inteligentes estudados nesse trabalho. Como já

descrito no Capítulo 4, os MITs foram sujeitos a diversas condições de operação, como

uma variação do conjugado de carga de 10% à 120% do valor nominal, uma variação

no desequilíbrio de tensão de até 10% e uma variação de frequência de 12 Hz à 60 Hz.

5.1 RESULTADOS EXPERIMENTAIS - DEFEITOS DE ROLAMENTOS

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos pelos algoritmos inteli-

gentes no monitoramento e identificação de defeitos de rolamentos utilizando como

matriz de entrada as medidas de informação mútua das correntes das fases A e B dos

MITs independente de seu tipo de alimentação.

Conforme descrito na Tabela 2, a base de dados experimentais consiste de
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3544 testes realizados no Motor 1 e no Motor 2; a saber: 1100 e 2444 amostras

coletadas a partir dos motores conectados diretamente a rede e por meio de inversores

de frequência, respectivamente. Ainda, os ensaios experimentais foram realizados a

fim de dividir igualmente o conjunto de dados nas seguintes condições de operação:

saudável, desgastes abrasivos de 15, 30, 60 e 90 minutos.

5.1.1 Defeitos de Rolamentos - Motores Conectados Diretamente à Rede

Nesta seção são apresentados os resultados experimentais dos testes tanto

para o Motor 1 quanto para o Motor 2 conectados diretamente à rede de alimentação.

Visando verificar o comportamento do MIT frente a diversas condições de operação,

utilizou-se a variação de carga de 10% à 120% do conjugado de carga nominal e

desequilíbrios de tensão nas fases A, B e C em até 10%. Esses testes são realizados

a fim de verificar o comportamento da metodologia proposta frente as diversidades

enfrentadas em um ambiente industrial.

Assim, nas Tabelas 4, 5 e 6 são apresentados os resultados de classificação

para o conjunto de dados do Motor 1, quando este motor está sujeito ao desgaste

abrasivo nos rolamentos de 15, 30, 60 e 90 minutos, utilizando os algoritmos inteligentes

RNA MLP, k -NN e SVM, respectivamente.

Tabela 4 – Classificação dos defeitos de rolamentos considerando variação no conjugado de
carga de 10% a 120% do nominal - Motor 1 - Classificador MLP

Classificador MLP
Desequilíbrio de Tensão ≤0.5% ≤2% ≤4% ≤6% ≤8% ≤10%
Acurácia de Todas as Amostras (%) 100 92,0 95,6 91,1 90,7 90,5
Acurácia das Amostras Saudáveis (%) 100 76,7 86,0 70,0 75,6 70,9
Acurácia das Amostras Defeituosas (%) 100 95,8 98,0 96,4 94,4 95,5
Estatística Kappa 1,00 0,74 0,86 0,71 0,71 0,69
Tempo para Criação do Modelo (s) 3,9 11,9 30,0 42,8 52,8 66,3

Tabela 5 – Classificação dos defeitos de rolamentos considerando variação no conjugado de
carga de 10% a 120% do nominal - Motor 1 - Classificador k -NN

Classificador k -NN
Desequilíbrio de Tensão ≤0.5% ≤2% ≤4% ≤6% ≤8% ≤10%
Acurácia de Todas as Amostras (%) 86,0 90,7 87,6 83,7 84,4 83,3
Acurácia das Amostras Saudáveis (%) 60,0 63,3 58,0 47,1 53,3 50,0
Acurácia das Amostras Defeituosas (%) 92,5 97,5 95,0 92,9 92,2 91,6
Estatística Kappa 0,55 0,68 0,58 0,44 0,48 0,44
Tempo para a Criação do Modelo (s) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
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Tabela 6 – Classificação dos defeitos de rolamentos considerando variação no conjugado de
carga de 10% a 120% do nominal - Motor 1 - Classificador SVM

Classificador SVM
Desequilíbrio de Tensão ≤0.5% ≤2% ≤4% ≤6% ≤8% ≤10%
Acurácia de Todas as Amostras (%) 100 86,7 88,4 85,1 84,7 84,0
Acurácia das Amostras Saudáveis (%) 100 43,3 44,0 25,7 24,4 20,0
Acurácia das Amostras Defeituosas (%) 100 97,5 99,5 85,1 99,7 100,0
Estatística Kappa 1,00 0,49 0,55 0,36 0,34 0,29
Tempo para a Criação do Modelo (s) 0,03 0,05 0,09 0,13 0,17 0,23

Por meio das Tabelas 4, 5 e 6, verifica-se que ao aumentar o nível de desequilí-

brio entre as tensões de alimentação, o sistema reduz as acurácias de classificação,

independente do classificador de padrões utilizado. É importante destacar que para

o desequilíbrio de tensão de até 0,5%, tanto o classificador RNA MLP quanto o SVM

são capazes de identificar corretamente 100% das amostras. Ainda, com o aumento

do desequilíbrio de tensão, considerando adversas situações de operação, observa-se

que o sistema utilizando o classificador RNA MLP apresenta acurácias de classificação

satisfatórias. De acordo com a Tabela 4, com o desequilíbrio de até 4%, o sistema

com esse classificador neural atinge uma taxa de classificação de 95,6% de todas

amostras, 86,0% das amostras saudáveis e 98,0% das amostras com defeitos. Assim,

demonstra-se a capacidade de separação das classes, que pode colaborar no monito-

ramento de falhas de um MIT, mesmo esse estando sujeito a defeitos incipientes em

seus rolamentos. O coeficiente Kappa de 0,86 para esse teste experimental confirma a

perfeita concordância com esses resultados.

Quando se utiliza o classificador SVM, verifica-se que o aumento do dese-

quilíbrio de tensão, acarreta a redução das taxas de classificação. Ao aumentar o

desequilíbrio de até 0,5% para até 2%, as taxas de classificação das amostras sem

falhas caem de 100% para 43,3%, conforme apresenta-se na Tabela 6. Isso pode

ser explicado pelo motivo desse tipo de classificador não conseguir encontrar um

hiperplano separador entre os dados das classes sem e com defeitos, a medida que o

desequilíbrio de tensão na alimentação do motor cresce devido a similaridade entre os

dados.

Além disso, a Tabela 5 possibilita notar que o classificador k-NN também

não é capaz de fazer a separação das amostras saudáveis e defeituosas. As taxas

de classificação das amostras saudáveis, independente do nível de desequilíbrio na

alimentação do MIT, apresentam acurácias de no máximo 63,3%, indicando que esse
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classificador não é o ideal quando deseja-se trabalhar com a técnica de extração de

característica baseada na MI. Ainda, a Tabela 4 revela que o classificador RNA MLP

apresenta o melhor comportamento para o conjunto total de dados do Motor 1 com

90,5% de acurácia.

Uma das possíveis razões para a classificação incorreta das amostras sem de-

feitos, é que os desgastes abrasivos de 15 e 30 minutos são defeitos em estágio inicial,

os quais podem induzir o sistema de diagnóstico a identificar de forma equivocada esse

tipo de amostra com os dados da máquina operando sem defeitos, ocorrendo de forma

similar em situações contrárias. Também, considerando que os defeitos de rolamentos

tendem a ter um comportamento simétrico em todas as fases do motor, esse tipo de

defeito pode ser classificado de forma errônea com o motor operando sem defeitos e

com desequilíbrios de tensão.

Semelhante aos ensaios realizados no Motor 1, executam-se testes utilizando

o conjunto de dados do Motor 2, com variação de carga de 10% à 120% do conjugado

de carga nominal e desequilíbrios de tensão na alimentação de até 10% nas fases A, B

e C. Esses novos testes realizados tem o objetivo de verificar se o comportamento é

similar aos observados para o Motor 1. As Tabelas 7, 8 e 9 apresentam os resultados de

classificação para esse conjunto de dados empregando os classificadores MLP, k -NN e

SVM, respectivamente. É importante ressaltar que o Motor 2 também está sujeito ao

desgaste abrasivo nos rolamentos de 15, 30, 60 e 90 minutos, além de variações no

conjugado de carga e desequilíbrios de tensão entre as fases, todas estas situações

comuns a um ambiente industrial.

Tabela 7 – Classificação dos defeitos de rolamentos considerando variação no conjugado de
carga de 10% a 120% do nominal - Motor 2 - Classificador MLP

Classificador MLP
Desequilíbrio de Tensão ≤0,5% ≤2% ≤4% ≤6% ≤8% ≤10%
Acurácia de Todas as Amostras (%) 98,0 98,7 96,0 92,9 93,1 92,0
Acurácia das Amostras Saudáveis (%) 100 93,3 88,0 78,6 77,8 74,5
Acurácia das Amostras Defeituosas (%) 97,5 100 98,0 96,4 96,9 96,4
Estatística Kappa 0,94 0,96 0,87 0,77 0,78 0,74
Tempo para a Criação do Modelo (s) 5,5 16,5 27,0 40,8 53,4 64,6

Conforme ilustrado nas Tabelas 7, 8 e 9, para um desequilíbrio de tensão

de até 0,5%, os três classificadores de padrões utilizados, RNA MLP, k-NN e SVM,

apresentam resultados satisfatórios, atingindo 98,0%, 96,0% e 98,0% de acurácias de

classificação para o conjunto total de amostras, respectivamente. Assim, demonstra-se
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Tabela 8 – Classificação dos defeitos de rolamentos considerando variação no conjugado de
carga de 10% a 120% do nominal - Motor 2 - Classificador k -NN

Classificador k -NN
Desequilíbrio de Tensão ≤0,5% ≤2% ≤4% ≤6% ≤8% ≤10%
Acurácia de Todas as Amostras (%) 96,0 87,3 86,0 86,3 86,9 84,2
Acurácia das Amostras Saudáveis (%) 100 50,0 56,0 57,1 54,4 49,1
Acurácia das Amostras Defeituosas (%) 95,0 96,7 93,5 93,6 95,0 93,0
Estatística Kappa 0,88 0,54 0,53 0,54 0,55 0,46
Tempo para a Criação do Modelo (s) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Tabela 9 – Classificação dos defeitos de rolamentos considerando variação no conjugado de
carga de 10% a 120% do nominal - Motor 2 - Classificador SVM

Classificador SVM
Desequilíbrio de Tensão ≤0,5% ≤2% ≤4% ≤6% ≤8% ≤10%
Acurácia de Todas as Amostras (%) 98,0 94,7 88,0 86,3 86,9 86,2
Acurácia das Amostras Saudáveis (%) 100 73,3 46,0 35,7 40,0 38,2
Acurácia das Amostras Defeituosas (%) 97,5 100 98,5 98,9 98,6 98,2
Estatística Kappa 0,94 0,81 0,54 0,45 0,49 0,46
Tempo para a Criação do Modelo (s) 0,03 0,01 0,02 0,04 0,05 0,08

que em situações normais de operação, o sistema proposto consegue fazer uma eficaz

separação entre as classes. Os coeficientes Kappa de 0,94, 0,88 e 0,94, para os

classificadores RNA MLP, k-NN e SVM, corroboram com os resultados obtidos para

essa situação de operação do Motor 2. A medida que o desequilíbrio de tensão cresce,

as taxas de classificação diminuem, de acordo com os resultados apresentados para

o Motor 1. Além disso, novamente, destacam-se as acurácias de classificação para o

classificador RNA MLP, pois mesmo com um desequilíbrio de tensão de até 4%, são

atingidas taxas de classificação de 96,0% do conjunto global de amostras, 88,0% do

conjunto de amostras sem defeitos e 98,0% do conjunto das amostras com defeitos,

segundo a Tabela 7. É importante verificar que o índice Kappa para esse teste, foi

obtido um valor de 0,87, o qual ratifica os resultados encontrados para o classificador

RNA MLP, identificando o mesmo como o mais adequado para a técnica de extração

de características baseada na MI.

Com o intuito de verificar o comportamento da abordagem proposta a condições

de operação desconhecidas, foram realizados novos ensaios experimentais. Nesses

novos testes, são utilizados para o treinamento dos algoritmos inteligentes as amostras

dos motores operando com desequilíbrios de tensão de 0,5%, 2%, 6%, 8% e 10%, e

para a validação dos classificadores, as amostras com desequilíbrio de tensão de 4%,

além das condições de carga já descritas nos ensaios anteriores. As Tabelas 10 e 11

apresentam os resultados obtidos para os classificadores inteligentes MLP, k-NN e
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SVM para as amostras dos Motores 1 e 2, respectivamente.

Tabela 10 – Análise do comportamento do sistema proposto frente a amostras com condições de
operação desconhecidas - Motor 1 operando diretamente pela rede elétrica - Defeitos
de rolamentos

Classificador MLP k -NN SVM
Desequilíbrio de Tensão 4% 4% 4%
Acurácia de Todas as Amostras (%) 90,0 89,0 90,0
Acurácia das Amostras Saudáveis (%) 85,0 70,0 65,0
Acurácia das Amostras Defeituosas (%) 91,3 93,8 96,3
Estatística Kappa 0,71 0,65 0,66
Tempo para a Criação do Modelo (s) 16,9 0,04 0,01

Tabela 11 – Análise do comportamento do sistema proposto frente a amostras com condições de
operação desconhecidas - Motor 2 operando diretamente pela rede elétrica - Defeitos
de rolamentos

Classificador MLP k -NN SVM
Desequilíbrio de Tensão 4% 4% 4%
Acurácia de Todas as Amostras (%) 92,0 90,0 91,0
Acurácia das Amostras Saudáveis (%) 75,0 80,0 55,0
Acurácia das Amostras Defeituosas (%) 96,3 92,5 100
Estatística Kappa 0,74 0,70 0,66
Tempo para a Criação do Modelo (s) 12,9 0,03 0,01

Observa-se por meio das Tabelas 10 e 11 que os classificadores MLP e SVM

tem resultados levemente superiores ao algoritmo k-NN. Em relação aos ensaios do

Motor 1 apresentados na Tabela 10, os classificadores MLP e SVM identificaram corre-

tamente 90,0% de todas as amostras. É importante destacar que a rede neural MLP

apresenta acurácia de classificação das amostras saudáveis superior, identificando

corretamente 85,0% desse tipo de amostras, enquanto que os outros dois classifica-

dores, k-NN e SVM, apresentaram acurácias de 70,0% e 65,0%, respectivamente.

Analisando a Tabela 11, novamente, o algoritmo MLP apresenta acurácia superior de

classificação, embora apresente um tempo computacional maior para a criação do

modelo. São atingidas taxas de classificação de todas as amostras de 92,0%, 90,0%

e 91,0% para os classificadores MLP, k-NN e SVM, respectivamente, conforme está

ilustrado na Tabela 11.

Os resultados apresentados nessa seção demonstram a capacidade do sistema

de diagnóstico proposto em identificar os defeitos de rolamentos em MITs alimentados

diretamente da rede de alimentação. Na próxima seção, verifica-se se a metodologia

é robusta independente do tipo de alimentação, assim, são realizados novos ensaios

com os MITs sendo alimentados por inversores de frequência.
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5.1.2 Defeitos de Rolamentos - Motores Alimentados por meio de Inversores de

Frequência

Esta seção apresenta os resultados experimentais dos testes quando os moto-

res são alimentados por meio de inversores de frequência. Tais testes são realizados a

fim de verificar se a metodologia abordada nesse trabalho é generalista, isto é, apre-

senta resultados de classificação independente do tipo de alimentação da máquina,

seja ela senoidal ou não-senoidal. Similar ao ocorrido na Seção 5.1.1, utilizam-se

como dados de entrada para os classificadores RNA MLP, k -NN e SVM os valores da

curva de MI obtidos na etapa anterior de extração de características. Com o intuito

de verificar o comportamento do MIT frente a diversas condições de operação, esses

testes foram executados utilizando o conjunto de dados dos motores, com variação na

frequência de alimentação de 20% à 100% do valor nominal e variações no conjugado

de carga conforme descrito no Capítulo 4. É importante destacar que os resultados

são separados por inversores de frequência, tendo em vista que cada um apresenta

característica de chaveamento específica, conforme Martin-Diaz et al. (2017). Assim,

na Tabela 12 são apresentados os resultados de classificação para o conjunto de dados

do Motor 1, quando este motor está sujeito ao desgaste abrasivo nos rolamentos de 15,

30, 60 e 90 minutos.

