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Resumo

A manutenção  de  equipamentos  é  um dos  principais  fatores  de  custo  no  ambiente 
industrial,  sendo  de  fundamental  importância  o  desenvolvimento  de  técnicas  de 
prevenção de falhas. Os motores de indução trifásicos são os equipamentos elétricos 
mais utilizados na industria, pois apresentam um baixo custo e boa robustez, entretanto, 
não estão imunes a diversos tipos de falhas como curto-circuitos nos enrolamentos e 
quebra de barras rotóricas. Diversas formas de aquisição, processamento e análise dos 
sinais são aplicadas para melhorar seu diagnóstico. As técnicas mais eficazes utilizam 
sensores de corrente  e  a  análise  de sua assinatura.  Neste trabalho,  são apresentadas 
análises a partir destes sensores, sendo esta informação processada através do vetor de 
Park, que fornece uma boa capacidade de visualização dos padrões. Visando a obtenção 
destes padrões fora do ambiente de operação, foi desenvolvida uma metodologia para a 
construção das bases de dados. Para a modelagem da máquina também é aplicada a 
transformação  de  Park  no  referencial  estacionário  para  solucionar  as  equações 
diferenciais da máquina. Detecção de falhas requer uma análise profunda das variáveis 
envolvidas e suas influências, tornando o diagnóstico complexo. Reconhecimento de 
padrões permite que sistemas sejam gerados automaticamente, por encontrar padrões e 
conceitos  nos  dados,  muitas  vezes  não  detectados  por  especialistas, auxiliando  na 
tomada  de  decisões.  Algoritmos  de  classificação  com  diferentes  paradigmas  de 
aprendizado como k-vizinhos mais próximos,  Redes  Neurais,  Árvores  de Decisão e 
Naïve-Bayes são utilizados para reconhecer os padrões dos motores. Métodos de multi-
classificação  são  empregados  para  melhorar  o  desempenho  na  taxa  de  erro  de 
classificação, são examinados os seguintes algoritmos homogêneos: Bagging e Boosting 
e heterogêneos: Vote, Stacking e Stacking C. Nos resultados é possível notar a eficácia 
do  modelo  construído  para  simular  as  falhas  assim  como  dos  algoritmos  multi-
classificadores para a classificação de falhas. 

Palavras-Chave: Detecção de falhas, Motores de indução, Vetor de Park, Aprendizado 
de máquina, Sistemas de multi-classificação.
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Abstract

Equipment maintenance is the major cost factor in industrial plants, it is very important 
the  development  of  fault  predict  techniques.  Three-phase  induction  motors  are  key 
electrical equipments used in industrial applications mainly because presents low cost 
and large robustness, however, it isn’t protected from other fault types such as shorted 
winding and broken bars. Several acquisition ways, processing and signal analysis are 
applied to improve its diagnosis. More efficient techniques use current sensors and its 
signature analysis.  In this dissertation, starting of these sensors,  it  is to make signal 
analysis through Park’s vector that provides a good visualization capability. Faults data 
acquisition is an arduous task; in this way, it is developed a methodology for data base 
construction.  Park’s  transformer  is  applied  into  stationary  reference  for  machine 
modeling  of  the  machine’s  differential  equations  solution.  Faults  detection  needs  a 
detailed  analysis  of  variables  and  its  influences  that  becomes  the  diagnosis  more 
complex.  The  tasks  of  pattern  recognition  allow  that  systems  are  automatically 
generated, based in patterns and data concepts, in the majority cases undetectable for 
specialists,  helping  decision  tasks.  Classifiers  algorithms  with  diverse  learning 
paradigms: k- Neighborhood, Neural Networks, Decision Trees and Naïves Bayes are 
used to  patterns recognition of  machines faults.  Multi-classifier  systems are  used to 
improve classification errors. It inspected the algorithms homogeneous: Bagging and 
Boosting  and  heterogeneous:  Vote,  Stacking  and  Stacking  C.  Results  present  the 
effectiveness of constructed model to faults modeling, such as the possibility of using 
multi-classifiers algorithm on faults classification.   

Keywords: Faults detection, Induction motors, Park’s vector, Machine learning, Multi-
classifiers systems.
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Capítulo 1

Introdução

As máquinas elétricas apresentam uma função muito importante na sociedade moderna 

sendo fundamentais para a produção de torque em diversas aplicações, seja em funções 

independentes,  ou  como  parte  de  processos.  É  notável  também  o  aumento  da 

complexidade de sua aplicação, como por exemplo, na indústria petroquímica, têxtil e 

energética. 

Segundo dados do Programa de Conservação de Energia – PROCEL, o motor de 

indução trifásico corresponde a, aproximadamente, 25 % da carga elétrica do Brasil, e 

50 % de todo consumo industrial, sendo o tipo de máquina mais usada em todo mundo. 

Os  principais  motivos  do  sucesso  de  sua  aplicação  é  a  capacidade  de  operar  sem 

necessidade de contato com os enrolamentos do rotor tornando sua estrutura simples, 

robusta, de baixo custo e de fácil manutenção. Entretanto, devido a diversos fatores, 

como exposição à ambientes contaminados por partículas ou condições extremas de 

trabalho, estes motores estão sujeitos a diversas falhas, sendo fundamental garantir a 

continuidade e confiabilidade de operação. Em geral,  uma parada acidental ocasiona 

custos elevados além de provocar riscos aos operadores.

Esquemas de proteção convencional como relés de sobrecorrente, sobretensão, 

faltas  para  terra  entre  outros,  são  bastante  utilizados,  mas  estes  equipamentos 

geralmente provocam interrupções indesejadas, sendo os defeitos somente detectáveis 

quando a máquina sofre algum dano. Com o avanço da eletro-eletrônica e informática, é 

possível supervisionar qualquer processo de forma remota, ou mesmo não necessitar de 
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monitoramento direto como é o caso dos sistemas embarcados no próprio equipamento. 

Com isso, tarefas de manutenção devem ser reduzidas ao máximo. Nestes sistemas, é 

fundamental a inserção de novas técnicas de diagnóstico de falhas que não necessitem 

de  equipamentos  adicionais.  Estas  técnicas  apresentam  como  premissa  diagnosticar 

quando e como ocorrerá a falha com um grau de confiança suficiente para garantir o 

prolongamento  de  operação  até  que  seja  possível  fazer  a  manutenção,  seja  pela 

substituição  do  equipamento  ou  a  realização  das  paradas  programadas  (Thomson  e 

Fenger 2000).

Em geral,  um processo de descoberta de falhas é realizado através de quatro 

etapas:  Origem  dos  defeitos,  Extração  de  sinais,  Processamento  da  Informação  e 

Detecção de Falhas pode ser visto na figura 1.1. 

Falhas em 
Motores

Extração 
de sinais
Extração 
de sinais Processamento

Extração 
de sinais
Detecção 
de Falhas

 

- 5 0

0

5 0
- 4 0

- 2 0
0

2 0
4 0

- 2

- 1

0

1

2

3

4

Rolamentos

Enrolamentos 
estatóricos

Quebra de 
barras

Excentricidades

Vibração

Corrente

Fluxo

Tensão

RMS

Transformada de 
Fourier

Tempo-Freqüência

Transformada de 
Wavelet

Sequência negativa

Vetor de Park

Modelagem

Análise de 
tendências

Limiar

Análise multi-variada

Inteligência Artificial

Figura 1.1 – Descrição dos principais tipos de falhas, técnicas de extração e processamento 
de sinais e métodos para a classificação de falhas.
 

As origens dos defeitos podem ser categorizadas em quatro grupos: falhas nos 

rolamentos,  quebra de barras,  curtos  nos enrolamentos estatóricos e  excentricidades. 

Estas falhas podem ser classificadas como eventos aleatórios e não determinísticos, por 

isso,  seu  diagnóstico  apresenta  um grau  de  complexidade  elevado,  necessitando  de 

grande experiência e conhecimento profundo das influências das variáveis (Filippetti et 

al. 1995).

Quebras, rachaduras de barras e curtos entre-espiras são os principais agentes 

causadores de outros tipos falhas, cerca de 70% do total de falhas (Sin et al. 2003), que 
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poderão causar interrupção do funcionamento da maquina (Kliman et al. 1996). Estes 

defeitos são de difícil diagnostico, pois somente são perceptíveis quando a máquina está 

com sérios danos (Thomson e Fenger 2000;  Szabó et al.  2004;  Pereira et al.  2005). 

Portanto, é necessário dar uma atenção especial para estes tipos de problemas.

Os sensores mais comuns para a extração dos sinais são de natureza elétrica. 

Neste  contexto,  os  sensores  de  corrente  são  mais  baratos  e  confiáveis  para  o 

monitoramento  da  condição  da  máquina  (Demian  et  al.  2002;  Nandi  et  al.  2005). 

Portanto, esta grandeza é utilizada como medida fundamental nos processos descritos 

neste trabalho. 

Existem várias técnicas de processamento de sinais descritas na literatura, como 

a transformada de Fourier  (Birsen e  Kliman 1999),  pelas dificuldades da análise de 

transitórios  apresentados  pelos  métodos  freqüênciais,  a  transformada  de  Wavelet  é 

bastante empregada, entretanto, o esforço computacional cresce bastante  (Chow e Hai 

2004). A transformação de Park tem demonstrado grande eficácia na determinação do 

estado  das  máquinas,  propiciando  além  de  um  diagnóstico  preciso,  uma  boa 

visualização dos padrões (Cardoso et al. 1993). 