Tabela 12 – Classificação dos defeitos de rolamentos considerando variação de frequência de
alimentação de 20% a 100% do nominal - Motor 1

Conjunto de Dados ATV G110 MM440
Classificador MLP k -NN SVM MLP k -NN SVM MLP k -NN SVM
Acurácia de Todas as Amostras (%) 97,3 96,7 92,4 98,1 93,2 98,1 99,5 98,4 99,5
Acurácia das Amostras Saudáveis (%) 87,8 85,6 64,4 91,8 74,0 94,5 98,9 94,3 97,7
Acurácia das Amostras Defeituosas (%) 99,7 99,4 99,4 99,7 98,0 99,0 99,7 99,4 99,4
Estatística Kappa 0,91 0,89 0,73 0,94 0,77 0,94 0,99 0,95 0,99
Tempo para a Criação do Modelo (s) 17,7 0,01 0,17 15,1 0,01 0,06 16,2 0,01 0,03

A partir da Tabela 12, analisa-se que ao ser alimentado pelo inversor de frequên-

cia ATV, os melhores resultados são atingidos quando utiliza-se o classificador MLP.

Observa-se que são classificadas corretamente 97,3% do conjunto global de amostras,

87,8% do conjunto de amostras saudáveis e 99,7% do conjunto de amostras defeituo-

sas. Ainda, destaca-se o índice Kappa de 0,91 que confirma os resultados descritos

anteriormente. Quando utiliza-se o classificador k-NN, verifica-se que são atingidos

resultados próximos, já para o classificador SVM apresenta um comportamento inferior

aos demais.
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Quando emprega-se o inversor G110 na alimentação do Motor 1, os classifi-

cadores MLP e SVM apresentam taxas de classificação globais de 98,1%. Contudo,

verifica-se que o classificador SVM consegue uma taxa superior na classificação das

amostras sem defeitos. Os índices Kappa de 0,94 quando utilizam-se ambos classifica-

dores, seja o MLP ou o SVM, indicam a total concordância com os resultados obtidos.

O classificador k -NN apresentou taxas de classificação inferiores, principalmente nas

amostras saudáveis, atingindo uma acurácia de classificação de 74,0% para esse

conjunto de amostras.

Ao alimentar o Motor 1 usando o inversor de frequência MM440, verifica-se

que os três classificadores apresentam satisfatórias acurácias de classificação, todos

estas acima de 98,0%, além de coeficientes Kappa acima de 0,95, que confirmam a

boa separação entre as classes, sem defeitos e com defeitos.

Assim, no geral, quando trabalha-se com uma ampla faixa de variação de

frequência, de 20% à 100% do valor nominal, e com os resultados apresentados para

todos os inversores, verifica-se que o classificador mais adequado é o classificador

MLP, onde são atingidas as maiores taxas de classificação, embora tenha um maior

tempo computacional na construção do modelo.

Semelhante aos ensaios realizados para o Motor 1, efetuam-se testes experi-

mentais utilizando o Motor 2 a partir de alimentação por fontes não-senoidais. Para esse

conjunto de dados, variaram-se a frequência de alimentação e o conjugado de carga

em níveis similares ao utilizados para o Motor 1. A Tabela 13 apresenta os resultados

de classificação para o conjunto total de dados do Motor 2 quando este motor está

sujeito ao desgaste abrasivo nos rolamentos de 15, 30, 60 e 90 minutos, além de ser

alimentado por diferentes tipos de inversores de frequência.

Tabela 13 – Classificação dos defeitos de rolamentos considerando variação de frequência de
alimentação de 20% a 100% do nominal - Motor 2

Conjunto de Dados ATV G110 MM440
Classificador MLP k -NN SVM MLP k -NN SVM MLP k -NN SVM
Acurácia de Todas as Amostras (%) 98,1 93,7 92,3 99,7 98,2 99,7 99,2 99,7 98,2
Acurácia das Amostras Saudáveis (%) 90,4 72,3 61,4 100 94,7 100 100 98,7 93,7
Acurácia das Amostras Defeituosas (%) 100 99,1 100 99,7 99,0 99,7 99,0 100 99,4
Estatística Kappa 0,94 0,78 0,72 0,99 0,94 0,99 0,98 0,99 0,94
Tempo para a Criação do Modelo (s) 13,0 0,01 0,26 13,6 0,01 0,04 12,4 0,01 0,03

Quando o Motor 2 é alimentado pelo inversor de frequência ATV, nota-se que

há melhor separação entre as classes sem defeitos e com defeitos ao empregar o

classificador MLP, conforme está descrito na Tabela 13. Observa-se que ao utilizar a
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RNA MLP, classificam-se corretamente 98,1% do conjunto total de amostras, além de

90,4% e 100% das amostras sem defeitos e com defeitos, respectivamente. Assim, para

esse conjunto de dados, o classificador MLP apresenta-se como o mais apropriado.

Já quando empregam-se os inversores de frequência G110 e MM440 como

fonte de alimentação do Motor 2, observa-se que independente do classificador, MLP,

k -NN e SVM, são atingidas taxas de classificação globais acima de 98,2%, bem como

coeficientes Kappa acima de 0,94, que confirma a concordância com os resultados

obtidos. Contudo, é importante salientar que para a construção do modelo, os classifi-

cadores k-NN e SVM despendem de um processamento menor quando comparado

com a RNA MLP.

Novos testes foram executados a fim de avaliar o comportamento da abordagem

proposta a condições de operação ainda não conhecidas. Para o treinamento dos

algoritmos inteligentes, foram empregadas as amostras dos motores operando com

níveis de frequência de alimentação de 12, 18, 24, 30, 36, 42, 54 e 60 Hz, e para a

validação dos classificadores, as amostras com níveis de frequência de alimentação

de 48 Hz, além das condições de carga já descrita anteriormente. Nas Tabelas 14 e

15 são apresentados os resultados obtidos para os classificadores de padrões MLP,

k -NN e SVM para as amostras dos Motores 1 e 2, respectivamente. Como nos ensaios

apresentados nas Tabelas 12 e 13, os resultados foram separados pelo inversor de

frequência utilizado na alimentação do motor.

Tabela 14 – Análise do comportamento do sistema proposto frente a amostras com condições
de operação desconhecidas - Motor 1 alimentado por inversores de frequência - De-
feitos de rolamentos

Conjunto de Dados ATV G110 MM440
Classificador MLP k -NN SVM MLP k -NN SVM MLP k -NN SVM
Acurácia de Todas as Amostras (%) 94,0 90,0 96,0 98,0 96,0 94,0 100 92,0 96,0
Acurácia das Amostras Saudáveis (%) 100 50,0 80,0 90,0 80,0 70,0 100 70,0 80,0
Acurácia das Amostras Defeituosas (%) 92,5 100 100 100 100 100 100 97,5 100
Estatística Kappa 0,83 0,62 0,86 0,94 0,86 0,79 1,00 0,73 0,86
Tempo para a Criação do Modelo (s) 17,8 0,01 0,14 14,8 0,01 0,09 17,5 0,02 0,04

Quando o Motor 1 é alimentado pelo inversor ATV, observa-se que o classifica-

dor SVM tem desempenho levemente superior aos demais classificadores, identificando

corretamente 96,0% de todas as amostras, conforme descrito na Tabela 14. No caso em

que o Motor 1 é alimentado pelos inversores G110 e MM440, nota-se que a rede neural

MLP tem desempenho superior aos demais algoritmos, detectando de forma correta

98,0% e 100% todas as amostras, para os respectivos inversores, conforme ilustrado
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Tabela 15 – Análise do comportamento do sistema proposto frente a amostras com condições
de operação desconhecidas - Motor 2 alimentado por inversores de frequência - De-
feitos de rolamentos

Conjunto de Dados ATV G110 MM440
Classificador MLP k -NN SVM MLP k -NN SVM MLP k -NN SVM
Acurácia de Todas as Amostras (%) 98,0 88,0 92,0 100 88,0 100 98,0 94,0 92,0
Acurácia das Amostras Saudáveis (%) 90,0 50,0 60,0 100 80,0 100 100 70,0 60,0
Acurácia das Amostras Defeituosas (%) 100 97,5 100 100 90,0 100 97,5 100 100
Estatística Kappa 0,94 0,56 0,71 1,00 0,65 1,00 0,94 0,79 0,71
Tempo para a Criação do Modelo (s) 18,8 0,01 0,20 21,0 0,01 0,03 26,7 0,01 0,16

na Tabela 14. Os índices Kappa de 0,94 e 1,00, demonstram a total concordância com

os resultados obtidos.

Conforme descrito na Tabela 15, quando o Motor 2 é alimentado pelo inversor

de frequência ATV, verifica-se que há uma melhor estimação da real situação dessa

máquina com o emprego da rede MLP. Ao utilizar esse classificador, detectam-se corre-

tamente 98,0% do conjunto total de amostras, além de 90,0% e 100% das amostras

sem defeitos e com defeitos, respectivamente. Os demais classificadores, k -NN e SVM,

apresentam acurácias globais satisfatórias, no entanto, identificam incorretamente 50%

e 40% das amostras saudáveis.

Ainda na Tabela 15, para o caso em que o Motor 2 é acionado pelo inversor

G110 como fonte de alimentação, os classificadores MLP e SVM detectam corretamente

todas as amostras. É importante ainda destacar que o SVM obtém o menor tempo para

a construção do seu modelo quando comparado com a RNA MLP. Já na situação na

qual o Motor 2 é alimentado pelo inversor MM440, a rede neural MLP apresenta melhor

comportamento frente aos demais algoritmos, identificando de modo correto 98,0%

de todas as amostras. Assim, observa-se que esse algoritmo é o mais adequado à

ferramenta de extração de característica empregado na metodologia proposta.

Pelos resultados apresentados na Seção 5.1.1 e Seção 5.1.2, demonstra-se

que o sistema proposto identifica e detecta falhas de rolamentos em MITs independente

da fonte de alimentação, bem como do nível de conjugado de carga em que atua.

5.2 RESULTADOS EXPERIMENTAIS - BARRAS QUEBRADAS DE ROTOR

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos pelos classificadores no

diagnóstico de defeitos de barras quebradas de rotor utilizando como matriz de entrada

as medidas de associação entre as correntes das fases A e B dos MITs independente
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de seu tipo de alimentação. De forma similar ao apresentado na Seção 5.1.1, os

motores analisados nessa seção foram submetidos a diversas condições de operação

como uma ampla variação de conjugado de carga (10% à 120% do valor nominal),

desequilíbrio de tensão de até 10% e variação na frequência de alimentação de 20% à

100% da frequência nominal.

De acordo com a Tabela 2, o conjunto de ensaios experimentais é composto

de 3310 testes realizados no Motor 1 e no Motor 2; a saber: 1099 e 2211 amostras

coletadas a partir dos motores conectados diretamente a rede e por meio de inversores

de frequência, respectivamente. É importante salientar que o referido conjunto de dados

foi dividido de forma equilibrada nas possíveis condições de operação: saudável, uma

barra quebrada de rotor, duas barras quebradas de rotor, 4 barras quebradas de rotor e

2/2 barras quebradas de rotor diametralmente opostas.

5.2.1 Barras Quebradas de Rotor - Motores Conectados Diretamente à Rede

Nesta seção são apresentados os resultados experimentais dos testes para o

Motor 1 e Motor 2 conectados diretamente à rede de alimentação. Os valores da curva

de MI obtidos na etapa anterior de extração de características são empregados como

dados de entrada para os classificadores: Rede MLP, k -NN e SVM. As Tabelas 16, 17

e 18 apresentam os resultados de classificação para o conjunto de dados do Motor 1

para os algoritmos inteligentes RNA MLP, k -NN e SVM, respectivamente.

Tabela 16 – Classificação de barras quebradas de rotor considerando variação no conjugado de
carga de 10% a 120% do nominal - Motor 1 - Classificador MLP

Classificador MLP
Desequilíbrio de Tensão ≤0,5% ≤2% ≤4% ≤6% ≤8% ≤10%
Acurácia de Todas as Amostras (%) 100 93,9 95,2 92,0 94,7 93,8
Acurácia das Amostras Saudáveis (%) 100 75,9 79,6 71,0 85,4 78,0
Acurácia das Amostras Defeituosas (%) 100 98,3 99,0 97,1 96,9 97,7
Estatística Kappa 1,00 0,79 0,84 0,73 0,83 0,80
Tempo para a Criação do Modelo (s) 2,77 9,55 17,3 21,5 25,7 37,8

Por meio das Tabelas 16, 17 e 18, verifica-se que ao alimentar o Motor 1

com um desequilíbrio entre as tensões de alimentação, o sistema tende a reduzir as

acurácias de classificação, independente do classificador de padrões utilizado. Para um

desequilíbrio de tensão de até 0,5%, situação onde considera-se que a alimentação

do motor está praticamente equilibrada, destaca-se que tanto o classificador RNA

MLP quanto o SVM são capazes de identificar corretamente 100% das amostras.



95

Tabela 17 – Classificação de barras quebradas de rotor considerando variação no conjugado de
carga de 10% a 120% do nominal - Motor 1 - Classificador k -NN

Classificador k -NN
Desequilíbrio de Tensão ≤0,5% ≤2% ≤4% ≤6% ≤8% ≤10%
Acurácia de Todas as Amostras (%) 89,8 79,9 75,9 71,6 73,1 74,0
Acurácia das Amostras Saudáveis (%) 66,7 34,5 32,7 21,7 29,2 31,2
Acurácia das Amostras Defeituosas (%) 95,0 90,8 86,5 83,9 83,9 84,5
Estatística Kappa 0,64 0,28 0,20 0,06 0,13 0,16
Tempo para a Criação do Modelo (s) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Tabela 18 – Classificação de barras quebradas de rotor considerando variação no conjugado de
carga de 10% a 120% do nominal - Motor 1 - Classificador SVM

Classificador SVM
Desequilíbrio de Tensão ≤0,5% ≤2% ≤4% ≤6% ≤8% ≤10%
Acurácia de Todas as Amostras (%) 100 93,3 95,6 92,3 91,5 90,7
Acurácia das Amostras Saudáveis (%) 100 69,0 79,6 63,8 62,9 57,8
Acurácia das Amostras Defeituosas (%) 100 99,2 99,5 99,3 98,6 98,9
Estatística Kappa 1,00 0,76 0,85 0,72 0,70 0,66
Tempo para a Criação do Modelo (s) 0,02 0,06 0,09 0,20 0,29 0,33

Já, ao realizar a alimentação do Motor 1 com desequilíbrio de até 2%, as taxas de

classificação caem para aproximadamente 93% em ambos os casos, mostrando a

influência do desequilíbrio na identificação de barras quebradas de rotor em MITs

acionados diretamente da rede de alimentação.

No entanto, mesmo com o aumento do desequilíbrio de tensão, sendo estas

consideradas situações anormais de operação do motor na indústria, observa-se na

Tabela 16 que o sistema utilizando o classificador RNA MLP apresenta acurácias de

classificação satisfatórias. Com desequilíbrio de até 8%, o sistema com esse classifi-

cador neural atinge a taxa de classificação de 94,7% de todas amostras, 85,4% das

amostras saudáveis e 96,9% das amostras com defeitos, demonstrando a capacidade

de separação das classes. O índice Kappa de 0,83 para esse ensaio experimental

confirma a total concordância com os resultados.

Ao empregar o classificador SVM, apresentado na Tabela 18, constata-se a

redução nas taxas de classificação das amostras sem defeitos com o aumento do

desequilíbrio de tensão. Ao aumentar o desequilíbrio de 0,5% para 2%, as taxas

de classificação das amostras sem falhas caem de 100% para 69,0%. Isso pode ser

explicado pelo motivo desse tipo de classificador não conseguir encontrar um hiperplano

separador entre as amostras das classes saudável e com barras quebradas de rotor.