Para situações deste tipo,  os métodos computacionais inteligentes apresentam 

bons resultados (Filippetti et al. 1995). Dentre os processos de classificação de falhas 

encontrados na literatura (Benbouzid 1999), pode-se citar os trabalhos de Chow et al. 

(1991), Filippetti et al. (1995), Birsen e Kliman (1999), Demian et al. (2002) e Freitas et 

al.  (2005) entre outros, sendo as redes neurais a técnica mais amplamente estudada. 

Entretanto, nenhum destes artigos faz um estudo completo entre os diversos paradigmas 

de aprendizado nos algoritmos de classificação,  pois se detém a estudar a aplicação 

apenas de um determinado algoritmo para o diagnóstico.

Para  o  treinamento  dos  classificadores  é  necessária  uma base de  dados  com 

diversos  tipos  de  comportamentos  das  máquinas.  Mas,  as  únicas  bases  de  dados 

encontradas estão presentes nos artigos do Chow et al. (1991) e do Jiang et al. (2002). O 

conjunto de dados do Chow et  al.  (1991)  apresenta  35 padrões  e  dois  atributos  de 

corrente e velocidade. Já o conjunto do Jiang et al. (2002) apresenta apenas 26 padrões 

com sete atributos que representam as harmônicas das correntes e seis classes, sendo 

utilizada para a mineração de dados. Pelo tamanho e características destas bases, sua 

aplicação é estritamente limitada.

Existem várias razões para a não disponibilidade das bases de dados, a principal 

delas  é  o  caráter  econômico.  Geralmente  as  bases  são  instrumentos  utilizados  por 
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consultorias  especializadas  em manutenção,  e  sua  livre  distribuição  causa  prejuízos 

financeiros  a  essas  empresas.  Também  deve  ser  considerado  o  alto  custo  para  a 

elaboração  de  uma  base,  pois  são  necessárias  diversas  maquinas  que  poderão  ser 

permanentemente  danificadas.  Outro  fato  acerca  deste  problema  é  a  propaganda 

negativa aos fabricantes de motores, uma vez que estes estudos revelam falhas que estão 

relacionadas  ao  processo  de  fabricação  e  aspectos  construtivos  da  máquina  (G.G. 

Acosta et al. 2006). 

Com  o  objetivo  de  testar  diversos  classificadores,  foi  desenvolvida  uma 

metodologia para a construção de uma base de dados confiável e de baixo custo. Foi 

utilizado  um  modelo  de  simulação  do  motor  de  indução  implementado  em 

MATLAB®/SIMULINK® fazendo  uso  da  transformação  de  Park  no  referencial 

estatórico  (Ong  1997)  sendo  este  mais  um  dos  motivos  para  a  utilização  da 

transformação de Park para o processamento dos sinais de corrente.

O  reconhecimento  de  padrões  por  computador  é  uma  das  mais  importantes 

ferramentas usadas no campo da inteligência de máquina. Atualmente está presente em 

inúmeras áreas do conhecimento e encontra aplicações diretas em visão computacional, 

análise sísmica, reconhecimento de comandos a voz, classificação de sinais de radar, 

reconhecimento de faces, análise e entendimento de sinais eletrocardiográficos, previsão 

de comportamentos em mercados financeiros, reconhecimento de caracteres impressos e 

manuscritos, diagnóstico de falhas em equipamentos, além de outras (Duda et al 2001).

Ele tem por objetivo a  classificação de objetos (padrões) em um número de 

categorias ou classes  (Theodoridis e Koutroumbas 2005). No caso de reconhecimento 

de  falhas,  os  padrões  de  corrente  são  os  objetos  (Atributos)  e  as  classes  são  os 

comportamentos correspondentes ao estado da máquina. 

A aplicação ao reconhecimento de falhas requer técnicas robustas e eficientes, 

para tanto,  os  classificadores  que compõem essa investigação do monitoramento do 

diagnóstico das máquinas são: Árvore de Decisão (AD), k-Vizinhos Mais Próximos (k-

NN, do inglês  k-Nearest  Neighbor),  Naïve Bayes (NB),  e Redes Neurais  Artificiais 

(RNA) (Duda et al 2001). Tais métodos foram escolhidos por representarem diferentes 

paradigmas de aprendizado.

Visando obter uma melhoria de desempenho do diagnóstico de falhas (Canuto 

2001), sistemas de multiclassificação (homogênea e heterogênea), ou  ensembles,  são 

empregados  nesta  pesquisa,  usando  como  base  os  métodos  computacionais 

anteriormente  mencionados.  Freqüentemente,  o  erro  de  um  sistema  de 
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multiclassificação é menor do que o erro de um único classificador (Bauer e Kohari 

1999). Neste trabalho, são usados os seguintes multi-classificadores: Bagging, Boosting, 

Voting, Stacking e StackingC.

1.1 Objetivos

O objetivo principal desta dissertação é investigar e aplicar os métodos computacionais 

inteligentes capazes de garantir  uma elevada exatidão na classificação de falhas em 

máquinas elétricas. De modo geral, a abrangência deste trabalho pode ser resumida da 

seguinte maneira:

• Problema: Diagnóstico de falhas de quebra de barras e curtos-circuitos entre 

enrolamentos em motores de indução trifásicos e metodologia para a construção 

de bases de dados correspondente aos comportamentos de uma máquina.

• Dados  de  entrada: Padrões  de  corrente  elétrica,  para  as  condições  de 

normalidade, quebra de barras e curto-circuitos entre enrolamentos, obtidos pela 

aplicação do vetor de Park.

• Objetivo: Investigar os métodos com diferentes paradigmas de aprendizado para 

gerar classificadores eficientes capazes de reconhecer adequadamente as falhas.

Inicialmente,  é  realizada  uma  análise  de  desempenho  das  seguintes  técnicas 

inteligentes,  escolhidas  por  motivos  anteriormente  apresentados:  AD,  k-NN,  NB,  e 

RNA  do  tipo  Multi-  Layer  Perceptron (MLP).  Tomando  como  base  os  resultados 

obtidos com essas técnicas, são gerados multi-classificadores homogêneos (Bagging e 

Boosting) e heterogêneos (Voting,  Stacking e  StackingC), sendo o desempenho destes 

comparados entre si e entre os dos classificadores usados em sua formação, a fim de se 

identificar o método que seja capaz de realizar uma melhor classificação das falhas. 

Desse modo, além da avaliação dos classificadores usados como base, este trabalho faz 

um estudo da viabilidade de um ambiente multiclassificador aplicado ao problema do 

reconhecimento de falhas.

Na busca por uma base de dados satisfatória e diante do nítido problema de 

obtenção de bases de dados nesta área, é proposta uma metodologia para a obtenção da 

base de dados utilizando um programa implementado em MATLAB®/SIMULINK®.
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1.2 Organização da Dissertação

Este trabalho está dividido em seis capítulos, organizados da seguinte maneira:

• Capítulo 2: são abordadas as características dos motores de indução trifásicos, o 

seu  princípio  de  funcionamento,  a  modelagem  dinâmica  e  a  aplicação  da 

transformação de Park para a obtenção das componentes dq0 a serem utilizadas 

neste  trabalho,  neste  mesmo capítulo  são  discutidos  os  tipos  de  falhas  mais 

comuns bem como suas as formas de extração e processamento dos sinais.

• Capítulo 3: são  revisados  os  métodos  computacionais  inteligentes  a  serem 

empregados para classificar os tipos de falhas, serão abordados os algoritmos 

Árvore  de  decisão,  k-vizinhos  mais  próximos,  Naïve  Bayes  e  Redes  neurais 

multilayer  perceptron,  são  revisadas  as  técnicas  que  utilizam  multi-

classificadores, os homogêneos representado pelo  Bagging e o  Boosting, e os 

heterogêneos pelo Votting, Stacking e Stacking C. Além disso, são apresentadas 

as metodologias para a avaliação e comparação dos algoritmos;

• Capítulo  4:  é  apresentada  a  revisão  bibliográfica  para  o  tema  proposto, 

ressaltando os trabalhos de maior relevância nesta dissertação.

• Capítulo 5: são descritos a metodologia para obtenção da base de dados, bem 

como são discutidos e analisados os resultados obtidos nos experimentos.

• Capítulo  6: são  apresentadas,  por  fim,  algumas  conclusões  e  perspectivas 

futuras deste trabalho. 
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Capítulo 2

Motores de indução trifásicos

O motor de indução trifásico é um dispositivo de conversão de energia onde a corrente 

de alimentação e o fluxo magnético excursionam numa determinada freqüência para 

obter  o  conjugado mecânico.  Neste  capítulo,  os  conceitos  sobre  o funcionamento e 

condições de falhas em máquinas de indução trifásicas são apresentados. Na seção 2.1 

são discutidas suas características de funcionamento e suas partes principais, sendo que 

a  modelagem dinâmica  da máquina trifásica genérica  é  encontrada na seção 2.2.  A 

transformação  de  Park  para  obter  as  componentes  0dq  no  referencial  arbitrário  é 

discutida na seção 2.3. A seção 2.4 desenvolve as equações para o referencial estatórico, 

que é o referencial utilizado nas simulações. Já seção 2.5 as falhas em máquinas são 

discutidas de forma geral, ressaltando suas causas e efeitos e na seção 2.6 são descritas 

as principais formas extração e processamento dos sinais envolvidos, por fim na seção 

2.7 são discutidas também as influências nos parâmetros do circuito equivalente.

2.1 Estrutura e princípio de operação

O motor de indução é composto por duas partes: Um estator fixo e um rotor livre para 

girar,  que é separado do estator por um pequeno entreferro.  Os motores de indução 

estudados neste trabalho apresentam um estator contendo ranhuras que são utilizadas 

para gerar um espaço para a colocação das bobinas de campo do estator, e um rotor 

composto de barras que são montadas em forma de gaiola, sendo curto-circuitadas por 

dois anéis terminais. 
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Uma visão geral de um motor de indução em gaiola é apresentada na figura 2.1. 

Nela podemos visualizar: o estator que é colocado na carcaça da máquina, um rotor do 

tipo gaiola de esquilo, rolamentos ou mancais, o sistema de arrefecimento, que neste 

caso, é composto por um ventilador. Os demais componentes são utilizados para fixar e 

proteger os elementos principais.

Figura 2.1 – Componentes principais de um motor de indução trifásico gaiola de esquilo. 
Adaptado do manual da WEG motores elétricos (Weg 2006).

Quando o enrolamento do estator de um motor trifásico é conectado a uma fonte 

de corrente alternada, é produzido no entreferro um campo magnético girante. Seja f  a 

freqüência da corrente estatórica e  P  é o número de pólos, a velocidade síncrona do 

campo girante é dado pela equação 2.1.

P
f

s
⋅= 120ω (2.1)

Se a velocidade do rotor é denominada rω  e a velocidade do campo girante dos 

enrolamentos do estator eω , então a velocidade de escorregamento será reesc ωωω −=  

que é a velocidade relativa entre estator e rotor. O fator de escorregamento, s , será dado 

pela equação 2.2.

e

escs
ω

ω= (2.2)
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2.2 Modelagem de uma máquina de indução trifásica

Uma  máquina  trifásica  de  indução  apresenta  certo  grau  de  complexidade  quando 

analisamos  seu  comportamento.  Para  simplificar  este  problema,  processos  de 

modelagem são freqüentemente utilizados (Ong 1997; Freitas et al. 2005). No modelo 

construído assume-se que as bobinas estão igualmente distribuídas no espaço e que os 

circuitos estão acoplados magneticamente conforme pode ser visto na figura 2.2.

+

+

+

+ +

+

rω

rθ

sa

sa−

sb

sb−

sc

sc−
ra

ra−
rb

rb−

rcrc−
estatóricoeixo

Figura 2.2 – Circuito idealizado para a modelagem de um motor de indução trifásico 
(Ong 1997).

2.2.1 Equações de tensão

As equações de tensão estatóricas (2.3) e rotóricas (2.4) podem ser obtidas em função 

da corrente, resistência e do fluxo concatenado1 nas bobinas. 

dt
driv as

sasas
λ+=

dt
driv bs

sbsbs
λ+=

dt
driv cs

scscs
λ+=

(2.3)

1 O fluxo concatenado representa o efeito total do fluxo Φ  que abraça o enrolamento, é obtido fazendo 
Φ⋅= Nλ  onde N é o número de espiras da bobina.
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dt
driv ar

rarar
λ+=

dt
driv br

rbrbr
λ+=

dt
driv cr

rcrcr
λ+=

(2.4)

2.2.2 Equações do fluxo concatenado

Em notação matricial, o fluxo concatenado dos enrolamentos do estator e do rotor, em 

termos das indutâncias e correntes, pode ser escrito de forma reduzida:

















=








abc
r

abc
s

abc
rr

abc
rs

abc
sr

abc
ss

abc
r

abc
s

i
i

LL
LL

λ
λ

 Wb.espiras (2.5)

em que,

( ) t
csbsas

abc
s λλλλ ,,=

( ) t
crbrar

abc
r λλλλ ,,=

( ) t
csbsas

abc
s iiii ,,=

( ) t
crbrar

abc
r iiii ,,=

(2.6)

e o sobrescrito t denota a transposta do arranjo.

As sub-matrizes das indutâncias dos enrolamentos estator-estator e rotor-rotor 

são da forma:

















+
+

+
=

sslssmsm

smsslssm

smsmssls
abc
ss

LLLL
LLLL
LLLL

L  H (2.7)

















+
+

+
=

rrlrrmrm

rmrrlrrm

rmrmrrlr
abc
rr

LLLL
LLLL
LLLL

L  H (2.8)

em que  lsL  é  a indutância de acoplamento estatórica por fase,  lrL é a indutância de 

acoplamento por fase do rotor, ssL  é a indutância própria do enrolamento estatórico, rrL  

é  a  indutância  própria  do enrolamento rotórico,  smL  é  a  indutância  mútua  entre  os 

enrolamentos do estator, rmL  é a indutância mútua entre os enrolamentos rotóricos.

As matrizes das indutâncias estator-rotor são dependentes da posição do rotor, 

ou seja, ângulo rotórico, rθ , elas são definidas por:
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[ ]
( )

( )

( )





























 −





 +






 +





 −






 −





 +

==

rrr

rrr

rrr

sr
tabc

rs
abc
sr LLL

θπθπθ

πθθπθ

πθπθθ

cos
3

2cos
3

2cos

3
2coscos

3
2cos

3
2cos

3
2coscos

 
 H (2.9)

em que, srL  é o valor de pico da indutância mútua estator-rotor.

Quando as perdas no ferro são desprezadas, podemos expressar algumas dessas 

indutâncias em termos do número de espiras, sN e rN , e a permeância do entreferro, gP

:

gsss PNL 2=  H (2.10)






=

3
2cos2 π

gssm PNL  H (2.11)

grssr PNNL =  H (2.12)

grrr PNL 2=  H (2.13)






=

3
2cos2 π

grrm PNL  H (2.14)

Note  que  a  máquina  idealizada  é  descrita  por  seis  equações  diferenciais  de 

primeira ordem, uma para cada enrolamento. Estas equações diferenciais são acopladas 

uma com a outra através de indutâncias mútuas entre os enrolamentos. Em particular, os 

termos de acoplamento estator-rotor são dependentes da posição rotórica; assim, quando 

o rotor gira, estes termos de acoplamento variam com o tempo.

Transformações  matemáticas  como  a  dq  (Transformação  de  Park)  ou  α β  

(Transformação de Clarke) (Ong 1997) podem facilitar o cálculo da solução transitória 

dos modelos das máquinas de indução descritos anteriormente, pela transformação para 

equações diferenciais, com indutâncias constantes.

2.3 Modelo da máquina em qd0 num referencial arbitrário

Sérgio Pinheiro dos Santos 25



A máquina idealizada considera que o entreferro é simétrico. A escolha do referencial 

qd0 varia de acordo com a conveniência ou compatibilidade com a representação de 

outros  componentes  do  sistema  em  estudo.  Dois  referenciais  comuns  utilizados  na 

análise de máquinas de indução são os referenciais rotacionais estatórico e síncrono. 

estatóricoeixo

ω

rω

sa

sb

sc

rb

rc

ra
θ

rθ

qeixo

deixo

Figura 2.3 – Relação entre os eixos abc e qd0 em um referencial arbitrário (Ong 1997). 

Partindo das equações da máquina de indução no referencial rotacional arbitrário 

para a velocidade ω  no mesmo sentido de rotação do rotor, as equações da máquina de 

indução no referencial  estatórico podem ser  obtidas  pela  colocação de  0=ω .  E  as 

equações para o referencial rotacional síncrono pode ser obtido colocando eωω = , onde 

eω  é a velocidade do campo girante estatórico. Inicia-se com as equações de tensão e 

torque da máquina em quantidades por fase. Aplicando a transformação no referencial 

arbitrário  qd0 para estas equações obtêm-se sua correspondência em  qd0.  A relação 

entre  as  quantidades  abc e  qd0 de  um  referencial  rotacional  arbitrário  para  uma 

velocidade angular, ω , é apresentada na figura 2.3. A transformação da equação de abc 

para este referencial qd0 é dada por:

( )[ ]















=

















c

b

a

qdd

q

f
f
f

T
f
f
f

θ0

0

(2.15)

Sérgio Pinheiro dos Santos 26



em que a variável f  pode ser uma tensão por fase, correntes, ou fluxo concatenado da 

máquina.

A  matriz  ( )][ 0 θqdT  é  conhecida  como  matriz  de  transformação  de  Park,  do 

referencial abc para qd0 é representada por:

( )[ ]
( )

( )






























 +





 −






 +





 −

=

2
1

2
1

2
1

3
2sin

3
2sinsin

3
2cos

3
2coscos

3
2

0
πθπθθ

πθπθθ

θqdT (2.16)

e sua inversa:

( )[ ]
( ) ( )






























 +





 +






 −





 −=−

1
3

2sin
3

2cos

1
3

2sin
3

2cos

1sincos

3
21

0

πθπθ

πθπθ

θθ

θqdT (2.17)

2.3.1 Equações de tensão em qd0

Em notação  matricial,  as  equações  do  enrolamento  estatórico  podem ser  expressas 

como:
abc
s

abc
s

abc
s

abc
s irpv += λ (2.18)

Aplicando a transformação ( )][ 0 θqdT , para a tensão, fluxo e corrente, da equação 

(2.18):

( )[ ] ( )[ ] [ ] ( )[ ] ( )[ ] 01
00

01
00

0 qd
sqd

abc
sqd

qd
sqdqd

qd
s iTrTTpTv −− += θθλθθ (2.19)

O seguinte termo derivativo no tempo pode ser expresso como:

( )[ ] [ ]
( ) ( )

[ ] ( )[ ] [ ]01
0

001
0

0
3

2cos
3

2sin

0
3

2cos
3

2sin

0cossin
qd
sqd

qd
s

qd
sqd pT

dt
dTp λθλθ

πθπθ

πθπθ

θθ

λθ −− +






























 +





 +−






 −





 −−

−

= (2.20)