Na Tabela 17 é possível notar que o classificador k-NN também não é capaz

de fazer a adequada separação das amostras saudáveis e defeituosas. As taxas
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de classificação das amostras saudáveis, independente do nível de desequilíbrio na

alimentação do MIT, apresentam acurácias de no máximo 66,7%, indicando que esse

classificador não é o adequado quando deseja-se empregar a MI para a extração

das características das amostras previamente coletadas dos motores. No melhor

cenário, quando o Motor 1 está sendo alimentado com desequilíbrio de até 0,5%,

são classificadas corretamente apenas 89,8% de todas as amostras e obtém-se um

coeficiente Kappa de 0,64. Isso indica uma substancial concordância com os resultados,

confirmando que o classificador k -NN não é capaz de realizar a satisfatória separação

entre as classes.

Uma das possíveis justificativas para a classificação incorreta das amostras

sem defeitos, é que o defeito de 1 barra quebrada do enrolamento do rotor trata-se de

uma falha incipiente da máquina, ainda em estágio inicial, que pode levar ao sistema

identificar inapropriadamente esse tipo de amostra com os dados da máquina operando

sem defeitos. O número de ensaios experimentais com as máquinas operando com

apenas 1 barra quebrada de rotor é o mesmo das máquinas operando sem defeitos,

colaborando com a afirmação descrita anteriormente.

As Tabelas 19, 20 e 21 apresentam os resultados de classificação para o

conjunto de dados do Motor 2 para os classificadores RNA MLP, k -NN e SVM, respecti-

vamente.

Tabela 19 – Classificação de barras quebradas de rotor considerando variação no conjugado de
carga de 10% a 120% do nominal - Motor 2 - Classificador MLP

Classificador MLP
Desequilíbrio de Tensão ≤0,5% ≤2% ≤4% ≤6% ≤8% ≤10%
Acurácia de Todas as Amostras (%) 98,0 95,3 96,8 96,3 96,0 95,6
Acurácia das Amostras Saudáveis (%) 100 86,7 88,0 88,6 86,7 84,5
Acurácia das Amostras Defeituosas (%) 97,5 97,5 99,0 98,2 98,3 98,4
Estatística Kappa 0,94 0,85 0,90 0,88 0,87 0,86
Tempo para a Criação do Modelo (s) 2,71 8,65 14,7 21,2 25,9 31,9

Tabela 20 – Classificação de barras quebradas de rotor considerando variação no conjugado de
carga de 10% a 120% do nominal - Motor 2 - Classificador k -NN

Classificador k -NN
Desequilíbrio de Tensão ≤0,5% ≤2% ≤4% ≤6% ≤8% ≤10%
Acurácia de Todas as Amostras (%) 96,0 88,0 87,2 87,1 85,6 85,3
Acurácia das Amostras Saudáveis (%) 90,0 53,3 50,0 47,1 38,9 37,3
Acurácia das Amostras Defeituosas (%) 97,5 96,7 96,5 97,1 97,2 97,3
Estatística Kappa 0,88 0,57 0,54 0,52 0,44 0,43
Tempo para a Criação do Modelo (s) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
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Tabela 21 – Classificação de barras quebradas de rotor considerando variação no conjugado de
carga de 10% a 120% do nominal - Motor 2 - Classificador SVM

Classificador SVM
Desequilíbrio de Tensão ≤0,5% ≤2% ≤4% ≤6% ≤8% ≤10%
Acurácia de Todas as Amostras (%) 96,0 96,7 97,6 95,7 94,7 94,4
Acurácia das Amostras Saudáveis (%) 100 90,0 92,0 82,9 80,0 80,0
Acurácia das Amostras Defeituosas (%) 95,0 97,2 99,0 98,9 98,3 98,0
Estatística Kappa 0,88 0,89 0,92 0,86 0,82 0,82
Tempo para a Criação do Modelo (s) 0,01 0,02 0,06 0,16 0,18 0,29

Observa-se pelas Tabelas 19, 20 e 21 que nesse novo cenário, quando o

Motor 2 está sendo alimentado com desequilíbrio de tensão de até 0,5%, os três

classificadores de padrões utilizados, RNA MLP, k -NN e SVM, apresentam resultados

satisfatórios, atingindo 98,0%, 96,0% e 96,0% de acurácias de classificação para o

conjunto total de amostras, respectivamente. Isso certifica que em situações comuns

de operação, o sistema proposto é capaz de fazer a separação entre as classes. Os

coeficientes Kappa de 0,94, 0,88 e 0,88, para os classificadores RNA MLP, k-NN e

SVM, corroboram com os resultados atingidos para essa situação de operação do

Motor 2.

Ao passo que cresce o desequilíbrio de tensão na alimentação, as taxas

de classificação diminuem, em conformidade com os resultados apresentados nas

Tabelas 16, 17 e 18 para o Motor 1. Ainda, mais uma vez, evidenciam-se as acurácias

de classificação para a RNA MLP, pois ainda que com um desequilíbrio de tensão

de até 4%, são atingidas taxas de classificação de 96,8% do conjunto global de

amostras, 88,0% do conjunto de amostras sem defeitos e 99,0% do conjunto de

amostras com defeitos, conforme apresenta-se na Tabela 19. O índice Kappa para esse

teste tem o valor de 0,90 e indica a total concordância com os resultados encontrados.

Ainda, observa-se que com o desequilíbrio de tensão na alimentação de até 10%, o

qual é considerada a pior situação nos ensaios realizados, a metodologia proposta

empregando MI associada com um classificador MLP obtém acurácias de classificação

de 95,6% das amostras globais e o coeficiente Kappa de 0,86. Esses dados ratificam

os promissores resultados encontrados para esse classificador, identificando o mesmo

como o mais adequado para a técnica de extração de características utilizada no

trabalho.

Quando são empregados outros classificadores de padrões como o caso do

k-NN, observa-se pela Tabela 20 que com o aumento do desequilíbrio, os índices de
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acertos das amostras saudáveis diminuem significativamente até 37,3%. Já com o

desequilíbrio de até 2%, são classificadas corretamente em torno de 50,0% desse tipo

de amostras. Assim, verifica-se que para a situação dos motores alimentados a partir

de uma fonte senoidal, esse classificador não é o mais apropriado.

Por meio da Tabela 21, observa-se que ao utilizar o classificador SVM, constata-

se que são atingidos índices de classificação ligeiramente inferiores ao do classificador

RNA MLP. No pior caso de desequilíbrio de tensão de alimentação, obtém-se a acurácia

de classificação de 94,4%, 80,0% e 98,0% das amostras globais, sem defeitos e com

defeitos, respectivamente. É importante destacar que o tempo para a construção do

modelo é menor quando comparado a rede MLP. Enquanto para o treinamento do SVM

despende-se um tempo computacional de 0,29 segundos, na rede MLP é gasto um

tempo computacional de 31,9 segundos para um computador Lenovo Ideapad 300,

processador Intel® Core i5-6200 CPU @ 2,30 GHz, memória RAM 8GB utilizando a

ferramenta Weka.

Mais uma vez, com o intuito de verificar o desempenho do sistema na detecção

de amostras desconhecidas, foram realizados os seguintes ensaios experimentais.

Empregou-se como dados de treinamento dos classificadores, as amostras com os

motores sendo alimentados com desequilíbrios de tensão de 0,5%, 2%, 6%, 8% e 10%.

Já para a validação, foram utilizadas as amostras com desequilíbrio de tensão de 4%.

As Tabelas 22 e 23 exibem os resultados alcançados em ambos os motores (Motor 1 e

Motor 2), respectivamente.

Tabela 22 – Análise do comportamento do sistema proposto frente a amostras com condições de
operação desconhecidas - Motor 1 operando diretamente pela rede elétrica - Barras
quebradas de rotor

Classificador MLP k -NN SVM
Desequilíbrio de Tensão 4% 4% 4%
Acurácia de Todas as Amostras (%) 97,0 88,0 92,0
Acurácia das Amostras Saudáveis (%) 85,0 45,0 60,0
Acurácia das Amostras Defeituosas (%) 100 98,8 100
Estatística Kappa 0,90 0,54 0,71
Tempo para a Criação do Modelo (s) 15,9 0,03 0,15

Analisando as Tabelas 22 e 23, observa-se que a metodologia apresentada

nesse trabalho é capaz de diagnosticar eficientemente a situação das máquinas mesmo

em condições de operação desconhecidas, principalmente quando é utilizado a rede

MLP para a classificação dos padrões obtidos por meio da MI. Para os testes realizados

com os dados do Motor 1 e do Motor 2, 97,0% e 96,0% de todas as amostras são
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Tabela 23 – Análise do comportamento do sistema proposto frente a amostras com condições de
operação desconhecidas - Motor 2 operando diretamente pela rede elétrica - Barras
quebradas de rotor

Classificador MLP k -NN SVM
Desequilíbrio de Tensão 4% 4% 4%
Acurácia de Todas as Amostras (%) 96,0 91,0 93,0
Acurácia das Amostras Saudáveis (%) 80,0 65,0 65,0
Acurácia das Amostras Defeituosas (%) 100 97,5 100
Estatística Kappa 0,86 0,69 0,75
Tempo para a Criação do Modelo (s) 14,1 0,03 0,08

classificadas corretamente quando emprega-se a rede neural MLP, conforme é ilustrado

nas Tabelas 22 e 23. Quando empregam-se os demais algoritmos, k-NN e SVM,

são atingidos resultados satisfatórios, com acurácias acima de 88,0%, No entanto,

esses índices são menores quando comparado com a rede MLP, principalmente na

identificação das amostras sem falhas, o que contribui para a classificação de um falso

positivo.

Assim, ao investigar os resultados apresentados nessa seção, verifica-se que o

classificador mais oportuno para trabalhar em um sistema que emprega a MI como téc-

nica de extração de características no diagnóstico de barras quebradas do enrolamento

do rotor em MITs operando por meio de fontes senoidais é a RNA MLP.

5.2.2 Barras Quebradas de Rotor - Motores Alimentados por meio de Inversores de

Frequência

Nesta seção são apresentados os resultados experimentais dos testes para o

Motor 1 e para o Motor 2 alimentados por meio de inversores de frequência. Esse teste é

realizado a fim de verificar se a metodologia abordada nesse trabalho é generalista para

o diagnóstico de barras quebradas de rotor, isto é, se apresenta resultados promissores

independente do tipo de alimentação da máquina. É importante destacar que a busca

por sistemas de diagnóstico de falhas em máquinas alimentadas por inversores de

frequência está cada vez maior, tendo em vista a sua a grande utilização na alimentação

e controle dos motores (GARCÍA-ESCUDERO et al., 2017).

Semelhante ao ensaios realizados na Seção 5.2.1, utilizam-se os valores da MI

como dados de entrada dos algoritmos inteligentes MLP, k -NN e SVM. Nesses novos

testes variou-se a frequência de alimentação de 20% à 100% e o conjugado de carga

de 10% a 120% dos valores nominais, conforme já descrito no Capítulo 4. Assim, nas
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Tabelas 24 e 25 são apresentados os resultados de classificação para o conjunto de

dados do Motor 1 e do Motor 2, respectivamente, quando estes estão sujeitos aos

defeitos de barras quebrados no enrolamento do rotor descritos no Capítulo 4.

Tabela 24 – Classificação de barras quebradas de rotor considerando variação de frequência de
alimentação de 20% a 100% do nominal - Motor 1

Conjunto de Dados ATV G110 MM440
Classificador MLP k -NN SVM MLP k -NN SVM MLP k -NN SVM
Acurácia de Todas as Amostras (%) 98,7 94,2 95,2 99,7 92,6 99,1 100 98,7 100
Acurácia das Amostras Saudáveis (%) 95,2 77,4 85,5 98,6 67,1 95,9 100 95,4 100
Acurácia das Amostras Defeituosas (%) 99,6 98,4 97,6 100 99,3 100 100 99,7 100
Estatística Kappa 0,96 0,81 0,85 0,99 0,75 0,97 1,00 0,96 1,00
Tempo para a Criação do Modelo (s) 15,1 0,01 0,04 19,0 0,01 0,05 20,0 0,01 0,03

Tabela 25 – Classificação de barras quebradas de rotor considerando variação de frequência de
alimentação de 20% a 100% do nominal - Motor 2

Conjunto de Dados ATV G110 MM440
Classificador MLP k -NN SVM MLP k -NN SVM MLP k -NN SVM
Acurácia de Todas as Amostras (%) 97,6 94,5 93,0 99,7 98,9 99,7 100 99,2 100
Acurácia das Amostras Saudáveis (%) 90,4 73,5 65,1 98,7 96,1 98,7 100 96,2 100
Acurácia das Amostras Defeituosas (%) 99,4 99,7 100 100 99,7 100 100 100 100
Estatística Kappa 0,92 0,81 0,75 0,99 0,97 0,99 1,00 0,98 1,00
Tempo para a Criação do Modelo (s) 24,3 0,01 0,20 12,3 0,01 0,04 10,8 0,01 0,03

A Tabela 24 permite observar que ao ser alimentado pelo inversor de frequên-

cia ATV, os melhores resultados são atingidos quando utiliza-se o classificador MLP.

Verifica-se que são classificadas corretamente 98,7% das amostras globais, 95,2% das

amostras saudáveis e 99,6% das amostras defeituosas. Ainda, destaca-se o índice

Kappa de 0,96 que confirma os resultados descritos anteriormente. Quando utiliza-se

tanto o classificador k-NN quanto o classificador SVM, verifica-se que são atingidos

resultados próximos, sendo em torno de 94% a 95% do conjunto global de amostras

identificadas corretamente. No entanto, observa-se que no conjunto de amostras sem

defeitos, o classificador SVM apresenta resultados superiores ao k -NN.

Ao empregar o conjunto de dados quando o Motor 1 é alimentado por meio

do inversor G110, os classificadores MLP e SVM apresentam taxas de classificação

globais de aproximadamente 99%. Contudo, verifica-se que o classificador MLP obtém

a taxa de 98,6% das amostras sem defeitos, superior ao classificador de padrões

SVM. Os índices Kappa acima de 0,94 para os referidos classificadores indicam a

total concordância com os resultados obtidos. O classificador k -NN apresentou taxas

de classificação inferiores, principalmente, das amostras saudáveis, atingindo uma

acurácia de classificação de 67,1% para esse conjunto de amostras.
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Ao alimentar o Motor 1 usando o inversor de frequência MM440, verifica-se

que os três classificadores apresentam satisfatórias acurácias de classificação, todos

estas acima de 98,7%, além de coeficientes Kappa acima de 0,96, que confirmam a

boa separação entre as classes sem defeitos e com defeitos. É importante destacar

que os classificadores MLP e SVM identificam corretamente todas as amostras para

esse conjunto de dados.

Nos resultados experimentais para o Motor 2, apresentados por meio da Tabela

25, quando este motor é alimentado pelo inversor de frequência ATV, nota-se que

a RNA MLP é capaz de realizar a separação entre as classes sem defeitos quando

comparado com os demais classificadores. Constata-se que ao utilizar a rede MLP,

classificam-se corretamente 97,6% do conjunto total de amostras, além de 90,4%

e 99,4% das amostras sem defeitos e com defeitos, respectivamente. Assim, para

esse conjunto de dados, o classificador MLP apresenta ser o mais apropriado para

esta aplicação. Ao empregar os classificadores k-NN e SVM atingem-se acurácias

de classificação das amostras globais de 94,5% e 93,0%, respectivamente. Contudo,

verifica-se que 65,1% do conjunto das amostras sem defeitos são classificadas de

forma inadequada para o algoritmo SVM. Ainda, quando utiliza-se o classificador k -NN

são identificadas corretamente 73,5% para esse mesmo tipo de amostras.

Os testes experimentais que empregam os inversores G110 e MM440 como

fonte de alimentação do Motor 2, observa-se que independente do classificador, MLP,

k -NN e SVM, são atingidas taxas de classificação globais acima de 98,9%, bem como

coeficientes Kappa acima de 0,97, que confirma a total concordância com os resultados

obtidos.

Assim, em geral, quando trabalha-se com uma ampla faixa de variação de

frequência, 20% a 100% do valor nominal, com os resultados apresentados para

todos os inversores, verifica-se que o classificador mais apropriado é a RNA MLP,

onde são atingidas as maiores taxas de classificação, apesar de ter um maior tempo

computacional na construção do modelo.

De forma similar aos aspectos metodológicos descritos na Seção 5.1.2, são

realizados novos ensaios a fim de verificar o desempenho do sistema a condições

não apresentadas na etapa de treinamento dos classificadores. Nesses ensaios são

utilizados as amostras com frequência de alimentação dos inversores de 12, 18, 24, 30,
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36, 42, 54 e 60 Hz para o treinamento dos classificadores e para o estágio de validação

utilizam-se os dados coletados na frequência de 48 Hz. As Tabelas 26 e 27 descrevem

os resultados para o conjunto de dados dos três inversores utilizados na alimentação,

ATV, G110 e MM440, para as amostras dos Motores 1 e 2, respectivamente.

Tabela 26 – Análise do comportamento do sistema proposto frente a amostras com condições de
operação desconhecidas - Motor 1 alimentado por inversores de frequência - Barras
quebradas de rotor

Conjunto de Dados ATV G110 MM440
Classificador MLP k -NN SVM MLP k -NN SVM MLP k -NN SVM
Acurácia de Todas as Amostras (%) 96,0 90,0 92,0 100 90,0 100 100 96,0 100
Acurácia das Amostras Saudáveis (%) 100 60,0 100 100 90,0 100 100 100 100
Acurácia das Amostras Defeituosas (%) 95,0 90,0 90,0 100 90,0 100 100 95,0 100
Estatística Kappa 0,88 0,65 0,78 1,00 0,72 1,00 1,00 0,88 1,00
Tempo para a Criação do Modelo (s) 6,36 0,02 0,02 7,59 0,02 0,02 8,52 0,01 0,08

Tabela 27 – Análise do comportamento do sistema proposto frente a amostras com condições de
operação desconhecidas - Motor 2 alimentado por inversores de frequência - Barras
quebradas de rotor

Conjunto de Dados ATV G110 MM440
Classificador MLP k -NN SVM MLP k -NN SVM MLP k -NN SVM
Acurácia de Todas as Amostras (%) 96,0 90,0 90,0 100 96,0 100 100 96,0 100
Acurácia das Amostras Saudáveis (%) 100 50,0 50,0 100 100 100 100 100 100
Acurácia das Amostras Defeituosas (%) 95,0 100 100 100 95,0 100 100 95,0 100
Estatística Kappa 0,88 0,62 0,62 1,00 0,88 1,00 1,00 0,88 1,00
Tempo para a Criação do Modelo (s) 9,26 0,01 0,02 8,87 0,01 0,03 8,79 0,01 0,04

Analisando a Tabela 26, nota-se que a rede MLP apresenta as maiores acu-

rácias de classificação, independente do tipo de inversor utilizado na alimentação do

Motor 1. O pior caso de classificação de padrões ocorre com a aplicação do inversor

ATV, para o qual são identificadas corretamente 96,0% de todas as amostras. O algo-

ritmo dos k-vizinhos mais próximos é o que apresenta os piores resultados quando

comparado com os outros dois algoritmos de classificação. No entanto, ainda são

obtidas taxas de acerto superiores a 90,0% independente do inversor. Já as máquinas

vetores de suporte apresentam resultados promissores quando o Motor 1 é alimentado

pelo inversor G110 e pelo MM440. Nessas condições, são classificadas corretamente

todas as amostras. Somente no caso em que o Motor 1 é alimentado pelo inversor ATV

que o SVM apresenta resultado inferior a rede neural MLP.

Quando são analisados os resultados obtidos para o conjunto de dados do

Motor 2, verifica-se o mesmo comportamento observado para o conjunto de dados do

Motor 1, onde a rede neural MLP apresenta maior acurácia quando comparada aos

demais classificadores, conforme é demonstrado na Tabela 27. Esse classificador de
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padrões atinge acurácias de classificação superior a 96,0% independente do inversor

de frequência utilizado para a alimentação do Motor 2. Os resultados obtidos estão em

concordância com os resultados descritos nas Tabelas 24 e 25, onde a rede neural

MLP obteve desempenho superior aos demais algoritmos, demonstrando ser mais

adequado a estratégia de extração de características adotado na metodologia.

Além disso, por meio dos resultados experimentais apresentados na Seção

5.2.2, pode-se concluir que os sinais obtidos da MI na etapa de extração de característi-

cas para o inversor de frequência ATV tem menor acurácia no diagnóstico dos defeitos.

Entretanto, destaca-se que no mínimo, 93% de todas as amostras são identificadas

corretamente. Quando as máquinas são alimentadas pelos inversores G110 e MM440

são obtidos resultados de 99,7% e 100%. Uma das razões é o chaveamento peculiar

de cada inversor, o que pode causar a interferência nas frequências específicas na

detecção do defeito (MARTIN-DIAZ et al., 2017). Mesmo assim, no geral, o sistema

proposto apresenta acima de 92,6% de acurácia na identificação de barras quebradas

de rotor em MITs alimentados por fonte de alimentação não-senoidal, independente da

faixa de velocidade em que atua.

5.3 RESULTADOS EXPERIMENTAIS - CURTO-CIRCUITO DE ESTATOR

Nesta seção são apresentados os resultados para o diagnóstico de curto-

circuito de estator dos MITs independentemente de sua alimentação, em que os

classificadores utilizam como entrada as medidas de associação entre as correntes das

fases A e B dos MITs. Em conformidade com os resultados apresentados na Seções

5.1 e 5.2, os motores analisados nessa seção foram submetidos a diversas condições

de operação como uma ampla variação de conjugado de carga (10% a 120% do valor

nominal), desequilíbrio de tensão de até 10% e variação na frequência de alimentação

de 20% à 100% da frequência nominal.

O conjunto de dados é constituído de 2340 ensaios experimentais realizados

no Motor 1 e no Motor 2, divididos em 480 e 1860 testes coletados a partir dos motores

conectados diretamente a rede e por meio de inversores de frequência, respectivamente.

Deve-se destacar que a divisão do referido conjunto de dados foi realizada de forma

equilibrada nas seguintes possíveis condições de operação: saudável, 3% de curto-

circuito, 5% de curto-circuito e 10% de curto-circuito de estator, de acordo com a Tabela
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2.

5.3.1 Curto-circuito de Estator - Motores Conectados Diretamente à Rede

Nesta seção são apresentados os resultados experimentais dos testes para o

Motor 1 e Motor 2 conectados diretamente à rede de alimentação. Os valores da curva

de MI obtidos na etapa anterior de extração de características são empregados como

dados de entrada para os classificadores: rede MLP, k -NN e SVM. As Tabelas 28, 29 e

30 apresentam os resultados de classificação para o conjunto de dados do Motor 1 dos

algoritmos inteligentes RNA MLP, k -NN e SVM, respectivamente.

Tabela 28 – Classificação de curto-circuito de estator considerando variação no conjugado de
carga de 10% a 120% do nominal - Motor 1 - Classificador MLP

Classificador MLP
Desequilíbrio de Tensão ≤0,5% ≤2% ≤4% ≤6% ≤8% ≤10%
Acurácia de Todas as Amostras (%) 95,8 98,6 95,8 94,6 94,0 93,8
Acurácia das Amostras Saudáveis (%) 100 94,4 90,0 85,7 85,2 81,7
Acurácia das Amostras Defeituosas (%) 94,4 100 97,8 97,6 96,9 97,8
Estatística Kappa 0,89 0,96 0,89 0,85 0,84 0,83
Tempo para a Criação do Modelo (s) 0,82 2,45 4,37 6,15 6,85 8,69

Tabela 29 – Classificação de curto-circuito de estator considerando variação no conjugado de
carga de 10% a 120% do nominal - Motor 1 - Classificador k -NN

Classificador k -NN
Desequilíbrio de Tensão ≤0,5% ≤2% ≤4% ≤6% ≤8% ≤10%
Acurácia de Todas as Amostras (%) 95,8 98,6 96,6 94,6 92,6 92,9
Acurácia das Amostras Saudáveis (%) 100 94,4 90,0 85,7 83,3 86,7
Acurácia das Amostras Defeituosas (%) 94,4 100 98,9 97,6 95,7 95,0
Estatística Kappa 0,89 0,96 0,91 0,85 0,80 0,81
Tempo para a Criação do Modelo (s) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Tabela 30 – Classificação de curto-circuito de estator considerando variação no conjugado de
carga de 10% a 120% do nominal - Motor 1 - Classificador SVM

Classificador SVM
Desequilíbrio de Tensão ≤0,5% ≤2% ≤4% ≤6% ≤8% ≤10%
Acurácia de Todas as Amostras (%) 100 98,6 96,7 94,6 94,0 93,8
Acurácia das Amostras Saudáveis (%) 100 94,4 86,7 78,6 77,8 78,3
Acurácia das Amostras Defeituosas (%) 100 100 100 100 99,4 98,9
Estatística Kappa 1,00 0,96 0,91 0,85 0,83 0,82
Tempo para a Criação do Modelo (s) 0,03 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12

As Tabelas 28, 29 e 30 permitem observar que na situação de desequilíbrio

de tensão de até 0,5%, o classificador SVM faz a melhor separação entre as clas-

ses sem e com defeitos em relação aos demais classificadores. Para esse caso, o

classificador SVM identifica corretamente 100% de todas as amostras. O coeficiente
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Kappa de 1,00 demonstra a total concordância com os resultados obtidos, conforme

está ilustrado na Tabela 30. Ainda, nas Tabelas 28, 29 e 30 é possível verificar que

com o aumento do nível de desequilíbrio de tensão para 2%, são apresentadas a

mesma taxa de classificação de todas amostras de 98,6% independente do algoritmo

empregado. Nessa situação, observa-se que todos classificadores MLP, k -NN e SVM

obtém índices promissores na identificação de curto-circuito de estator mesmo em

situações indesejáveis de operação do motor. A medida que o desequilíbrio de tensão

aumenta até 10%, as acurácias de classificação tendem a cair, como observa-se nas

Tabelas 28, 29 e 30.

A partir da Tabela 28, observa-se que ao utilizar o classificador RNA MLP na

situação onde há desequilíbrio de até 0,5% são classificadas corretamente 95,8% de

todas as amostras, 100% das amostras saudáveis e 94,4% das amostras defeituosas.

Com o aumento do desequilíbrio, nota-se que as acurácias de classificação de todo

o conjunto de amostras variam em torno de 93,8% a 98,6%. O coeficiente Kappa

de 0,83 indica a promissora separação entre as classes saudáveis e com falhas de

curto-circuito de estator, mesmo quando o Motor 1 está na pior condição de operação.

Na situação onde é empregado o algoritmo inteligente dos k -vizinhos mais próxi-

mos, é possível observar que até um desequilíbrio de 6%, as acurácias de classificação

são análogas aos dos demais classificadores. Somente quando há o agravamento

do desequilíbrio de tensão é que há uma ligeira queda nas taxas de identificação de

curto-circuito de estator. Os resultados demonstram que o k-NN tem um pouco mais

de dificuldade em fazer a separação entre as amostras, em concordância com a Tabela

29. Entretanto, deve-se ressaltar que no pior caso de operação, são identificadas corre-

tamente 92,9% de todas as amostras, 86,7% das amostras sem defeitos e 95,0% das

amostras defeituosas. O coeficiente Kappa 0,81 demonstra uma perfeita concordância

com os resultados atingidos.

Na Tabela 30 é possível verificar que ao adotar o classificador SVM, são obtidas

acurácias de classificação similares a RNA MLP. Quando o desequilíbrio é de até 0,5%

são atingidos resultados superiores a da RNA MLP, identificando corretamente todas as

amostras. Ao aumentar o nível de desequilíbrio até 10%, a acurácia do algoritmo SVM é

semelhante ao da rede MLP, no entanto, deve-se destacar que a rede neural apresenta

acurácia levemente superior nas amostras saudáveis. Os resultados observados nas
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Tabelas 28, 29 e 30 mostram que os classificadores RNA MLP e SVM apresentam

resultados equivalentes, sendo ambos indicados para o monitoramento desse tipo de

defeito.

Nas Tabelas 31, 32 e 33 são exibidos os resultados de classificação para os

algoritmos RNA MLP, k-NN e SVM, respectivamente, quando estes estão sujeitos a

monitorar o curto-circuito de estator no Motor 2.

Tabela 31 – Classificação de curto-circuito de estator considerando variação no conjugado de
carga de 10% a 120% do nominal - Motor 2 - Classificador MLP

Classificador MLP
Desequilíbrio de Tensão ≤0,5% ≤2% ≤4% ≤6% ≤8% ≤10%
Acurácia de Todas as Amostras (%) 100 93,1 94,2 94,6 92,6 91,7
Acurácia das Amostras Saudáveis (%) 100 77,8 90,0 92,9 87,0 88,3
Acurácia das Amostras Defeituosas (%) 100 98,1 95,6 95,2 94,4 92,8
Estatística Kappa 1,00 0,80 0,85 0,86 0,80 0,78
Tempo para a Criação do Modelo (s) 0,96 2,65 3,74 5,35 6,87 8,55

Tabela 32 – Classificação de curto-circuito de estator considerando variação no conjugado de
carga de 10% a 120% do nominal - Motor 2 - Classificador k -NN

Classificador k -NN
Desequilíbrio de Tensão ≤0,5% ≤2% ≤4% ≤6% ≤8% ≤10%
Acurácia de Todas as Amostras (%) 95,8 91,7 92,5 88,1 85,6 86,3
Acurácia das Amostras Saudáveis (%) 83,3 83,3 76,7 66,7 66,7 70,0
Acurácia das Amostras Defeituosas (%) 100 94,4 97,8 95,0 92,0 91,7
Estatística Kappa 0,88 0,78 0,79 0,66 0,61 0,63
Tempo para a Criação do Modelo (s) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Tabela 33 – Classificação de curto-circuito de estator considerando variação no conjugado de
carga de 10% a 120% do nominal - Motor 2 - Classificador SVM

Classificador SVM
Desequilíbrio de Tensão ≤0,5% ≤2% ≤4% ≤6% ≤8% ≤10%
Acurácia de Todas as Amostras (%) 100 91,7 93,3 92,3 92,1 91,7
Acurácia das Amostras Saudáveis (%) 100 72,2 83,3 81,0 83,3 80,0
Acurácia das Amostras Defeituosas (%) 100 98,1 96,7 96,0 95,1 95,6
Estatística Kappa 1,00 0,76 0,82 0,79 0,79 0,77
Tempo para a Criação do Modelo (s) 0,01 0,01 0,02 0,03 0,03 0,04

Semelhante ao ocorrido no Motor 1, nesses novos ensaios, o classificador k -NN

apresenta resultados inferiores aos demais classificadores. No entanto, os resultados

são promissores, pois na situação onde há o desequilíbrio de até 4%, uma condição

atípica para o funcionamento de uma máquina, são identificadas corretamente 92,5%

das amostras. A Tabela 32 apresenta o coeficiente Kappa de 0,79 para esse caso, o

que demonstra o satisfatório desempenho desse classificador.

Já os classificadores RNA MLP e SVM, é importante salientar que são capazes

de identificar todas as amostras corretamente para a situação onde o Motor 2 está
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operando com até 0,5% de desequilíbrio de tensão, conforme demonstrado na Tabela

31 e na Tabela 33. Mesmo havendo amostras de curto-circuito de 3% de estator, que é

considerada um defeito em estágio incipiente, esses classificadores conseguem fazer

uma satisfatória separação entre as classes sem e com defeitos.