Substituindo este resultado na equação 2.19, vamos obter:
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00000

000
001
010

qd
s

qd
s

qd
s

qd
s

qd
s irpv ++
















−= λλω (2.21)

em que, 

dt
dθω =   e  
















=

100
010
001

0
s

qd
s rr (2.22)

Da mesma forma, as equações para o rotor precisam ser transformadas para o 

mesmo referencial qd. Na figura 2.3, pode-se visualizar que o ângulo da transformação 

para elementos rotóricos é dado por  ( )rθθ − . Usando a transformação  ( )][ 0 rqdT θθ − , 

nas equações de tensão da mesma maneira que foi feito para as grandezas estatóricas, 

obtemos as seguintes equações para os enrolamentos rotóricos de uma máquina em qd0:

( ) 00000

000
001
010

qd
r

qd
r

qd
r

qd
rr

qd
r irpv ++
















−−= λλωω (2.23)

2.3.2 Equações do fluxo concatenado em qd0

O  fluxo  concatenado  em  qd0 é  obtido  pela  aplicação  de  ( )θ0qdT  para  o  fluxo 

concatenado estatórico na equação (2.5), que é:

( )[ ] ( )abc
r

abc
sr

abc
s

abc
ssqd

qd
s iLiLT +=  0

0 θλ (2.24)

Usando a  transformada inversa  apropriada  para  trocar  correntes  estatóricas  e 

rotóricas de abc por suas correspondentes em qd0, a equação (2.24) nos diz que:

( )[ ] ( )[ ] ( )[ ] ( )[ ] 01
00

01
00

0 qd
rrqd

abc
srqd

qd
sqd

abc
ssqd

qd
s iTLTiTLT −− −+= θθθθθλ

(2.25)
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Da mesma forma, o fluxo concatenado do rotor é dado por:

( )[ ] ( )[ ] ( )[ ] ( )[ ] 01
00

01
00

0 qd
rrqd

abc
rrrqd

qd
sqd

abc
rsrqd

qd
r iTLTiTLT −− −−+−= θθθθθθθλ
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0
2
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2
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=

(2.26)

As relações entre o fluxo concatenado do estator e rotor nas equações (2.25) e 

(2.26) podem ser expressas de forma compacta como:
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r
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qr

s
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L
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L
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LLL

0

0

0

0  

00000
0000
0000
00000
0000
0000

λ
λ
λ
λ
λ
λ

(2.27)

em que as grandezas rotóricas estão referidas para o estator de acordo com a seguinte 

relação:

qr
r

s
qr N

N λλ =′         dr
r

s
dr N

N λλ =′   (2.28)

qr
s

r
qr i

N
Ni =′         dr

s

r
dr i

N
Ni =′      (2.29)
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lr
r

s
lr L

N
NL

2







=′   (2.30)

e mL é a indutância de magnetização no lado do estator dada por:

rr
r

s
sr

r

s
ssm L

N
NL

N
NLL

2
3

2
3

2
3 ===   (2.31)

2.3.3 Equações do torque em qd0

A soma da potência instantânea de entrada para os seis enrolamentos do estator e rotor é 

dada por:

  crcrbrbrararcscsbsbsasasin ivivivivivivp ′′+′′+′′+++=  W (2.32)
e em termos das quantidades qd0, a potência instantânea de entrada será:

( )rrdrdrqrqrssdsdsqsqsin ivivivivivivp 0000 22 ′′+′′+′′+++=   W (2.33)

Utilizando as equações (2.21) e (2.23) para substituir as tensões no lado direito 

da equação (2.33), nós obteremos os três seguintes termos:  ri2 ,  λip , e  iω λ . O termo 

ri2  corresponde a perdas no cobre (Copper2). O termo λip  representa a taxa de energia 

trocada no campo magnético entre os enrolamentos e o termo iω λ  representa a taxa de 

energia convertida em trabalho mecânico. O torque eletromecânico desenvolvido pela 

máquina é  dado pela  soma dos termos iω λ  divididos pela  velocidade mecânica,  que 

resulta em:

( ) ( ) ( )[ ]drqrqrdrrdsqsqsds
r

em iiiiPT ′′−′′−+−= λλωωλλω
ω22

3
  N.m (2.34)

Usando a relação do fluxo concatenado na equação (2.27), nós podemos mostrar 

que:

( ) ( )dsqrqsdrmdrqrqrdrdsqsqsds iiiiLiiii −=′′−′′−=− λλλλ   N.m (2.35)

A equação (2.34) pode então ser expressa da seguinte forma:

2 Termo freqüentemente relacionado com o aquecimento provocado pela passagem de corrente elétrica.
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( )qrdrdrqrem iiPT ′′−′′= λλ
22

3
  N.m

( )dsqsqsds iiP λλ −=
22

3
  N.m

( )dsqrqsdrmem iiiiLPT ′−′=
22

3
 N.m

(2.36)

Para  a  simulação  proposta,  a  preferência  por  uma  forma  sobre  a  outra  é 

usualmente determinada pelas variáveis que podem ser avaliadas e depende também de 

outras partes da simulação.

Outro  caminho  para  encontrar  a  equação  do  torque  é  partindo  da  potência 

absolvida pela tensão de velocidade. Nos circuitos  q,  d,  e  0,  os elementos resistivos 

podem  ser  associados  com  as  perdas  de  no  cobre,  as  reatâncias  com  a  energia 

armazenada no campo magnético, e os termos de tensão rotacional está associado com o 

trabalho  mecânico.  Definindo  as  tensões  rotacionais  da  mesma forma  que  elas  são 

definidas na literatura das máquinas síncronas (Ong 1997), que é:

dsqsE ω λ=                     qsdsE ω λ−=      V
( ) drrqrE λωω ′−=′                     ( ) qrrdrE λωω ′−−=′      V

(2.37)

A potência  real  absolvida  por  estas  quatro  fontes  de  tensões  rotacionais  é  a 

potência eletromecânica da máquina, que é:

( ) ( ) ( ) ( )[ ]∗∗ ′−′′−′+−−ℜ= drqrdrqrdsqsdsqsem ijiEjEjiijEEP   
2
3

  W (2.38)

Quando a parte real da equação 2.38 é dividida pela velocidade mecânica do 

rotor,  obtêm-se  novamente  as  expressões  dadas  na  equação  2.36  para  o  torque 

eletromagnético.

Um resumo das equações de tensão, fluxo concatenado e torque de uma máquina 

de indução num referencial qd0 arbitrário é apresentado na tabela 2.1.

Tabela 2.1 – Equações da máquina de indução no referencial arbitrário.
Equações da tensão estatórica em qd0:

qssdsqsqs irpv ++= ω λλ

dssqsdsds irpv ++= ω λλ

ssss irpv 000 += λ

(2.39)

Equações da tensão rotórica em qd0: (2.40)
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( ) qrrdrrqrqr irpv ′′+′−+′=′ λωωλ

( ) drrqrrdrdr irpv ′′+′−+′=′ λωωλ

 rrrr irpv 000 ′′+′=′ λ

em que,
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(2.41)

Equações do torque:

( ) ( ) ( )[ ]drqrqrdrrdsqsqsds
r

em iiiiPT ′′−′′−+−= λλωωλλω
ω22

3
  N.m

( )qrdrdrqr iiP ′′−′′= λλ
22

3 ( )dsqsqsds iiP λλ −=
22

3 ( )dsqrqsdrm iiiiLP ′−′=
22

3  N.m

(2.42)

Freqüentemente, as equações das máquinas são expressas em termos dos fluxos 

concatenados por segundo,  sψ ′ ,  e  reatâncias ,  sX ′  ao invés de  sλ ′  e  sL′ .  Existem 

relações simples pelas bases ou valor calculado da freqüência angular, sω , que são:

λωψ b=   V(pu3) (2.43)
e,

LX bω=   H(pu) (2.44)
em que fb πω 2=  radianos elétricos por segundo, f  é a freqüência calculada em Hertz 

da  máquina.  É  comum  trabalhar  em  eletricidade  com  valores  normalizados, 

denominados  pu os valores de base com o valor de pico mais que o valor de um P-

pólos, máquinas de indução trifásicas com tensões fase-fase rms calculadas, ratedV , e a 

potência, ratedS , são como a seguir:

ratedb VV
3
2=  

ratedb SS =

3 pu – Por unidade, representa a grandeza normalizada em relação a grandeza de base definida.
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b

b
b V

SI
3
2=

b

b
b I

VZ =

bm

b
b

ST
ω

=

em que 
P

b
bm

ωω 2= .

As equações de uma máquina de indução simétrica num referencial arbitrário em 

termos do fluxo concatenado por segundo e reatâncias para a base de freqüência são 

resumidas na tabela 2.2, e o circuito equivalente no referencial arbitrário é mostrado na 

figura 2.4.

Tabela 2.2 – Equações da máquina no referencial arbitrário em termos de sψ ′  e sX ′ .
Equações da tensão estatórica em qd0:

qssds
b

qs
b

qs irpv ++= ψ
ω
ωψ

ω

 dssqs
b

ds
b

ds irpv ++= ψ
ω
ωψ

ω

sss
b

s irpv 000 += ψ
ω

Equações da tensão rotórica em qd0:

qrrdr
b

r
qr

b
qr irpv ′′+′




 −+′=′ ψ
ω

ωωψ
ω

 drrqr
b

r
dr

b
dr irpv ′′+′




 −−′=′ ψ
ω

ωωψ
ω

rrr
b

r irpv 000 ′′+′=′ ψ
ω

(2.45)

em que,
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(2.46)

Equações do torque: (2.47)
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( ) ( )







′′−′′




 −+−= drqrqrdr
b

r
dsqsqsds

br
em iiiiPT ψψ

ω
ωωψψ

ω
ω

ω22
3

  N.m

( )qrdrdrqr
b

iiP ′′−′′= ψψ
ω22

3 ( )dsqsqsds
b

iiP ψψ
ω

−=
22

3 ( )dsqrqsdrm
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iiiixP ′−′=
ω22

3
 N.m
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zerosequência
Figura 2.4 – Representação do circuito equivalente  de uma máquina de indução no 
referencial arbitrário (Ong 1997).