No pior cenário, onde a máquina está sujeita a um desequilíbrio de até 10%,

em ambos os classificadores são atingidas taxas de classificação corretas acima de

91%. Em relação as amostras saudáveis, a rede neural MLP apresenta um resultado

superior quando comparado ao algoritmo SVM, levando ao operador não determinar

a parada da máquina em consequência de um falso positivo. Já em relação ao custo

computacional, o classificador SVM tem um menor custo do que a RNA MLP, assim para

essa máquina, pode-se afirmar que ambos os classificadores são os mais adequados

para trabalharem com a metodologia para extração de características proposta nesse

trabalho.

Após a realização desses ensaios, onde verificou-se que o sistema proposto

apresenta resultados promissores no diagnóstico de curto-circuito de estator em MITs

acionados por fontes senoidais, novos ensaios são necessários para verificar qual

será o comportamento do sistema em condições de operação desconhecidas. Assim,

o conjunto de dados descrito na Seção 4.1 foi divido em dois grupos: i) treinamento

e ii) validação. Os dados de treinamento consistem nos ensaios em que os motores

são alimentados com desequilíbrios de tensão de 0,5%, 2%, 6%, 8% e 10%. Já o

conjunto de dados para validação é composto pelas amostras em que os motores são

alimentados com um desequilíbrio de tensão de 4%. É importante ressaltar que as

condições de conjugado de carga são de 10% a 120% do torque nominal, conforme

também já especificado na Seção 4.1. Nas Tabelas 34 e 35 são apresentados os

resultados desses ensaios para os Motores 1 e 2, respectivamente.

Tabela 34 – Análise do comportamento do sistema proposto frente a amostras com condições de
operação desconhecidas - Motor 1 operando diretamente pela rede elétrica - Curto-
circuito de estator

Classificador MLP k -NN SVM
Desequilíbrio de Tensão 4% 4% 4%
Acurácia de Todas as Amostras (%) 91,7 87,5 91,7
Acurácia das Amostras Saudáveis (%) 91,7 75,0 66,7
Acurácia das Amostras Defeituosas (%) 91,7 91,7 100
Estatística Kappa 0,79 0,67 0,75
Tempo para a Criação do Modelo (s) 5,79 0,02 0,09
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Tabela 35 – Análise do comportamento do sistema proposto frente a amostras com condições de
operação desconhecidas - Motor 2 operando diretamente pela rede elétrica - Curto-
circuito de estator

Classificador MLP k -NN SVM
Desequilíbrio de Tensão 4% 4% 4%
Acurácia de Todas as Amostras (%) 95,8 87,5 89,6
Acurácia das Amostras Saudáveis (%) 91,7 75,0 58,3
Acurácia das Amostras Defeituosas (%) 97,2 91,7 100
Estatística Kappa 0,89 0,67 0,68
Tempo para a Criação do Modelo (s) 5,73 0,01 0,05

Nos ensaios relacionados ao Motor 1, nota-se que são atingidas taxas seme-

lhantes de classificação de todas as amostras (91,7%) tanto para a rede MLP quanto

para o SVM, conforme ilustrado na Tabela 34. Entretanto, se analisadas apenas as

amostras saudáveis, observa-se que a rede MLP identifica com maior acurácia esse

tipo de amostra, levando a esse classificador obter um coeficiente Kappa superior ao

obtido pelo SVM.

Quando são analisados os resultados relativos ao Motor 2 apresentados na

Tabela 35, o classificador RNA MLP apresenta desempenho superior aos demais

algoritmos. Esse classificador é capaz de diagnosticar corretamente 95,8% de todas as

amostras. O índice Kappa de 0,89 demonstra uma total concordância com os resultados

obtidos. Assim, os valores apresentados nas Tabelas 34 e 35 demonstram, novamente,

que a rede MLP é o classificador mais adequado às medidas de informação mútua.

Os resultados apresentados nessa seção possibilitam afirmar que a metodolo-

gia proposta para esse trabalho é capaz de identificar os defeitos de curto-circuito de

estator em MITs acionados diretamente da rede, incluindo os curto-circuito de 3% de

estator que é considerado um defeito incipiente dessas máquinas. Na próxima seção

são apresentados os resultados para os casos em que as máquinas são acionadas via

inversores de frequência.

5.3.2 Curto-circuito de Estator - Motores Alimentados por meio de Inversores de

Frequência

Nesta seção, apresentam-se os resultados experimentais dos ensaios realiza-

dos com os Motores 1 e 2 alimentados por inversores de frequência. Novamente, o

intuito desse novo teste é verificar se a metodologia tem capacidade de diagnosticar

o defeito de curto-circuito de estator independente do modo que o motor está sendo
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alimentado.

Como nos demais testes já apresentados nas seções anteriores, serão utiliza-

dos as medidas de informação como matriz de entrada dos classificadores de padrões

MLP, k-NN e SVM. As condições de operações empregadas nesses novos ensaios

são as variações na frequência de alimentação de 20% à 100% e no conjugado de

carga de 10% à 120% em relação aos seus valores nominais, bem como curto-circuito

de estator de 3%, 5% e 10%. Desse modo, as Tabelas 36 e 37 exibem os resultados

experimentais para o conjunto de dados do Motor 1 e do Motor 2, respectivamente.

Tabela 36 – Classificação de curto-circuito de estator considerando variação de frequência de
alimentação de 20% a 100% do nominal - Motor 1

Conjunto de Dados ATV G110 MM440
Classificador MLP k -NN SVM MLP k -NN SVM MLP k -NN SVM
Acurácia de Todas as Amostras (%) 98,5 99,5 97,7 99,7 93,2 99,2 99,5 98,7 97,6
Acurácia das Amostras Saudáveis (%) 95,3 97,7 90,7 98,6 78,1 95,9 97,7 97,7 93,1
Acurácia das Amostras Defeituosas (%) 99,4 100 99,7 100 96,9 100 100 99,0 99,0
Estatística Kappa 0,96 0,99 0,93 0,99 0,78 0,97 0,99 0,96 0,93
Tempo para a Criação do Modelo (s) 13,3 0,01 0,03 11,8 0,01 0,05 15,2 0,01 0,05

Tabela 37 – Classificação de curto-circuito de estator considerando variação de frequência de
alimentação de 20% a 100% do nominal - Motor 2

Conjunto de Dados ATV G110 MM440
Classificador MLP k -NN SVM MLP k -NN SVM MLP k -NN SVM
Acurácia de Todas as Amostras (%) 95,9 90,9 90,0 99,2 98,7 99,2 100 98,9 100
Acurácia das Amostras Saudáveis (%) 91,6 78,3 65,1 98,7 98,7 98,7 100 97,5 100
Acurácia das Amostras Defeituosas (%) 97,0 94,0 96,1 99,3 98,7 99,3 100 99,3 100
Estatística Kappa 0,87 0,72 0,66 0,98 0,96 0,98 1,00 0,97 1,00
Tempo para a Criação do Modelo (s) 13,7 0,01 0,24 14,4 0,01 0,03 13,0 0,01 0,02

Por meio da Tabela 36, verifica-se que na situação onde o Motor 1 é alimentado

pelo inversor de frequência ATV, o classificador de padrões que faz a melhor separa-

ção entre as classes saudáveis e defeituosas é o k-NN. Nesse caso, são atingidas

acurácias de classificação de 99,5%, 97,7% e 100% das amostras totais, saudáveis e

defeituosas, respectivamente. O coeficiente Kappa de 0,99 confirma esses resultados.

Os classificadores RNA MLP e SVM atingem resultados ligeiramente inferiores. No

entanto, é importante salientar que os resultados obtidos também são promissores,

tendo em vista que com a RNA MLP e o SVM foram classificadas corretamente 98,5%

e 97,7% de todas as amostras, respectivamente. Sabe-se ainda que mesmo utilizando

as amostras de 3% de curto-circuito de estator, que é considerado um defeito incipiente

da máquina, as acurácias de classificação obtidas foram acima de 97,7%.

Para a situação em que o Motor 1 é alimentado pelo inversor de frequência

G110, os algoritmos inteligentes MLP e SVM identificam corretamente, no mínimo,
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99,2% de todas as amostras. Entretanto, observa-se que a RNA MLP atinge um

resultado superior na identificação das amostras saudáveis. Os coeficientes Kappa de

0,99 e 0,97 para a RNA MLP e o SVM, respectivamente, indicam uma total concordância

com os resultados atingidos.

Quando o Motor 1 é alimentado pelo inversor MM440, a Tabela 36 permite

observar que os três classificadores apresentam acurácias de classificação satisfatórias,

onde em todos os casos são obtidos valores acima de 97,6%. O classificador que obtém

resultados superiores aos demais é a RNA MLP, onde identificam-se corretamente

99,5%, 97,7% e 100% das amostras globais, saudáveis e defeituosas, respectivamente.

O índice Kappa de 0,99 confirma a boa capacidade dessa metodologia em realizar a

separação das classes sem e com defeitos. Ainda, é importante destacar que o tempo

para a criação do classificador é maior para a RNA MLP, totalizando 15,2 segundos.

Conforme os resultados experimentais apresentados na Tabela 37, em que

utilizou-se o Motor 2 para esses referidos ensaios, observa-se que na situação onde

esse motor é alimentado pelo inversor de frequência ATV, os melhores resultados são

para o classificador RNA MLP. Neste caso, a RNA MLP tem uma maior capacidade na

separação entre as classes saudáveis e com curto-circuito de estator. O classificador

RNA MLP identifica corretamente 95,9% de todas as amostras, além de atingir um

coeficiente Kappa de 0,87 que confirma esses promissores resultados. Já nas situações

onde são empregados os algoritmos inteligentes k-NN e SVM, são classificados de

forma adequada em torno de 90% de todo o conjunto de amostras. É importante

salientar que nesses dois casos, entre 21,7% e 34,9% das amostras sem defeitos são

identificadas incorretamente, pois há similaridade dos sinais entre as amostras sem

defeitos e com curto-circuito de 3% de estator, os quais são caracterizados como um

defeito incipiente da máquina.

Ainda na Tabela 37, são apresentados os resultados para os casos em que o

Motor 2 é alimentado pelos inversores G110 e MM440. Nas duas situações, verifica-se

a satisfatória separação entre as classes sem defeitos e com defeitos, independente

do classificador utilizado. Observando todos os casos, são obtidas acurácias de clas-

sificação acima de 98,7% para o conjunto total de amostras. Além disso, essa tabela

permite observar que o coeficiente mínimo de 0,96 obtido para esses ensaios, confirma

a total concordância com os resultados obtidos. Analisando o tempo para a criação
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do modelo classificador, nota-se que o classificador k -NN e o SVM necessitam de um

tempo menor quando comparado com a RNA MLP de 0,01, 0,03 e 14,4 segundos,

respectivamente.

Novos ensaios são realizados para a análise do desempenho do sistema

proposto, em conformidade com a metodologia descrita na Seção 5.1.2 e na Seção

5.2.2. O conjunto de amostras para o treinamento dos classificadores é composto dos

ensaios com frequências de alimentação de 12, 18, 24, 30, 36, 42, 54 e 60 Hz. Para a

validação, são utilizados os ensaios com frequência de alimentação do inversor de 48

Hz. As Tabelas 38 e 39 exibem os resultados para os Motores 1 e 2, respectivamente.

Tabela 38 – Análise do comportamento do sistema proposto frente a amostras com condições de
operação desconhecidas - Motor 1 alimentado por inversores de frequência - Curto-
circuito de estator

Conjunto de Dados ATV G110 MM440
Classificador MLP k -NN SVM MLP k -NN SVM MLP k -NN SVM
Acurácia de Todas as Amostras (%) 100 100 92,0 98,0 92,0 92,0 100 100 90,0
Acurácia das Amostras Saudáveis (%) 100 100 60,0 100 80,0 70,0 100 100 70,0
Acurácia das Amostras Defeituosas (%) 100 100 100 97,5 95,0 97,5 100 100 95,0
Estatística Kappa 1,00 1,00 0,71 0,94 0,75 0,73 1,00 1,00 0,68
Tempo para a Criação do Modelo (s) 8,37 0,03 0,05 8,87 0,01 0,14 8,55 0,02 0,04

Tabela 39 – Análise do comportamento do sistema proposto frente a amostras com condições de
operação desconhecidas - Motor 2 alimentado por inversores de frequência - Curto-
circuito de estator

Conjunto de Dados ATV G110 MM440
Classificador MLP k -NN SVM MLP k -NN SVM MLP k -NN SVM
Acurácia de Todas as Amostras (%) 96,0 88,0 92,0 100 90,0 100 100 92,0 100
Acurácia das Amostras Saudáveis (%) 100 80,0 60,0 100 70,0 100 100 60,0 100
Acurácia das Amostras Defeituosas (%) 95,0 90,0 100 100 95,0 100 100 100 100
Estatística Kappa 0,88 0,65 0,71 1,00 0,68 1,00 1,00 0,71 1,00
Tempo para a Criação do Modelo (s) 28,8 0,03 0,02 14,0 0,03 0,03 14,0 0,01 0,03

Ao analisar a Tabela 38, observa-se que nos casos em que o Motor 1 é

alimentado pelo inversor ATV ou pelo MM440, os algoritmos de classificação RNA MLP

e k -NN diagnosticaram corretamente todas as amostras. Também, deve ser destacado

que o custo computacional do algoritmo dos k-vizinhos é menor quando comparado

a rede neural MLP. Já na situação em que o Motor 1 é alimentado pelo inversor de

frequência G110, verifica-se que a RNA MLP apresenta resultado superior aos demais

classificadores, identificando corretamente 98,0% de todas as amostras.

Para o conjunto de dados do Motor 2, nota-se que a rede neural MLP e as

máquinas vetores de suporte apresentam os resultados mais promissores, conforme

está demonstrado na Tabela 39. Analisando os dados desse motor alimentado pelo
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inversor G110 ou pelo MM440, todas as amostras são classificadas de forma correta.

Somente no caso em que emprega-se o inversor ATV para a alimentação do Motor 2 é

que a rede neural apresenta resultado superior ao SVM.

Em geral, denota-se que o sistema é capaz de identificar a real situação da

máquina mesmo diante de condições de operação desconhecidas. Ainda, os resultados

apresentados nessa seção permitem afirmar que o classificador RNA MLP é o mais

adequado para trabalhar com as medidas de informação mútua, pois nesse caso são

alcançadas as maiores acurácias de classificação.

5.4 QUADRO RESUMO DOS RESULTADOS EXPERIMENTAIS

Na Tabela 40 é apresentado o resumo dos resultados de classificação obtidos

nos testes experimentais off-line. É importante destacar que avaliou-se a metodologia

proposta para o monitoramento e a identificação de múltiplos defeitos em máqui-

nas elétricas independente do seu tipo de alimentação. Ainda, na referida tabela,

demonstram-se os resultados para as condições de variação no conjugado de carga

de 10% a 120% do valor nominal, variação no desequilíbrio de tensão de alimentação

até 10% e variação na frequência de alimentação de 20% a 100%.

Tabela 40 – Quadro Resumo dos Resultados Experimentais

Tipo de Alimentação Motor Tipo de Defeito
Rolamento Rotor Estator

Direto da Rede 1 CV 90,50% - MLP 93,80% - MLP 93,80% - MLP/SVM
2 CV 92,00% - MLP 95,60% - MLP 91,70% - MLP/SVM

Inversor de Frequência - ATV 1 CV 97,30% - MLP 98,70% - MLP 99,50% - k -NN
2 CV 98,10% - MLP 97,60% - MLP 95,90% - MLP

Inversor de Frequência - G110 1 CV 98,10% - MLP/SVM 99,70% - MLP 99,70% - MLP
2 CV 99,70% - MLP/SVM 99,70% - MLP/SVM 99,20% - MLP/SVM

Inversor de Frequência - MM440 1 CV 99,50% - MLP/SVM 100% - MLP/SVM 99,50% - MLP
2 CV 99,70% - k -NN 100% - MLP/SVM 100% - MLP/SVM

5.5 COMPARATIVO COM OUTROS TRABALHOS ENCONTRADOS NA LITERA-

TURA

Nesta seção, são apresentados algumas pesquisas encontradas na literatura

que se relacionam com o presente trabalho. Destacam-se os aspectos relativos ao

tipo de alimentação, às condições de operação, às metodologias para a extração de

características e classificação dos padrões, e às acurácias para a identificação de
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defeitos de rolamentos, barras quebradas de rotor e de estator.

Para o monitoramento e diagnóstico de falhas de rolamentos, os pesquisadores

Picazo-Ródenas et al. (2015), Pandarakone et al. (2017), Dalvand et al. (2016), Delgado-

Arredondo et al. (2017) e Jiang et al. (2019) alimentaram as máquinas diretamente

da rede. Já nos trabalhos de Trachi et al. (2016), Leite et al. (2015) e Esfahani et al.

(2014), as máquinas foram alimentadas por inversores de frequência. Nesse presente

trabalho e nos estudos de Ali et al. (2019) e Ali et al. (2020), é importante destacar

que são realizados ensaios experimentais tanto para uma alimentação senoidal quanto

não-senoidal.

Na extração das características dos sinais, os autores Trachi et al. (2016), Leite

et al. (2015), Pandarakone et al. (2017), Dalvand et al. (2016), Delgado-Arredondo

et al. (2017), Esfahani et al. (2014), Jiang et al. (2019), Ali et al. (2019) e Ali et al.

(2020) empregaram metodologias que analisam os sinais no domínio da frequência

como medidas estatísticas, FFT, HT, IFMV, CEEMD, SVD e OMP. Na presente tese de

doutorado, considerou-se a análise no domínio do tempo utilizando a MI entre os sinais

de correntes de linha das fases A e B. Ainda, deve-se relatar que em Picazo-Ródenas

et al. (2015) foi empregado imagens termográficas para a detecção dos defeitos de

rolamentos.

Outro aspecto relevante refere-se as condições de operação em que as má-

quinas estiveram sujeitas como variações no conjugado de carga, no desequilíbrio de

tensão e na frequência de alimentação. A Tabela 41 ilustra as particularidades de cada

trabalho. Deve-se destacar que no presente trabalho, as máquinas estiveram sujeitas

a essas três condições de operações, enquanto que nos demais trabalhos somente

houveram variações no conjugado de carga, não havendo evidências de variações no

desequilíbrio de tensão ou na frequência de alimentação.

Considerando as acurácias de classificação nos ensaios experimentais,

observa-se que Trachi et al. (2016), Picazo-Ródenas et al. (2015), Leite et al. (2015),

Dalvand et al. (2016) e Delgado-Arredondo et al. (2017) não especificaram os da-

dos estatísticos, e sim, apresentaram análises gráficas dos resultados. No trabalho

de Pandarakone et al. (2017), atingiram-se acurácias superiores a 96%. Entretanto,

empregou-se apenas variação no conjugado de carga, não havendo evidências no

texto do emprego de desequilíbrio de tensão na alimentação do motor. No artigo de
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Esfahani et al. (2014) foram classificadas corretamente acima de 98% de todas as

amostras, contudo, não há relatos da utilização de variações do torque de carga e da

frequência de alimentação nos ensaios experimentais. No estudo de Jiang et al. (2019),

a metodologia proposta obteve taxas de classificação superiores a 92%, mesmo com

diversas condições de operação nos ensaios experimentais, tais como variações no

conjugado de carga e no desequilíbrio de tensão de alimentação. Nos artigos de Ali

et al. (2019) e Ali et al. (2020), foram alcançadas taxas de classificação superiores a

90% mesmo adotando diversas condições de operação como variação no conjugado

de carga e variações nos níveis de tensão de alimentação. Já no presente trabalho,

mesmo sob condições de variações no conjugado de carga, desequilíbrio de tensão e

frequência de alimentação, foram atingidas taxas de classificação superiores a 90%. A

Tabela 41 resume essa comparação para o monitoramento e diagnóstico de falhas de

rolamentos.

Tabela 41 – Resumo de alguns trabalhos relacionados ao diagnóstico de falhas de rolamentos

Literatura Alimentação Variação Extração de Características Classificador Acurácia (%)Carga Tensão Frequência
Ref. [1] Inversor NE NA NE LSE FSCV NE
Ref. [2] Direto Sim NE NA Imagem Termográfica NA NE
Ref. [3] Inversor NE NA NE Kurtosis SES NE
Ref. [4] Direto Sim NE NA FFT SVM >96%
Ref. [5] Direto Sim NE NA IFMV Kurtosis NE
Ref. [6] Direto NE NE NA CEEMD TFRG NE
Ref. [7] Inversor NE NA NE HT e FFT QDA e SVM >98%
Ref. [8] Direto Sim Sim NA SVD FIBL >92%
Refs. [9] Direto e Inversor Sim Sim NE TWD e OMP SVM, k -NN e EC >90%

Este trabalho Direto e Inversor Sim Sim Sim MI MLP >90%
Ref. [1] - Trachi et al. (2016)/Ref. [2] - Picazo-Ródenas et al. (2015)/Ref. [3] - Leite et al. (2015)/Ref. [4] - Pandarakone et al. (2017)
Ref. [5] - Dalvand et al. (2016)/Ref. [6] - Delgado-Arredondo et al. (2017)/Ref. [7] - Esfahani et al. (2014)
Ref. [8] - Jiang et al. (2019)/Refs. [9] - Ali et al. (2019) e Ali et al. (2020)
NE - Não Especificado/NA - Não Aplicado/LSE - Least Squares Estimation/FFT - Fast Fourier Transform
FSCV - Fault Severity Criterion Value/SES - Squared Envelope Spectrum/IFMV - Instantaneous Frequency of Motor Voltage
HT - Hilbert Transform/TFRG - Time Frequency Representation of Gabor /QDA - Quadratic Discriminant Analysis
EC - Ensemble Classifiers

A Tabela 42 apresenta um comparativo dos trabalhos relativos a defeitos de

barras quebradas de rotor. Nos estudos de Drif et al. (2017), Gyftakis et al. (2016),

Moussa et al. (2017) e Dias e Pereira (2018), as máquinas foram alimentadas direta-

mente da rede elétrica. Além desse tipo de alimentação, em Malek et al. (2017), Sousa

et al. (2017), Liboni et al. (2019) e no presente trabalho, os motores também foram

alimentados por inversores de frequência.

Para a extração das características, Malek et al. (2017), Sousa et al. (2017),

Drif et al. (2017), Gyftakis et al. (2016) e Moussa et al. (2017) analisaram os sinais no

domínio da frequência utilizando TH e TF. O presente trabalho e o estudo de Liboni et

al. (2019) analisaram os sinais no domínio do tempo por meio da MI entre os sinais de
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correntes do estator das fases A e B, e da decomposição de componentes ortogonais

dos sinais de tensão e de corrente, respectivamente. Por fim, Dias e Pereira (2018)

analisaram os sinais tanto no domínio da frequência como no tempo, empregando PCA

e outras medidas estatísticas.

Ao verificar as condições de operação em que as máquinas estiveram sujeitas,

verifica-se que todos autores empregaram variação no conjugado de carga. Além disso,

nos trabalhos de Gyftakis et al. (2016) e Malek et al. (2017) aplicaram-se variações no

desequilíbrio de tensão e na frequência de alimentação das máquinas, respectivamente.

No artigo de Liboni et al. (2019) e no presente estudo, as máquinas estiveram sujeitas

a variações no conjugado de carga, ao desequilíbrio de tensão e a frequência de

alimentação.

Em relação aos resultados experimentais, nota-se que Malek et al. (2017),

Sousa et al. (2017), Drif et al. (2017), Gyftakis et al. (2016) e Moussa et al. (2017)

demonstraram seus resultados por meio de análises gráficas. Taxas de classificação

acima de 90% foram obtidas em Dias e Pereira (2018), mesmo com alterações nos

níveis de torque de carga acoplado ao MIT. A metodologia proposta de Liboni et al.

(2019) apresentou acurácias de precisão superiores a 98%, mesmo diante a diversos

cenários experimentais. No presente trabalho, mesmo sob condições de variações no

conjugado de carga, desequilíbrio de tensão e frequência de alimentação, a metodologia

proposta conseguiu identificar acima de 93% de todas as amostras, conforme apresenta-

se na Tabela 42.

Tabela 42 – Resumo de alguns trabalhos relacionados ao diagnóstico de barras quebradas de
rotor

Literatura Alimentação Variação Extração de Características Classificador Acurácia (%)Carga Tensão Frequência
Ref. [1] Direto e Inversor Sim NE Sim HT ESA NE
Ref. [2] Direto e Inversor Sim NE NE FFT ESA NE
Ref. [3] Direto Sim NE NA FFT APSA/RPSA NE
Ref. [4] Direto Sim Sim NA FFT ZSCSA NE
Ref. [5] Direto Sim NE NA DFT FFA NE
Ref. [6] Direto Sim NE NA PCA MLP >90%
Ref. [7] Direto e Inversor Sim Sim Sim OCD SVM >98%

Este trabalho Direto e Inversor Sim Sim Sim MI MLP >93%
Ref. [1] - Malek et al. (2017)/Ref. [2] - Sousa et al. (2017)/Ref. [3] - Drif et al. (2017)/Ref. [4] - Gyftakis et al. (2016)
Ref. [5] - Moussa et al. (2017)/Ref. [6] - Dias e Pereira (2018)/Ref. [7] - Liboni et al. (2019)
NE - Não Especificado/NA - Não Aplicado/ESA - Envelope Spectrum Analysis/APSA - Active Power Spectrum Analysis
RPSA - Reactive Power Spectrum Analysis/ZSCSA - Zero Sequence Current Spectrum Analysis/FFA - Fault Frequency Amplitude

Quando são analisados as metodologias para o diagnóstico de falhas de estator,

nos trabalhos de Das et al. (2010), Asfani et al. (2012), Seshadrinath et al. (2014b),

Irhoumah et al. (2018) e Surya et al. (2017), os motores foram alimentados diretamente
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pela rede elétrica. Já em Wang et al. (2019a) e Vinayak et al. (2020), alimentam-se

as máquinas elétricas por meio de inversores de frequência. No presente estudo, as

máquinas são alimentadas por ambos os tipos de alimentação.

Na extração das características, o presente trabalho analisou os sinais no

domínio do tempo, extraindo as características mais significantes por meio da MI entre

os sinais de corrente de linha das fases A e B. Wang et al. (2019a) também analisou os

sinais no domínio do tempo, utilizando a deep AE para a extração das características

dos sinais de corrente das máquinas. Já os demais autores utilizaram técnicas que

trabalham no domínio da frequência, analisando os sinais por meio da TWC, TWD, DoV,

RaV e FFT.

Quando refere-se às condições de operação das máquinas, pode ser verificado

na Tabela 43 que apenas os trabalhos de Seshadrinath et al. (2014b), Irhoumah et al.

(2018) e Surya et al. (2017) especificaram o emprego de variação no conjugado de

carga. Já em relação ao desequilíbrio de tensão, somente Seshadrinath et al. (2014b)

aplicou níveis de tensão diferentes na alimentação dos motores. Nos trabalhos de

Wang et al. (2019a) e Vinayak et al. (2020), além de alterações nos níveis de conjugado

de carga, os pesquisadores adotaram diversas faixas de frequência de alimentação das

máquinas. É importante ressaltar que no presente trabalho, os MITs estiveram sujeitos

a todas essas condições de operações descritas.

Em relação aos resultados experimentais, somente Surya et al. (2017) apre-

sentou análises gráficas. Os demais autores especificaram os resultados por meio de

dados estatísticos. Em Das et al. (2010) e Asfani et al. (2012) foram atingidas acurácias

de classificação de 90% e superiores a 97%, respectivamente. Entretanto, não ficou

evidenciado nos trabalhos a utilização de variações de carga e desequilíbrio de tensão.

No artigo de Irhoumah et al. (2018), foram obtidas taxas de classificação acima de

98%, mesmo quando as máquinas estiveram sujeitas a níveis distintos de conjugados.

Ainda, em Seshadrinath et al. (2014b), identificaram-se corretamente no mínimo 95%

de todas as amostras, independente das situações de carga e níveis de tensão em

que as máquinas estão sujeitas. As abordagens propostas por Wang et al. (2019a) e

Vinayak et al. (2020) atingiram acurácias de classificação acima de 98%, mesmo com

as máquinas sujeitas a diferentes níveis de conjugado de carga e da frequência de

alimentação dos inversores. Já no presente trabalho, mesmo em diversas condições
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de operação como variação no conjugado de carga, no desequilíbrio de tensão e na

frequência de alimentação, foram obtidos resultados superiores a 91,7%. A Tabela 43

sintetiza essa comparação entre as diversas metodologias encontradas na literatura

para a detecção de falhas de estator.

Tabela 43 – Resumo de alguns trabalhos relacionados ao diagnóstico de falhas de estator

Literatura Alimentação Variação Extração de Características Classificador Acurácia (%)Carga Tensão Frequência
Ref. [1] Direto NE NE NA TWC SVM 90%
Ref. [2] Direto NE NE NA TWD RNA >97%
Ref. [3] Direto Sim Sim NA DTCWT SVM >95%
Ref. [4] Direto Sim NE NA DoV/RaV MF >98%
Ref. [5] Direto Sim NE NA FFT SSA NE
Ref. [6] Inversor Sim NA Sim Deep AE Softmax >98,8%
Ref. [7] Inversor Sim NA Sim TWD SVM >99,7%

Este trabalho Direto e Inversor Sim Sim Sim MI MLP >91,7%
Ref. [1] - Das et al. (2010)/Ref. [2] - Asfani et al. (2012)/Ref. [3] - Seshadrinath et al. (2014b)/Ref. [4] - Irhoumah et al. (2018)
Ref. [5] - Surya et al. (2017)/Ref. [6] - Wang et al. (2019a)/Ref. [7] - Vinayak et al. (2020)/NE - Não Especificado/NA - Não Aplicado
DTCWT - Dual Tree Complex Wavelet Transform/DoV - Difference of Variation
RaV - Ratio of the Amplitudes/SSA - Signal Spectrum Analysis

5.6 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO

Esse capítulo avaliou os algoritmos inteligentes RNA MLP, k-NN e SVM no

diagnóstico de defeitos de rolamentos, barras quebradas de rotor e curto-circuito de

estator em motores de indução trifásicos acionados diretamente pela rede ou por

inversores de frequência, operando em regime permanente e sujeito a vários níveis de

carga, desequilíbrios de tensão e frequências de alimentação.

Em geral, os melhores desempenhos foram atingidos com o classificador RNA

MLP, apesar do tempo destinado para a criação do modelo classificador ser maior

quando comparado aos demais classificadores. Quando analisam-se os resultados

experimentais para os MITs acionados por inversores de frequências, observa-se que

há uma variação nas taxas de classificação dependendo do inversor empregado, isso

se deve a frequência de chaveamento específica de cada inversor, conforme já foi

analisado no trabalho de Martin-Diaz et al. (2017).

Os resultados apresentados nesse trabalho são promissores para o diagnóstico

de múltiplas falhas de MITs independente do seu tipo de alimentação. Assim, essa

abordagem proposta pode ser utilizada como ferramenta de um sistema de monitora-

mento de defeitos, podendo aplicá-la em uma estratégia de diagnóstico em tempo real,

colaborando em um programa de manutenção programada do sistema de produção

industrial. No Capítulo 6 são apresentadas a metodologia, bem como os resultados da
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implementação em hardware da metodologia para o diagnóstico de curto-circuito entre

as espiras do estator em MITs alimentados diretamente pela rede elétrica.
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6 SISTEMA EMBARCADO PARA O DIAGNÓSTICO DE CURTO-CIRCUITO DE ES-

TATOR EM MOTORES DE INDUÇÃO TRIFÁSICOS UTILIZANDO TEORIA DA

INFORMAÇÃO E REDES NEURAIS ARTIFICIAIS

A rápida evolução e modernização dos processos industriais foram acompa-

nhados por um aumento na complexidade das estruturas e dos diversos equipamentos

presentes nesses processos. Como consequência desse avanço, as organizações es-

tão buscando garantir a confiabilidade dos equipamentos contra falhas inesperadas nos

processos industriais, tais quais podem resultar, principalmente, em grandes prejuízos

econômicos (BENGHERBIA et al., 2017).