2.4 Modelagem no referencial estatórico

Conforme  mencionado  anteriormente,  existe  uma  necessidade  de  escolher  um 

referencial para simular uma máquina. Em estudos de sistemas de potência, cargas em 

motores  de  indução  interligadas  com  outros  tipos  de  componentes  de  sistemas  de 

potência são freqüentemente simuladas num sistema no referencial síncrono. Mas, para 

estudos  transitórios  de  controladores  de  velocidade,  é  usualmente  mais  conveniente 
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simular  uma  máquina  de  indução  e  seu  conversor  num referencial  estatórico  (Ong 

1997).

Partindo  das  equações  da  máquina  de  indução  para  um  caso  genérico,  as 

equações da máquina no referencial  estatórico podem ser simplesmente obtidas pelo 

ajuste  da  velocidade  do  referencial  arbitrário  ω ,  para  zero.  As  equações  de  uma 

máquina de indução simétrica em termos de sψ ′  e sX ′ no referencial estatórico podem 

ser vistas na tabela 2.3. A representação do circuito equivalente é dada pela figura 2.5.

Tabela 2.3 – Equações da máquina no referencial estatórico em termos de sψ ′  e sX ′ .
Equações da tensão estatórica em qd0:

s
qssds

b

s
qs

b

s
qs irpv ++= ψ

ω
ωψ

ω
s
dss

s
ds

b

s
ds irpv += ψ

ω

 sss
b

s irpv 000 += ψ
ω

Equações da tensão rotórica em qd0:
s

qrr
s

dr
b

rs
qr

b

s
qr irpv ′′+′−′=′ ψ

ω
ωψ

ω

 s
drr

s
qr

b

rs
dr

b

s
dr irpv ′′+′+′=′ ψ

ω
ωψ

ω

 rrr
b

r irpv 000 ′′+′=′ ψ
ω

(2.50)
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Equações do torque:

( )s
qr

s
dr

s
dr

s
qr

b
em iiPT ′′−′′= ψψ

ω22
3 ( )s

ds
s
qs

s
qs

s
ds

b

iiP ψψ
ω

−=
22

3 ( )s
ds

s
qr

s
qs

s
drm

b

iiiixP ′−′=
ω22

3
 

N.m

(2.52)
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Figura 2.5 – Representação do circuito equivalente  de uma máquina de indução no 
referencial estatórico (Ong 1997).

2.5 Falhas em máquinas

No ambiente industrial, é comum classificar falhas em motores de indução da seguinte 

forma (Demian et al. 2002):

• Falhas estatóricas resultando na abertura ou curto-circuito de um ou mais 

enrolamentos de fases do estator ou espiras;

• Conexões dos enrolamentos do estator mal-feitas;

• Quebra de barras ou rachaduras nos anéis terminais do rotor;

• Irregularidades estáticas ou dinâmicas no entreferro;

• Eixo torto que pode resultar num atrito entre rotor e estator, causando 

sérios perigos para o centro estatórico e enrolamentos;
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• Rolamentos ou falhas nas caixas de transmissão.

Estas falhas geralmente produzem um ou mais sintomas como:

• Tensões desbalanceadas;

• Incremento da pulsação de conjugado;

• Decremento do conjugado médio;

• Incremento de perdas e redução na eficiência;

• Aquecimento excessivo.

As quebras nos rolamentos e de barras rotóricas, curtos-circuitos nos enrolamentos 

estatóricos,  e  excentricidades  correspondem  a  98%  de  todas  as  falhas  existentes, 

portanto merecem uma maior atenção (Nandi et al. 2005), estas falhas são descritas com 

mais detalhes nas seções seguintes.

2.5.1 Falhas em rolamentos

A maioria das máquinas elétricas utiliza rolamentos esféricos ou deslizantes (mancais). 

Cada rolamento consiste de dois  anéis:  um interno e o outro externo.  Conjuntos de 

esferas ou de elementos deslizantes são postos para correr entre estes anéis (Nandi et al. 

2005).  Até  mesmo  em condições  normais,  cargas  balanceadas  e  bom alinhamento, 

podem acontecer  falhas  e  fadigas4.  Em muitos  casos,  estas  falhas  conduzem a  um 

aumento  da  vibração  e  do  nível  de  ruído.  O rompimento  ou  quebra  de  rolamentos 

podem ocorrer quando pequenos pedaços começam a soltar-se dentro dos rolamentos, 

causados por fadigas, aumentando o atrito até rompê-los.

Outros  casos  que  influenciam  na  vida  útil  do  rolamento  são  excentricidades, 

vibrações e outras causas externas como:

• Contaminação  causada  por  poeira  e  grãos  de  areia,  que  depositam 

minúsculas partículas ou pela presença de elementos de ação corrosiva 

como água ou ácidos;

• Lubrificação  imprópria  que  inclui  problemas  de  lubrificação  por 

aquecimento e abrasão;

•  Instalação  imprópria  do  rolamento  pela  aplicação  de  força 

desproporcional ou pelo desalinhamento do eixo.

4 Fenômeno relacionado com esforço excessivo de um componente mecânico.
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Cerca  de  40  a  50%  de  todas  as  falhas  apresentadas  por  motores  estão 

relacionadas com rolamentos, entretanto seu diagnóstico é bastante simples, podendo 

ser realizado com inspeções áudios-visuais. Algumas falhas de rolamentos podem ser 

manifestadas  como  sendo  falhas  de  assimetria,  que  são  usualmente  escondidos  na 

categoria  de  falhas  de  excentricidade.  Por  outro  lado,  os  defeitos  provocados  por 

rolamentos  esféricos  podem  ser  categorizados  como  defeito  exterior  e  interior  da 

superfície de contato do rolamento e defeitos esféricos.

2.5.2 Falhas estatóricas ou de armadura

Estas falhas são usualmente relacionadas com defeitos de isolação. Numa linguagem 

comum,  são  conhecidas  genericamente  como faltas  de  fase  para  terra  ou  fase-fase. 

Acredita-se que estas falhas começam como defeitos não detectados entre enrolamentos 

que finalmente crescem e culminam em falhas maiores (Kliman et al. 1996). Cerca de 

30 a 40% de todas as falhas recaem nesta categoria.

A perda da isolação estatórica pode ser causada por diversas razões. Dentre estas 

temos (Nandi et al. 2005):

• Altas temperaturas internas ou dos enrolamentos;

• Afrouxamento da laminação do núcleo, suportes ou juntas;

• Folgas de conexão dos enrolamentos;

• Contaminação do óleo por umidade e poeira;

• Curto-circuitos e exigências de partida;

• Descargas elétricas;

• Vazamentos no sistema de refrigeração.

2.5.3 Falhas provenientes de quebras de barras e anéis

Ao  contrário  do  projeto  do  estator,  o  projeto  de  fabricação  do  rotor  tem  sofrido 

pequenas mudanças nos últimos anos. Por se tratar de uma peça bastante robusta, as 

falhas relacionadas com este tipo de componente ficam em torno dos 10 a 15% do total 

de falhas possíveis (Kliman et al. 1996).

Os rotores são fabricados de duas formas: em peça única, formando uma gaiola e 

enrolados, chamados de bobinados, apresentando estrutura semelhante ao estator. Por 
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muito tempo, rotores em gaiola foram utilizados em pequenas máquinas. No entanto, 

com o advento dos rotores gaiola flexíveis, podendo ser usada até mesmo em motores 

na faixa de 3000 KW. Rotores bobinados são geralmente encontrados em aplicações 

maiores ou em casos especiais. Rotores em gaiola, entretanto, são mais robustos que os 

bobinados, quase nunca, necessitando de reparos (Thomson e Fenger, 2000).

As razões para a quebra de barras e quebra de anéis terminais são diversas. Elas 

podem ser causadas pelos seguintes motivos:

• Estresse  térmico  pela  sobrecarga  ou  desbalanceamento,  altas  tensões, 

perdas  excessivas,  centelhamento  (principalmente  em  rotores 

bobinados);

• Estresse  magnético  causado  por  forças  eletromagnéticas,  forças 

magnéticas desbalanceadas, ruído eletromagnético e vibrações;

• Estresse residual devido a problemas de fabricação;

• Estresses dinâmicos provenientes do torque no eixo, forças centrífugas e 

estresses cíclicos;

• Estresses  do  ambiente  causado,  por  exemplo,  por  contaminações  e 

contatos  com  substâncias  abrasivas  devido  a  produtos  químicos  ou 

umidade;

• Estresses  mecânicos  devido  à  perda  de  laminações,  fadiga  entre 

componentes, defeitos nos rolamentos e etc.