O monitoramento baseado nas condições dos equipamentos, como por exem-

plo, por meio de sinais de vibrações, temperatura, corrente, tensão, dentre outras

grandezas, é uma das mais eficazes metodologias de manutenção preditiva, pois for-

nece a condição real do equipamento, o que permite decidir o momento ideal para a

realização da manutenção, aumentando a confiabilidade e a eficiência dos sistemas

(HUANG et al., 2015; BENGHERBIA et al., 2017).

Conforme já descrito no Capítulo 1, as máquinas rotativas são elementos

fundamentais nos processos produtivos industriais, dentre as quais pode-se destacar

o MIT, por possuir uma estrutura simples e um baixo custo de manutenção, além de

demonstrar bom desempenho a um reduzido custo operacional (HMIDA; BRAHAM,

2016; GUVEN; ATIS, 2018). Ainda que tenham confiabilidade na operação, os MITs

estão sujeitos a várias falhas internas, que podem prejudicar a sua operação normal. Por

esse motivo, a detecção de defeitos no estator ainda em um estágio inicial é essencial

para aumentar a confiabilidade e garantir a disponibilidade dos equipamentos. Tendo

isso em vista, o desenvolvimento de metodologias para o monitoramento e diagnóstico

de falhas de estator são fundamentais nesse processo, pois possibilitam que o operador

tome ações adequadas, evitando a ocorrência de paradas não-programadas e falhas

mais prejudiciais às máquinas.

Um aspecto essencial a ser abordado é o método utilizado para a coleta e

análise destes sinais, onde duas abordagens podem ser empregadas: i) uma plataforma

central ou ii) dispositivo in loco1 de processamento de dados. A utilização da plataforma

1De acordo com o Manual de Comunicação do Senado Federal. Disponível em:
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central, geralmente, consiste em coletar os sinais por meio de sensores distribuídos

ao longo do ambiente industrial e, então, enviá-los para um servidor para a tomada de

decisão. Nesse tipo de estação de trabalho pode ser utilizada uma grande quantidade

de dados para a análise da condição da máquina. No entanto, é importante destacar que

os sensores e toda a estrutura de comunicação necessária devem estar previamente

instalados, resultando no aumento do custo desse tipo de sistema. Já a utilização de

dispositivos in loco utiliza equipamentos dedicados em processos críticos ou portáteis e,

geralmente, envolvem o uso de um microcontrolador (MCU) ou um processador digital

de sinais (DSP), sensores e periféricos. A abordagem portátil pode ser usada para

verificar inúmeras máquinas em uma planta industrial, porque é flexível e móvel. No

entanto, ainda é pouco utilizado esse nível de automação por meio de instrumentos

portáteis (GUVEN; ATIS, 2018; LU et al., 2020; NAHA et al., 2017; LU et al., 2017;

PANIGRAHY et al., 2016; HMIDA; BRAHAM, 2016; LU et al., 2018). Ainda, deve-se

destacar que o monitoramento portátil que emprega os indicadores das condições do

motor, como tensão, corrente, temperatura, intensidade de vibração e nível de ruído,

podem ser exibidos imediatamente para o operador, colaborando com a rápida tomada

de decisão.

Assim, esse trabalho propõe a utilização de um sistema embarcado em hard-

ware para o diagnóstico de curto-circuito entre as espiras do estator de MITs de diversas

potências acionados diretamente pela rede elétrica. Todos os algoritmos necessários

para a coleta e conversão A/D dos sinais de corrente, bem como para o processamento

desses sinais são embarcados em hardware dedicado, permitindo identificar o estado

de operação da máquina. Para isso, é utilizada uma ferramenta fundamentada na Teoria

da Informação para a extração das características mais relevantes dos sinais e uma

rede neural artificial MLP para a classificação dos padrões, em conformidade com os

resultados experimentais observados nos testes off-line apresentados no Capítulo 5.

É importante destacar que a análise do comportamento da metodologia embarcada

para o diagnóstico de curto-circuito de estator em MITs alimentados diretamente pela

rede elétrica consiste num estudo da viabilidade da implementação da metodologia em

hardware. Em trabalhos futuros está prevista a análise de outros tipos de defeitos bem

como para outro tipo de alimentação da máquina.

<https://www12.senado.leg.br/manualdecomunicacao/redacao-e-estilo/estilo/estrangeirismos-grafados-
sem-italico>. Acesso em: 21/10/2020 às 14h.
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Com o objetivo de validar o sistema proposto nesse trabalho, são realizados

ensaios experimentais off-line e on-line nos motores de 0,74 kW (Motor 1) e 1,48 kW

(Motor 2). Nos testes off-line, foram coletadas experimentalmente 720 amostras com

os motores operando em regime permanente, conectados de fontes de alimentação

senoidais diretamente da rede elétrica, sob diversas condições de operação como

variação no desequilíbrio de tensão de até 4%, variação no conjugado de carga

(10%≤𝑇𝑛≤120%, onde 𝑇𝑛 é o torque nominal), e níveis de curto-circuito entre as

espiras de estator de 3% e 5%.

É importante destacar que os testes iniciais off-line foram executados no ambi-

ente computacional Matlab®. Além disso, deve ser ressaltado que o desenvolvimento

dos algoritmos da informação mútua, bem como o treinamento do classificador de

padrões MLP foram realizados no software Matlab®. Na implementação em hardware

da RNA MLP, observou-se que os pesos sinápticos e os limiares de ativação fornecidos

pelo WEKA produziam resultados incompatíveis aos apresentados no Capítulo 5. Após

a realização do treinamento e a implementação dos algoritmos em hardware, novos

ensaios são executados de forma on-line para a validação da metodologia.

6.1 IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA EMBARCADA EM HARDWARE

Nesse trabalho, utiliza-se um conjunto de dados experimentais obtidos por

meio da coleta dos sinais de corrente de dois MITs funcionando sem defeitos e com

curto-circuito entre as espiras do estator emulando as diversas situações adversas de

um ambiente industrial.

A reprodução do curto-circuito de estator baseou-se no procedimento de simu-

lação de um defeito na isolação do enrolamento. Os enrolamentos de estator foram

rebobinados, possibilitando construir diversas derivações. É importante salientar que

as bobinas foram isoladas com verniz, respeitando as medidas originais e a classe

de isolamento do motor. Ainda, todas as três fases do enrolamento do estator foram

preparadas para possibilitar emular defeitos de isolamento entre espiras, viabilizando a

realização de ensaios experimentais com 3% e 5% de curto-circuito entre as espiras

de estator.

Conforme já descrito no início desse capítulo, o conjunto de dados experimen-

tais é composto de 720 ensaios executados em dois motores trabalhando em regime
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permanente, conectados diretamente à rede elétrica e sujeitos a diversas condições de

operação como variações no desequilíbrio de tensão e no conjugado de carga. Estas

condições de operação foram empregadas para os MITs em todos os níveis de defeitos,

ou seja, sem falha e com falha de curto-circuito entre as espiras do estator de 3% e 5%.

As falhas de estator podem evoluir rapidamente para a parada total do processo

e podem gerar grandes prejuízos financeiros. Neste contexto, tem crescido a demanda

na indústria por dispositivos portáteis de monitoramento e diagnóstico de falhas em

motores, que possibilitam uma estratégia proativa para a sua manutenção (LU et

al., 2020). Assim, nesta seção é apresentada a implementação do sistema proposto

embarcado em hardware, cuja capacidade de processamento é adequada à aplicação

das ferramentas de extração de características e classificação de padrões para o

monitoramento e diagnóstico de curto-circuito entre espiras do estator em MITs.

Ainda, a seção descreve o processador digital de sinais utilizado no sistema,

as ferramentas para a extração de características dos sinais de correntes de linha

trifásicas de estator por meio da teoria da informação, bem como os dados que servirão

de entrada do classificador de padrões RNA MLP. A Figura 21 apresenta a organização

geral de desenvolvimento da metodologia proposta, onde seus detalhes são discutidos

ao longo desta seção. Conforme ilustrado na Figura 21, o sistema proposto auxilia o

operador na tomada de decisão do momento mais adequado para a manutenção no

equipamento.

Os sistemas embarcados são capazes de implementar uma rotina para a

realização de tarefas previamente definidas, pois combinam as funções de hardware

com atributos de software. Assim, as partes que constituem o sistema podem ser

definidas como elementos de software e elementos de hardware, permitindo ao DSP

além do processamento de dados, a capacidade de executar a aquisição dos sinais a

partir de seus blocos periféricos de conversão A/D.

Neste trabalho, empregou-se o DSP TMS320F28379D da empresa Texas

Instruments, presente no kit de desenvolvimento LAUNCHXL-F28379D. A seleção

desse hardware funda- menta-se nas suas características, tais como: CPU dual-core de

32 bits, com suporte a ponto flutuante, funções trigonométricas e a números complexos;

clock base de 200 MHz; 16 canais de conversão analógica para digital; 3 saídas de

conversão digital para analógica; 512 kB de memória flash por núcleo e 102 kB de RAM
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Figura 21 – Metodologia embarcada em hardware DSP para o diagnóstico de curto-circuito entre
espiras de estator de MITs.

Fonte: Autoria própria

por núcleo.

A alimentação do kit deve ser realizada por meio de uma conexão mini USB,

ou a partir de uma fonte de 3,3 V ou 5 V. O referido DSP também possui capacidade de

memória e processamento suficientes para a coleta e o tratamento de dados. Ainda, o

microprocessador TMS320F28379D suporta uma ampla faixa de temperatura ambiente

(-40∘C a 125∘C), o que torna ainda mais atrativo o seu uso em aplicações industriais. A

Figura 22 apresenta o kit de desenvolvimento LAUNCHXL-F28379D.

Nesse estudo, a ferramenta de extração de características utiliza os sinais de

corrente elétrica das fases A e B dos MITs. Esses sinais são coletados individualmente

por meio de sensores de efeito Hall, os quais devem transmitir os sinais às entradas

analógicas do DSP. O conversor A/D do DSP é capaz de realizar a leitura de sinais de

corrente de linha limitados ao intervalo de 0 a 3 V a uma frequência de amostragem de

15,5 kHz adotado nesse trabalho. Esses sinais são convertidos em valores discretos no

conversor A/D, para que o DSP possa executar a leitura e o processamento de forma

adequada. Portanto, os sinais coletados pelos sensores Hall devem ser previamente
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Figura 22 – Kit de desenvolvimento LAUNCHXL-F28379D empregado no sistema proposto de di-
agnóstico de falhas de estator.

Fonte: Autoria própria

condicionados, de forma a adequar sua faixa de valores às das entradas do periférico.

No próximo passo, inicia-se o estágio para a extração das características

dos sinais por meio da informação mútua deslocada. O cálculo da DMI previamente

descritos no Capítulo 3, foi desenvolvido em linguagem C e implementado no DSP.

Inicialmente, a partir de histogramas com 16 intervalos de classes, devem ser calculadas

as PDFs conjunta e marginais dos sinais de correntes das fases A e B dos MITs.

Após, executa-se o cálculo para encontrar o valor da informação mútua, utilizando

a Equação 3. Enquanto as amostras referentes à corrente do estator da fase A do

motor permanecem fixas, a corrente do estator da fase B é deslocada em uma amostra

por iteração, repetindo recursivamente esse processo até um deslocamento 𝜏 de 150

amostras. Assim, armazena-se o valor da informação mútua para cada iteração em

uma matriz, para enfim obter a informação mútua deslocada. O pseudocódigo intitulado

de Algoritmo 1 ilustra o processo para o cálculo da informação mútua deslocada.

Como já citado nesse estudo, para o cálculo das PDFs são necessários a

estimação dos histogramas por meio dos sinais amostrados, sem a necessidade de

funções de estimação. Deve ser salientado que o histograma torna-se mais representa-

tivo quanto maior a quantidade de dados de um sinal. Assim, após a implementação do

algoritmo da DMI no hardware DSP, deve-se avaliar o desempenho do mesmo frente ao

algoritmo desenvolvido no ambiente do Matlab®. Além disso, investiga-se a topologia

da rede neural MLP mais adequada ao sistema. Na próxima seção, são apresentadas
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Algoritmo 1 – Informação Mútua Deslocada

inserir Deslocamento 𝜏 , Corrente elétrica da fase A, Corrente elétrica da fase B
Amostrar os sinais de corrente elétrica das fases A e B (𝑖𝑎 e 𝑖𝑏)
Preencher o histograma para a corrente elétrica da fase A
repita

Preencher o histograma para a corrente elétrica da fase B
Preencher o histograma conjunto para ambas correntes 𝑖𝑎 e 𝑖𝑏
Determinar a PDF marginal da corrente 𝑖𝑎
Determinar a PDF marginal da corrente 𝑖𝑏
Determinar a PDF conjunta entre as correntes 𝑖𝑎 e 𝑖𝑏
Determinar a MI entre a corrente 𝑖𝑎 e a corrente 𝑖𝑏
Deslocar em uma amostra os dados da corrente 𝑖𝑏

até Deslocamento de 𝜏 amostras
imprime Informação mútua atrasada entre os sinais das correntes elétricas das fases A e B

Fonte: Autoria própria.

essas duas análises que constituem os resultados experimentais off-line da estrutura

embarcada.

6.1.1 Resultados Experimentais Embarcados Off-line

Nesta seção, são apresentados os resultados experimentais embarcados de

forma off-line. Neste contexto, as amostras de dados experimentais previamente cole-

tadas são carregadas no hardware DSP para aferir o desempenho dessa ferramenta

frente ao Matlab®. Esse estágio da implementação da metodologia é extremamente

importante para investigar o número de amostras dos sinais de correntes necessárias

para produzir a assinatura da DMI com um custo computacional otimizado sem perder

a sua característica.

Assim, realizou-se a comparação entre a performance do sistema embarcado

ao algoritmo desenvolvido no software Matlab®, ambos com os dados amostrados em

15,5 k amostras/segundo. Assim, foi possível aferir o custo computacional e memória

necessária para a implementação do algoritmo para o cálculo da DMI no DSP.

Para determinar o grau de similaridade entre os sistemas, utiliza-se a Raiz do

Erro Quadrático Médio (RMSE - Root Mean Squared Error ) para realizar a avaliação,

definida pela Equação 12.

𝑅𝑀𝑆𝐸 =

⎯⎸⎸⎷ 1

𝑁

𝑁∑︁
𝑗=1

(𝑥𝑗 − 𝑦𝑗)2 (12)

onde 𝑁 representa o número de pontos da DMI, 𝑥𝑗 consiste no j-ésimo valor de
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informação mútua obtido via MATLAB® e por fim 𝑦𝑗 demonstra o valor de informação

mútua para a respectiva iteração proveniente do sistema embarcado. A Tabela 44

apresenta a quantidade de pontos fornecidos a ambos os sistemas tanto em DSP

quanto no Matlab®.

Tabela 44 – Quantidade Necessária de Pontos das Correntes para a Estimação das PDFs em
Comparação entre o DSP e o Matlab®

Experimento Dados fornecidos ao DSP Dados fornecidos ao Matlab
Fase A Fase B Fase A Fase B

1 2000 2150 2000 2150
2 2000 2150 4000 4150
3 2000 2150 7000 7150
4 2000 2150 10000 10150
5 2000 2150 70000 70150

Assim, o desempenho do sistema é expresso em relação da sua Raiz do Erro

Quadrático Médio, confrontando com os resultados obtidos para cada experimento via

Matlab®, conforme é demonstrado na Tabela 45.