2.5.4 Falhas relacionadas com excentricidades

A excentricidade  em máquinas  é  uma  desigualdade  no  entreferro  existente  entre  o 

estator e o rotor (Nandi et al, 2005). Quando a excentricidade se torna alta, a resultante 

das  forças  axiais  desbalanceadas  causam  o  friccionamento  entre  estator  e  rotor, 

causando danos para a máquina. Existem dois tipos de excentricidades no entreferro: 

Excentricidade estática e dinâmica. No caso de excentricidade estática, a posição do 

tamanho do entreferro mínimo é mantida constante no espaço e as falhas podem ser 

causadas  por  ovalização  do  núcleo  do  estator  ou  pelo  posicionamento  incorreto  do 

estator e rotor durante o estágio de comissionamento. Se a montagem do eixo rotórico é 

devidamente correta, o nível de excentricidade estática não muda.
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Para o caso de excentricidade dinâmica, o centro do rotor não está posicionado 

no centro de rotação e a posição do mínimo do entreferro gira junto com o rotor. Este 

desalinhamento pode ser causado por diversos fatores tal como uma curvatura no eixo 

do rotor, colocação dos rolamentos ou desalinhamento, e ressonância mecânicas para 

velocidades críticas, etc. Uma excentricidade no entreferro de até 10% é permissível. 

No entanto, os fabricantes normalmente mantêm um nível de excentricidade abaixo do 

limite com o objetivo de minimizar as forças magnéticas radiais e reduzir vibração e 

ruído.

Na realidade, ambas as excentricidades tendem a coexistir. Um nível inerente de 

excentricidade estática existe até mesmo em máquinas novas devido ao processo de 

manufatura  e  o  processo  de  montagem,  conforme  foi  abordado  por  Dorrel  (1997) 

(Dorrel  e  Thomson 1997).  Nestes casos,  excentricidades estáticas podem causar um 

desbalanço da força magnética em uma direção. Com o uso prolongado, podem causar 

curvaturas do eixo rotórico,  rolamentos,  chavetas e  etc,  podendo resultar  em alguns 

graus de excentricidade dinâmica. Estes efeitos podem se tornar um grande problema 

dentro do estator  (ao menos que sejam detectados  prematuramente) causando danos 

maiores à máquina (Barbour e Thomson 1997).

2.6 Técnicas de extração e processamento de sinais para o diagnóstico 

de falhas

As falhas em máquinas podem ser detectadas pela análise dos mais variados sensores, 

como de vibração, corrente,  fluxo e temperatura.  Em muitos casos,  não é suficiente 

apenas  captar  estas  informações,  mas  processá-las  de  uma  forma  que  possam  ser 

analisadas. Nesta seção serão discutidas as técnicas de extração e processamento dos 

sinais.

 

2.6.1 Extração de sinais

Uma das características importante dos motores de indução é sua alta simetria,  mas 

quando há uma presença de qualquer tipo de falha, essa assimetria é afetada (Sin et al. 

2003). Essas mudanças podem ser analisadas através de diferentes sensores, como de 

vibração, fluxo magnético e corrente (Kliman et al. 1997).
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O monitoramento da vibração é uma das mais antigas técnicas de monitoramento 

da condição sendo largamente usada para detectar problemas mecânicos como falhas 

em  rolamentos  ou  desbalanceamentos  mecânicos.  Frequentemente  é  usado  um 

transdutor piezo-elétrico gerando um sinal de tensão proporcional à aceleração (Sin et 

al. 2003). 

O  fluxo  concatenado  de  um motor  de  indução  é  mensurado  utilizando  uma 

bobina circular que é colocada internamente na máquina, estando concêntrica ao eixo 

rotórico. Com o movimento, uma tensão de saída é produzida, sendo proporcional à 

variação do fluxo magnético. Este sinal contém a maioria das componentes da análise 

da corrente, sendo estes sensores muito utilizados para a estimação da velocidade da 

máquina (Sin et al. 2003).

A corrente estatórica é usualmente medida por um sensor de efeito Hall. Este 

tipo  de  sensor  detecta  componentes  freqüênciais  que  podem estar  relacionadas  com 

falhas mecânicas, assimetrias magnéticas e elétricas, como a quebra de barras e curto-

circuito (Thomson e Fenger. 2000). Muitas pesquisas utilizam os sensores de corrente 

para o monitoramento da condição das máquinas, particularmente utilizando a análise 

frequêncial (Demian et al. 2002; Nandi et al. 2005).

2.6.2 Processamento de sinais

O processamento do sinal pode ser realizado de várias maneiras, na literatura, os mais 

comuns  métodos  de  processamento  utilizam  a  análise  no  domínio  do  tempo,  da 

freqüência, em ambos (tempo e freqüência), com estatísticas de alta ordem e vetor de 

Park. 

a) Processamento no domínio do tempo

Quando ocorrem falhas em máquinas rotacionais, o sinal no domínio do tempo 

pode  mudar.  A  amplitude  e  a  distribuição  do  sinal  podem  ser  diferentes  quando 

comparados em condições normais. No domínio do tempo, as falhas relacionadas com 

as  características  do  sinal  podem  ser  obtidas  pelo  cálculo  de  várias  ferramentas 

estatísticas tais como o valor médio quadrático (RMS - Do inglês, Root mean Square), 

média, variância entre outros. Entretanto este tipo de processamento não é muito eficaz 
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para  a  classificação  de  falhas,  pois  o  sinal  pode  ser  confundido  com  perfis  de 

carregamento e regimes de operação da máquina.

b) Processamento no domínio da freqüência

 Já  no  domínio  da  freqüência  a  transformada  de  Fourier  é  a  técnica  de 

processamento de sinal mais utilizada para o monitoramento do comportamento on-line. 

Isto se deve ao fato de que muitas falhas mecânicas e elétricas produzem sinais que 

podem ser determinados a partir dos parâmetros da máquina como o número de pólos 

(Filippetti et al. 2000). Os sinais numa análise freqüêncial podem ser provenientes dos 

sensores de vibração, corrente e fluxo anteriormente citados. 

A aquisição da corrente em conjunto com a análise freqüêncial é a maneira mais 

comum de monitorar o estado das máquinas, é popularmente conhecida como a análise 

da assinatura da corrente (MCSA – do inglês,  Motor Current Signature Analysis) que 

apresenta  como  característica  principal  uma  alta  confiabilidade  e  rapidez  no 

diagnóstico,  além de  alta  sensibilidade  e  um custo  de  implementação  relativamente 

baixo. Dois diferentes casos de aplicações bem sucedidas da análise da assinatura são 

descritos por Thomson (2001) (Thomson e Fenger 2001). 

São  encontrados  casos  de  aplicação  de  sensores  de  corrente  e  vibração  em 

conjunto com as técnicas freqüênciais,  mas,  estudos  têm mostrado que as medições 

elétricas  fornecem a  mesma informação  de  falhas  obtidas  nas  análises  de  vibração 

(Kliman et  al.  1996).  O principal  benefício  da  utilização  da  corrente  estatórica  em 

detrimento da análise de vibrações é  que a instrumentação utilizada é relativamente 

mais simples. 

A transformada de Fourier  usada na análise freqüêncial  convencional assume 

que  o  espectro  de  freqüência  não  muda  em relação  ao  tempo  sobre  o  período  de 

amostragem. Esta suposição nem sempre é válida, especialmente com cargas mecânicas 

que apresentam consideráveis variações no tempo (Benbouzid 2000).

 Para  solucionar  este  problema,  os  métodos  de  monitoramento  de  sinal  no 

domínio tempo e freqüência foram desenvolvidos. Aplicando a transformada de Fourier 

para pequenos intervalos (STFT – Do inglês, Short-time Fourier transform) que divide 

o sinal em pequenos segmentos, no qual o sinal é considerado praticamente constante, e 

então é calculada a transformada de Fourier para cada segmento. Ou ainda a análise de 

Wavelet onde o sinal é decomposto num conjunto de ondas não senoidais (Benbouzid 
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2000). Ela é aplicada para formas de ondas pulsativas, que não podem ser representadas 

como a soma de componentes senoidais como na transformada de Fourier convencional. 

c) Processamento através de estatísticas de alta ordem

Existem também estatísticas de alta ordem, como a kurtose5, que fornece uma 

indicação da proporção de exemplos que divergem da média através de um pequeno 

valor comparado com os que divergem por um grande valor. Algumas destas medidas 

estatísticas de alta ordem têm que ter usualmente a propriedade de ser insensíveis ao 

ruído com distribuição gaussiana, o que torna as medidas estatísticas bastante usuais 

para a detecção de falhas (McCormick 1998).

É possível melhorar o desempenho da análise freqüêncial através de estatísticas 

de alta-ordem, obtendo o que se denomina espectro de alta-ordem (HOS – Do Inglês, 

High Order Spectral) (McCormick 1998). 

d) Processamento através do vetor de Park

A transformação de Park é muito utilizada na transformação do fluxo e torque 

em aplicações  de  controle  vetorial.  A  definição  do  vetor  de  Park  é  anteriormente 

descrita na seção 2.3, que permite a representação de variáveis de uma máquina trifásica 

através de um sistema de coordenadas com dois eixos perpendiculares. As componentes 

das correntes estatóricas na direção dos eixos em quadratura (d e q) são calculadas pelas 

seguintes expressões (G.G. Acosta et al. 2006):

cbad iiii
6
1

6
1

3
2 −−= (2.53)

cbq iii
2
1

2
1 −= (2.54)

em que  ai ,  bi  e  ci  são  correntes  estatóricas.  Sobre  condições  ideais,  ou  seja,  em 

condições normais, o motor é alimentado com uma corrente senoidal, balanceada e de 

seqüência positiva, o vetor de corrente de Park (PVC – Do inglês, Park Vector Current) 

resulta em:

 ( )tIi smáxd ωsin
2
6= (2.55)

5 Kurtose é uma medida de dispersão que caracteriza o "achatamento" da curva da função de distribuição.
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 −=

2
sin

2
6 πω tIi smáxq (2.56)

Nesta expressão, máxI  é o máximo valor da corrente estatórica e t é a variável de 

tempo. As equações 2.55 e 2.56 descrevem um círculo perfeito centrado na origem do 

plano  dq, com raio constante igual a  
2
6 (Cusido et al. 2006). Pequenas variações no 

raio  do  vetor  são  devidas  a  pequenos  desbalanceamentos  de  tensão  na  fonte  de 

alimentação da máquina.

Estas deformações existem porque os harmônicos presentes na corrente de linha 

dos motores durante as falhas, estão também presentes nas componentes d e q do vetor 

de  Park,  estudos  da  análise  espectral  das  componentes  comprovam esta  informação 

(Benbouzid 2000). Nestes mesmos estudos, o módulo do espectro do vetor de corrente 

de Park é bem mais limpo para as componentes em torno da freqüência fundamental, 

isto irá facilitar o processo de detecção das componentes relacionadas com falhas. Esta 

nova implementação do vetor de Park elimina algumas das limitações técnicas descritas 

no  processo  da  análise  da  assinatura  de  corrente  (Benbouzid  2000).  A  principal 

desvantagem deste método é que ele ignora os efeitos de tensões desbalanceadas.

Alguns autores propõem a observação do módulo complexo do vetor de Park 

(G.G.  Acosta  et  al.  2006),  chamado  de  Aproximação  Estendida  do  Vetor  de  Park 

(EPVA  –  Do  inglês,  Exentened  Park’s  Vector  Approach)  que  usa  somente  a 

componente fundamental de corrente para desenhar o lócus geométrico de Park. Isto 

possibilita a filtragem de qualquer freqüência de alta ordem tornando o processo mais 

robusto para ruídos e perturbações. Entretanto, não está claro ainda sua melhora com 

relação ao PVC.

 Mesmo  utilizando  o  processamento  dos  sinais  através  do  vetor  de  Park,  é 

necessário conhecer as influências das componentes freqüênciais no monitoramento da 

condição da máquina, isto porque o modelo para a obtenção das bases de dados utiliza 

estas componentes para a determinação dos tipos de falhas características.

 

2.6.3 Componentes freqüênciais para a detecção de falhas em rolamentos
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Falhas nos rolamentos são defeitos exclusivamente mecânicos, que são identificáveis 

pela utilização de técnicas de vibração, mas Schöen (1995) (Schöen et al. 1995) têm 

demonstrado que é possível também detectar estas falhas pela assinatura de corrente, 

pois estas freqüências de vibrações são refletidas no espectro de corrente pela seguinte 

relação:

vrol fmff ⋅±= 1 (2.53)
em que ,3,2,1=m , e vf  é uma das freqüências características de vibração. 

No entanto, estas freqüências são mais presentes quando há grandes danos no 

rolamento  (como  rompimento  na  parte  externa  e  brinelamento  induzido  por  um 

conjunto de vibrações). As freqüências das vibrações que estão associadas a falhas nos 

rolamentos e mancais são dadas por:
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Para defeitos externos,
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Para defeitos internos,
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Para defeitos esféricos e,
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, (2.57)

Para defeitos sucessivos.
em que rf é a freqüência rotacional, N é o número de esferas, db  e pd  são o diâmetro e 

diâmetro de passo da esfera, respectivamente, e β  é o ângulo de contato da esfera.

  

2.6.4 Componentes freqüênciais para a detecção de falhas no estator

Poucas técnicas da assinatura de corrente para detecção de falhas entre-enrolamentos 

são  estudadas  (Joksimovic  e  Penman 1998),  (Stavrou  et  al,  1999).  Ambos  utilizam 
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componentes de altas e baixas freqüências, quase semelhante às falhas relacionadas com 

excentricidade. No entanto, a física por trás da existência de cada componente não é 

claramente  explicada.  Também,  defeitos  semelhantes,  como  desbalanços  de  tensão, 

imperfeições  construtivas  que  produzem efeitos  similares,  não  são  mencionados.  A 

flutuação angular da corrente estatórica no espaço vetorial (Kostic-Perovic et al 2000) 

foi  utilizado na detecção de falhas  entre-enrolamentos,  e  rotóricas.  As variações do 

ângulo de fase são analisadas no domínio da freqüência.  Uma forte  componente de 

terceira harmônica pode ser também encontrada na corrente de linha com faltas nos 

enrolamentos. Embora a assinatura da corrente possa detectar estas componentes, elas 

podem ser confundidas com desbalanços de tensão em algumas máquinas menores. 

Mas em Jung (2006) (Jung e Kwon 2006) explica que curto nos enrolamentos 

começam  com  uma  força  magnetomotriz  negativa,  que  reduz  o  campo  girante  da 

máquina, gerando uma distorção da forma de onda do fluxo concatenado no entreferro, 

induzindo freqüências na corrente estatórica da seguinte intensidade:

( ) fks
p
nfestator









±−= 1 (2.58)

em que p  é o número de pares de pólos, ,3,2,1=n  e ,5,3,1=k respectivamente.

2.6.5 Componentes freqüênciais para a detecção de quebras de barras e anéis

Este tipo de problema é largamente encontrado na literatura, principalmente porque este 

tipo de falha costuma somente ser perceptível quando os danos são graves. Thomson 

(2001) (Thomson e Fenger 2001) e Filippetti (2000) (Filippetti et al. 2000) utilizam a 

assinatura da corrente para detectar quebra de barras em máquinas. Eles investigam as 

componentes  laterais  de  freqüência  bf  em  torno  da  freqüência  fundamental  para 

detecção.

( ) fsfb 21 ±= (2.59)
em que  s é o escorregamento e  f é a freqüência de alimentação, enquanto as bandas 

laterais menores são específicas para o problema de quebra de  barras, as bandas laterais 

maiores são devidas à oscilação de velocidade. De fato, Fillipetti (1996) (Filippetti et al. 

1996) apresenta que quebra de barras realmente incrementam as seqüências das bandas 

laterais dadas por:

( ) fksfb 21 ±= ,     ,3,2,1=k (2.60)
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A inércia provocada por carregamentos também afeta a magnitude destas bandas 

laterais. Outras componentes espectrais que podem ser observadas na corrente de linha 

estator são (Nandi et al. 2005):

( ) fss
p
kfb 








±−





= 1 (2.61)
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2.6.6  Componentes  freqüênciais  para  a  detecção  de  falhas  relacionadas  com 

excentricidade

A presença de excentricidades estáticas ou dinâmicas pode ser facilmente detectada pela 

utilização  do  MCSA.  A  equação  que  descreve  as  componentes  de  freqüência  de 

interesse são (Nandi et al 2005):

( ) ( )








±−±⋅= v

p
snkRff de

1
(2.62)

em que 0=dn  para o caso de excentricidade estática e  3,2,1=dn  para a dinâmica (

dn  é  conhecido como ordem de excentricidade),  f  é  a  freqüência  fundamental  de 

alimentação, R  é o número de slots do rotor, s  é o escorregamento, p  é o número de 

pares  de  pólos,  k é  somente  um inteiro,  e  v  é  a  ordem das  harmônicas  que  estão 

presentes na fonte de alimentação do motor ( 1±=v , 3± , 5± e etc). 

No  entanto,  se  excentricidades  dinâmicas  e  estáticas  coexistirem,  é  possível 

observar componentes próximas à freqüência fundamental (Dorrel e Thomson 1997).

rfkff ⋅±=1 ,       ,3,2,1=k (2.64)
em que f  é a freqüência fundamental de alimentação e rf  é a freqüência rotórica.

2.7 Influência das falhas nos parâmetros do circuito equivalente

A simulação do comportamento da máquina e suas falhas são implementadas tomando 

como  referência  os  circuitos  equivalentes  descritos  pela  figura  2.5.  Para  tanto,  é 

necessário conhecer as influências dos parâmetros de circuito na presença de falhas.

2.7.1 Resistência rotórica para o caso de quebra de barras

O desenvolvimento de uma assimetria rotórica é usualmente obtido pela aplicação da 

teoria  do  campo  girante,  que  considera  a  contribuição  de  cada  campo  magnético 

produzido  pelos  enrolamentos  do  estator  e  do  rotor.  De  acordo  com  esta  teoria 

(Filippetti et al. 1995), uma falha ou uma assimetria rotórica provoca uma superposição 

de  dois  campos  contra-rotacionais  que  corresponde a  reação  rotórica  para  o  campo 

girante  estatórico  de  freqüência  f ,  gerando  componentes  de  freqüência  sf± . 
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Conforme já visto na seção 2.6.5, algumas freqüências aparecem no estator do motor de 

indução para o caso de quebra de barras. 

A  magnitude  da  influência  das  quebras  de  barras  no  motor,  pode  se  obtida 

considerando que o rotor é trifásico e composto por N  barras e que a resistência de uma 

barra é representada por br , então:








∝

3
N
rr b

r (2.65)

Então, havendo uma quantidade n  de barras quebradas:






 −

∝

3
nN

rr b
rdefeituosa (2.66)

Conseqüentemente, o incremento do valor da resistência rotórica é dado por:

nN
nrR r 3

3
−

=∆ (2.67)

Para uma determinação de barras quebradas, usualmente considera-se R∆ entre 

10 e 30% da resistência rr  (Filippetti et al. 1995).