Tabela 45 – Desempenho do Sistema Proposto Implementado em DSP Comparado ao Matlab®
Experimento RMSE (%)

1 0,2495
2 1,1785
3 1,9935
4 1,8891
5 2,3872

Na Tabela 45, observa-se a similaridade entre valores de informação mútua

provenientes do software Matlab® e os alcançados pelo sistema embarcado em hard-

ware. No experimento 5, que é considerado o pior caso, tem-se a maior diferença entre

a quantidade dos pontos dos sinais de corrente elétrica com RMSE de 2,3872%.

A Figura 23 apresenta a comparação gráfica entre as diversas curvas caracte-

rísticas da DMI para os experimentos descritos Matlab® versus DSP para uma dada

condição de operação da máquina. Neste caso, o Motor 1 está operando à vazio, ou

seja, sem carga adicional aplicada ao eixo, em condição saudável, e sendo alimentado

diretamente por tensões senoidais simétricas e equilibradas.

Por meio da Figura 23 e pela Tabela 45, a DMI implementada em hardware DSP

tem resultados similares à estimada em Matlab®, apresentando uma RMSE satisfatória

para a aplicação proposta nesse trabalho.

Ainda, verificou-se por meio de análises experimentais que ao selecionar a

mesma taxa de aquisição de 15,5 k amostras/segundo, o tempo para a coleta de 70000
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Figura 23 – Análise da Informação Mútua Calculada pelo Sistema Proposto Implementado em
DSP Comparado com as Estimadas pelo Matlab®

Fonte: Autoria própria

amostras é superior ao tempo para a aquisição de 2000 amostras. Enquanto que a

duração para a aquisição de 70000 amostras é de 4,52 segundos, 2000 amostras

são coletadas em 0,13 segundos. Mesmo no experimento 5, onde a máquina poderia

ter sofrido uma ligeira variação de tensão de alimentação e/ou variação de conju-

gado de carga em algum momento da coleta das amostras, observa-se que a curva

característica da DMI implementada em DSP apresenta comportamento análogo à

curva característica estimada no Matlab®. Assim, levando em consideração a relação

eficiência e espaço de memória disponível do hardware, definiu-se utilizar 2000 e 2150

amostras dos sinais de correntes de linha das fases A e B do motor.

Após essa definição, são estimadas as DMIs para todas as condições de

operação das máquinas, previamente citadas nesse capítulo. Para cada uma dessas

condições, apresenta-se uma curva característica da DMI. Em seguida, deve-se nor-

malizar os valores da DMI entre 0 e 1 em relação ao maior valor da informação mútua

(𝑀𝐼𝑚𝑎𝑥) obtido em todo o conjunto de dados. Por fim, é obtida a matriz de entrada da

rede neural MLP para a identificação de curto-circuito entre as espiras do estator em

MITs, onde cada dado é composto pelas 150 amostras deslocadas entre as correntes
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das fases A e B. É importante destacar que as amostras dessa matriz de dados são

separadas em classes de acordo com o seu tipo de condição de operação, as amostras

sem falha e com defeitos no estator são definidas com tags de saída iguais a 0 e 1,

respectivamente. Além disso, deve ser novamente ressaltado que a rede neural MLP foi

treinada no ambiente Matlab®, pois os parâmetros da rede gerados pelo WEKA foram

incompatíveis com a implementação em hardware quando comparados aos resultados

de classificação obtidos usando a referida plataforma no computador.

No estágio de classificação de padrões, o conjunto de amostras foi dividido

em três subconjuntos, de modo que dois grupos foram empregados durante a etapa

de treinamento do classificador, e o terceiro foi utilizado para a validação. Ou seja, do

conjunto total de 360 amostras por motor, 240 amostras são utilizadas na etapa de

treinamento e 120 amostras são apresentadas à validação. O treinamento da rede

neural artificial do tipo MLP é realizado através do algoritmo backpropagation, conforme

descrito no Capítulo 3.

Ainda, com o intuito de obter uma topologia de RNA com desempenho satisfa-

tório na DSP, foi realizada uma análise de cinco topologias, as quais foram definidas

heuristicamente no software Matlab®. Executou-se essa análise com a finalidade de

avaliar a utilidade da RNA com base em seu desempenho na etapa de validação,

bem como a quantidade de memória de dados empregada em sua implementação. É

importante destacar que somente houve variação no número de neurônios e no número

de camadas intermediárias. Em todos os testes, definiu-se a taxa de aprendizagem

para o treinamento de 0,3, o termo momentum de 0,2 e o número máximo de épo-

cas para o treinamento de 500, além da utilização de funções de ativação logística

para as camadas intermediárias e linear para a camada de saída. Nas Tabelas 46 e

47 são apresentados os resultados dessa análise para o Motor 1 e para o Motor 2,

respectivamente.

Tabela 46 – Resultados da viabilidade computacional de diversas topologias de RNA - Motor 1

Topologia Camadas (Neurônios) Acurácia (%) Memória (kB)Hidden Layer 1 Hidden Layer 2 Output
1 5 - 1 96,67 3,044
2 10 - 1 97,50 6,084
3 15 - 1 95,00 9,124
4 4 2 1 97,50 2,468
5 5 2 1 98,33 3,080
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Tabela 47 – Resultados da viabilidade computacional de diversas topologias de RNA - Motor 2

Topologia Camadas (Neurônios) Acurácia (%) Memória (kB)Hidden Layer 1 Hidden Layer 2 Output
1 5 - 1 97,50 3,044
2 10 - 1 98,33 6,084
3 15 - 1 98,33 9,124
4 4 2 1 99,17 2,468
5 5 2 1 99,17 3,080

Observa-se por meio das Tabelas 46 e 47 que a Topologia 4 (4-2-1) alcança

um desempenho promissor no diagnóstico de curto-circuito entre as espiras do estator

de ambos os motores, atingindo taxas de classificação corretas de 97,5% e 99,17%

de todas as amostras para os Motores 1 e 2, respectivamente. Ainda, é importante

destacar que essa topologia requer uma menor quantidade de memória de dados

para a implementação no DSP, quando comparado com as outras topologias. Este

fato ocorre devido a menor quantidade de neurônios na primeira camada escondida.

Por meio das Tabelas 46 e 47, verifica-se que a Topologia 4 utiliza de 2,468 kB da

memória do DSP. Assim, em virtude dessas características, principalmente baseado

no critério de maior razão entre desempenho e quantidade de memória de dados, a

Topologia 4 é a mais adequada a metodologia. Na próxima seção, são apresentados

os resultados experimentais obtidos a partir da implementação da metodologia no DSP

TMS320F28379D.

6.1.2 Resultados Experimentais Embarcados On-line

Após a análise dos resultados de classificação de padrões no Matlab®,

implemen- tam-se as seguintes rotinas no DSP: i) aquisição de dados, ii) extração de

características por meio da DMI e iii) classificação de padrões. Esta implementação

em hardware embarcado tem por objetivo a identificação de curto-circuito entre as

espiras do estator em MITs submetidos a condições de operação análogas a aquelas

encontradas no setor industrial, tais como desbalanço de tensão e variação do torque

de carga mecânica no eixo do motor de forma on-line.

Assim, 120 novos ensaios foram realizados com o objetivo de validar o sistema

embarcado proposto neste trabalho. É importante destacar que esses testes foram

realizados de forma on-line e que cada um dos motores estiveram sujeitos a variações

no conjugado de carga no eixo das máquinas de 10% à 120% do seu valor nominal e
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alterações nos níveis de desequilíbrio das tensões de alimentação de até 4%. A Tabela

48 apresenta os resultados de classificação para o Motor 1 e para o Motor 2.

Tabela 48 – Validação da metodologia proposta em hardware dedicado para o diagnóstico de
curto-circuito entre as espiras de estator em MITs - Motores 1 e 2

Conjunto de Dados Motor 1 Motor 2
Desequilíbrio de Tensão ≤0,5% ≤2% ≤4% ≤0.5% ≤2% ≤4%
Acurácia de Todas as Amostras (%) 100 100 95,0 100 100 96,7
Acurácia das Amostras Saudáveis (%) 100 100 95,0 100 100 95,0
Acurácia das Amostras Defeituosas (%) 100 100 95,0 100 100 97,5
Estatística Kappa 1,00 1,00 0,89 1,00 1,00 0,93

Analisando a Tabela 48, verifica-se que nos testes foram atingidas taxas de

acurácia global acima de 95%. Nos ensaios realizados utilizando o motor de 0,74

kW, observa-se que são classificadas corretamente 95,0% tanto das amostras sem

falha quanto das amostras com curto-circuito entre as espiras do estator. É importante

destacar que as 02 amostras defeituosas classificadas de forma inadequada, foram as

amostras com curto-circuito de 3% entre o total de espiras do enrolamento, o qual é

considerada um defeito em estágio inicial. Assim, com a evolução do defeito, o sistema

prontamente identifica a sua ocorrência, mesmo em situações onde há variações no

desequilíbrio das tensões de alimentação da máquina. O índice Kappa de 0,89 confirma

os resultados obtidos, tendo que vista que valores acima de 0,80 indicam uma total

concordância com os resultados de classificação (LANDIS; KOCH, 1977).

Já para o caso dos testes realizados utilizando o motor de 1,48 kW, a meto-

dologia apresenta resultados similares. São identificadas de forma errônea apenas

02 amostras, sendo 01 amostra sem defeito e 01 amostra com defeito. Assim, tem-se

acurácias de classificação de 95,0% e 97,5% das amostras sem falhas e com falhas,

respectivamente, conforme ilustrado na Tabela 48.

Novamente, deve-se ressaltar que na situação em que as tensões de alimenta-

ção do motor estão com desequilíbrio de até 2%, todas as amostras são classificadas

corretamente, independentemente do nível de conjugado de carga no eixo da má-

quina. Quando aumenta o desequilíbrio para até 4%, a metodologia identifica de forma

inadequada 01 amostra com curto-circuito de até 3%.

Assim, quando há a progressão do defeito, o sistema já reconhece a presença

da falha, auxiliando o operador de manutenção na tomada de decisão. O coeficiente

Kappa de 0,93 ratifica os resultados de validação para os ensaios realizados utilizando

o motor de 1,48 kW.
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Os resultados apresentados nessa seção retratam o alto desempenho do

sistema embarcado on-line adotado frente as adversidades que podem ser encontradas

em um ambiente industrial, como variação de torque no eixo, desequilíbrio entre as

tensões nas fases A e B, e variação no nível de curto-circuito entre espiras. Assim, uma

das contribuições desta Tese consiste em apresentar a implementação da DMI e da

RNA embarcados em hardware de relativo baixo custo para a identificação de falhas

em máquinas elétricas. Em seguida, são apresentadas as conclusões do capítulo.

6.2 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO

Esse capítulo avaliou a implementação da metodologia proposta em um hard-

ware de baixo custo para a identificação de falhas de curto-circuito de estator em

máquinas elétricas. Para a implementação em hardware DSP, avaliou-se, principal-

mente, a otimização dos algoritmos da DMI e da RNA MLP, tendo em vista o alto

custo computacional da estratégia de extração características proposta, pois a mesma

emprega histogramas dos sinais analisados para a estimação das PDFs.

Os resultados apresentados nesta seção confirmam a viabilidade do monito-

ramento on-line para o diagnóstico de curto-circuito de estator em MITs acionados

diretamente pela rede elétrica, mesmo estando sujeitos a várias condições de operação

como diferentes níveis de conjugado de carga e desequilíbrio da tensão de alimentação.

Além disso, analisou-se o comportamento do sistema quando os MITs estão em condi-

ções incipientes de curto-circuito de estator, como é o caso do curto-circuito de 3%.

Mesmo nessa situação, a metodologia apresentou resultados promissores, pois quando

há a progressão do defeito, o sistema prontamente realiza o diagnóstico eficiente da

condição dos MITs.

Assim, a metodologia implementada em hardware pode ser empregada como

ferramenta de um sistema de diagnóstico de curto-circuito entre espiras de estator em

MITs, colaborando para a tomada de decisão do operador que está num ambiente

industrial. No Capítulo 7 são apresentadas as conclusões e diretivas futuras desse

trabalho.
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7 CONCLUSÕES

Este trabalho apresentou uma abordagem alternativa para o diagnóstico de

defeitos de rolamentos, barras quebradas de rotor e curto-circuito de estator em MITs

independentemente do seu tipo de alimentação (senoidal ou não-senoidal), sendo

baseada em medidas de associação da informação mútua e sistemas inteligentes. Os

ensaios experimentais foram realizados utilizando-se um conjunto de dados composto

por vários sinais do MIT sujeito a diferentes condições de operação, como variação

do conjugado de carga, desequilíbrio entre as fases e variação na frequência de

alimentação. Ainda, nos referidos ensaios foram emuladas situações adversas de

funcionamento da máquina encontradas em ambiente industrial, tais como desgaste

abrasivo de rolamentos, barras quebradas de rotor e curto-circuito de estator.

Na etapa de extração de características, utilizou-se a MI para calcular as

medidas de associação entre os sinais de corrente das fases A e B do motor, a fim de

extrair as características de falhas, e assim monitorar e diagnosticar a real situação da

máquina. Então, calculou-se a MI para todo o conjunto de dados.

A partir das curvas características da MI das amostras do conjunto de dados,

observa-se que as mesmas são similares independente da condição de operação dos

motores. O aumento no nível de conjugado de carga acarreta em um aumento também

do valor máximo da MI. Uma outra característica consiste na alteração no desequilíbrio

negativo da tensão da fase A, a qual produz um atraso e o desequilíbrio positivo

de tensão na fase B juntamente com o desequilíbrio negativo na fase C ocasiona

um avanço em relação à curva com tensões equilibradas. Além disso, é importante

observar que os valores máximos da MI diminuem em função do aumento do nível de

desequilíbrio de tensão.

Essas análises fundamentadas na variação de carga e desequilíbrio entre as

tensões, também podem ser visualizadas quando o motor está operando com defeitos,

sejam falhas de rolamentos, barras quebradas de rotor ou curto-circuito de estator, não

importando qual o nível de severidade do defeito e independentemente da potência do

motor.

Após, realizou-se a avaliação do classificador de padrões mais adequado a

esse tipo de dados. Neste trabalho, foram utilizados os classificadores de padrões RNA
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MLP, k -NN e SVM. Os resultados identificaram que o classificador de padrões RNA MLP

é o mais compatível para classificação de padrões com a abordagem de extração de

características proposta para o tratamento dos sinais de MITs na detecção de defeitos

de rolamentos, barras quebradas de rotor e curto-circuito de estator independentemente

das circunstâncias de operação do motor e do tipo de alimentação empregada.

Esses resultados experimentais obtidos de forma off-line, serviram de base

para a implementação da abordagem proposta em um sistema embarcado em hardware

DSP, o que possibilitou o monitoramento e diagnóstico on-line de defeitos de curto-

circuito de estator em MITs acionados diretamente pela rede elétrica. Assim, uma outra

contribuição dessa tese de Doutorado foi a busca pela otimização das ferramentas

computacionais, como o número ideal de neurônios nas camadas intermediárias, com

o intuito de encontrar o sistema mais eficiente para o monitoramento e diagnóstico

de defeitos em máquinas elétricas. A partir dos resultados coletados de forma on-line,

a metodologia demonstrou-se promissora na identificação de defeitos no estator em

MITs, podendo colaborar com a tomada de decisão do operador de manutenção em um

ambiente industrial. A seguir são apresentadas as perspectivas de trabalhos futuros.

7.1 TRABALHOS FUTUROS

Tendo em vista que essa tese de Doutorado apresentou resultados promissores

para o monitoramento e identificação de múltiplos defeitos em máquinas elétricas

independentemente do seu tipo de alimentação e a possibilidade de investigação em

outras vertentes, sugere-se como trabalhos futuros:

• Embarcar a metodologia proposta para o diagnóstico dos demais defeitos apre-

sentados nessa tese, bem como para as múltiplas falhas em hardware DSP;

• Realizar os ensaios em tempo real para a validação da metodologia de diagnóstico

de múltiplos defeitos de MITs independentemente do seu tipo de alimentação;

• Embarcar a metodologia em outro hardware com custo menor e comparar os

resultados experimentais.
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