2.7.2 Resistência e reatância estatórica em falhas nos enrolamentos

Como já visto, as falhas nos enrolamentos tem como causa principal defeitos de curto-

circuito entre espiras da mesma bobina que não são detectados (Kliman et al. 1996). Por 

isso será estudado este tipo de falha neste trabalho. Neste caso, haverá uma redução 

tanto na resistência como na indutância do circuito que compõe a máquina obedecendo 

a seguinte equação (Guru et al. 2001; Cai et al. 2003):

A
lr ∆=∆ ρ  e 

b

b

A
lL

⋅
∆=∆

µ (2.68)

em que ρ é a resistividade do material da bobina, l∆  o comprimento do fio, A  é a área 

da seção transversal do fio,  bl∆  variação do tamanho da bobina,  µ permeabilidade do 

material do entreferro e bA a área a seção da bobina.

Uma variação no número de espiras da bobina entre 1 e 5% é considerada um 

estágio inicial  de falha,  portanto haverá uma redução na resistência  e  indutância  da 

mesma magnitude. 
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Aplicando  a  transformação  de  Park  da  equação  2.16  para  os  enrolamentos 

trifásicos  da  máquina,  encontra-se  a  relação  em  qd0 para  variações  de  impedância 

correspondentes à falhas, representada por iii xjrz ∆+∆=∆ :
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2.8 Sumário

Este capítulo apresentou os conceitos gerais sobre as máquinas de indução trifásicas, 

levando  em consideração  suas  características  construtivas,  conceitos  de  modelagem 

dinâmica e os principais  tipos de falhas existentes e suas formas de detectá-las.  No 

capítulo subseqüente serão discutidos os métodos computacionais inteligentes aplicados 

à detecção de falhas em máquinas.
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Capítulo 3

Métodos computacionais inteligentes

Os  métodos  computacionais  inteligentes  diferem  dos  métodos  tradicionais  por 

apresentar a possibilidade de aprender com a experiência passada. Neste capítulo, são 

descritas suas características e funcionalidades básicas para a análise e classificação das 

falhas  nos  motores  de  indução  trifásicos.  Na  seção  3.1  são  discutidos  conceitos 

fundamentais de aprendizado de máquina e na seção 3.2 os sistemas de classificação. 

Na  seção  3.3  são  discutidos  os  sistemas  multi-classificadores  e  na  seção  3.4  são 

discutidos os métodos de avaliação dos classificadores.

3.1 Métodos computacionais inteligentes em geral

Métodos  computacionais  inteligentes,  também  conhecidos  como  técnicas  de 

aprendizado  de  máquina  (AM)  constituem  uma  área  da  inteligência  artificial  que 

permite que sistemas sejam gerados automaticamente, por encontrar padrões e conceitos 

nos dados, muitas vezes não detectados por especialistas.

AM  estuda  como  construir  programas  de  computador  que  melhoram  seu 

desempenho em alguma tarefa por meio de experiência. Aprender, nesse contexto, pode 

ser definido (para situações em que o desempenho em alguma tarefa pode ser medido) 

como a seguir: diz-se que um programa computacional aprende a partir da experiência 

E,  em  relação  a  uma  classe  de  tarefas  T,  com  medida  de  desempenho  P,  se  seu 

desempenho nas tarefas T, medida por P, melhora com a experiência E (Mitchell 1997).

O processo  de  detecção  de  falhas  em máquinas  é  complexo e  a  tomada de 

decisão torna-se difícil quando o especialista dispõe de ferramentas convencionais de 

diagnóstico. Os métodos computacionais inteligentes são muito utilizados para auxiliar 

Sérgio Pinheiro dos Santos 52



neste  processo,  principalmente  por  fornecer  um  diagnóstico  confiável  bem  como 

possibilitar a automatização do diagnóstico.

As  técnicas  de  AM podem ser  divididas,  de  maneira  geral,  em aprendizado 

supervisionado e não supervisionado. Se antes do processo de aprendizado o indutor 

recebe  um conjunto  de  exemplos,  cada  exemplo  será  formado por  um conjunto  de 

atributos de entrada e um conjunto de saída (associadas às condições das máquinas), 

então esse tipo de aprendizado pode ser classificado como aprendizado supervisionado. 

Como exemplos de algoritmos supervisionados, podem ser citados, dentre outros: redes 

neurais  artificiais  do  tipo  Multilayer perceptron,  algoritmos  genéticos  e  árvores  de 

decisão.

Em contraste, o aprendizado não-supervisionado é realizado quando, para cada 

exemplo,  apenas  os  atributos  de  entrada  estão  disponíveis.  Essas  técnicas  de 

aprendizado são utilizadas quando o objetivo for encontrar em um conjunto de dados 

padrões ou tendências (aglomerados) que auxiliem o entendimento desses dados (Costa 

1999).  Como exemplos  de  algoritmos de  aprendizado não  supervisionado podem-se 

citar,  dentre  outros:  redes  neurais  do  tipo  auto-organizáveis  (SOM),  k-means  e 

agrupamento hierárquico.

3.2 Sistemas de Classificação

A classificação ou identificação de alvos é  um processo que consiste  em rotular os 

objetos anteriormente segmentados em diferentes classes definidas a priori (Duda et al 

2001).  Esta  classificação  pode  ocorrer  a  partir  da  similaridade  entre  os  padrões  de 

corrente.  O diagnóstico de falhas implementado nesta tese é um problema típico de 

aprendizado supervisionado (Chow 1991), ou seja, de classificação. Existem diversos 

algoritmos implementados para este fim, alguns se destacam por sua eficiência, outros 

pela facilidade de implementação (Nandi et al. 2005).

Os resultados baseados nesses algoritmos são dependentes da maneira pela qual 

os dados foram pré-processados e da técnica utilizada para seleção de atributos. Todos 

esses fatores podem ter um efeito considerável nos resultados da análise. Portanto, em 

geral, não se pode afirmar que há uma categorização única correta dos dados, embora 

técnicas  de  classificação  diferentes  possam  ser  mais  ou  menos  apropriadas  para 

diferentes conjuntos de dados (Mitchell 1997). 
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Foram  selecionadas  algumas  dessas  técnicas:  Árvores  de  decisão  (AD), K 

vizinhos mais próximos (KNN), redes neurais artificiais (RNA) e Naïve Bayesian (NB). 

Os critérios utilizados para a escolha destas técnicas, bem como uma descrição de cada 

um dos métodos serão abordadas a seguir.

3.2.1 Árvores de Decisão

Amplamente utilizadas em algoritmos de classificação, as árvores de decisão (AD) são 

representações simples do conhecimento e um meio eficiente de projetar classificadores 

que predizem classes baseadas nos valores de atributos de um conjunto de dados. As 

árvores de decisão consistem de nodos que contém um teste em um atributo; de arcos, 

provenientes destes nodos e que recebem os valores possíveis para estes atributos; de 

nodos  folha,  que  representam as  diferentes  classes  de  um conjunto  de  treinamento. 

Cada percurso na árvore (da raiz à  folha) corresponde a uma regra de classificação 

(Mitchell 1997). 

Uma árvore de decisão utiliza uma estratégia de “dividir para conquistar”: Um 

problema complexo é decomposto em subproblemas mais simples; e recursivamente a 

mesma estratégia é aplicada a cada subproblema.  Ela tem, desse modo, a função de 

particionar  recursivamente  um  conjunto  de  treinamento,  até  que  cada  subconjunto 

obtido deste processo contenha casos de uma única classe. Para atingir esta meta, a 

técnica de árvores de decisão examina e compara a distribuição de classes durante a 

construção  da  árvore.  Os  resultados  obtidos,  após  a  construção  de  uma  árvore  de 

decisão, são fornecidos de maneira compacta e podem ser utilizados para classificar 

novos casos.  

A  capacidade  de  discriminação  de  uma  árvore  vem  da  divisão  do  espaço, 

definido pelos atributos, em subespaços homogêneos intra sub-espaço e heterogêneos 

inter sub-espaço, para cada sub-espaço sendo associada uma classe. O conteúdo desses 

subespaços pode ser descrito por um conjunto de regras que usa um ou mais atributos 

dos dados (Mitchell 1997).

A  escolha  deste  algoritmo  para  a  classificação  de  falhas  está  intimamente 

baseada nas suas vantagens apresentadas na referência (Mitchell 1997), sendo elas:

• Método  não-paramétrico  (não  assume  nenhuma  distribuição  particular  para  os 

dados;  pode  construir  modelos  para  qualquer  função  desde  que  o  número  de 

exemplos de treinamento seja suficiente). Os estados de falhas não obedecem uma 
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distribuição particular, como será abordado no capítulo 5 dos experimentos, este 

algoritmo pode apresentar bons resultados para o estudo em questão;

• A estrutura da árvore de decisão é independente da escala das variáveis, poderão 

ser  utilizados  dados  de  diferentes  escalas  de  grandeza,  tais  como,  tensões, 

correntes, torque e velocidade em conjunto;

• Robusta à presença de pontos extremos e atributos redundantes ou irrelevantes, 

essa característica pode ajudar para aplicações de falhas, pois os dados obtidos de 

sensores,  apresentam  ruídos  e  discrepâncias,  que  podem  ser  eliminados  sem 

nenhum tratamento adicional.

Uma outra vantagem muito relevante das ADs sobre outras técnicas de AM é 

que  elas  produzem  modelos  que  podem  ser  facilmente  interpretados  por  humanos 

(Mitchell 1997). Esta é uma característica importante, visto que é possível analisar um 

conjunto  de  regras  aprendidas  por  uma AD e  determinar  se  o  modelo  aprendido  é 

plausível  para  a  detecção  de  falhas,  dadas  as  restrições  do  mundo  real.  Com  esta 

vantagem também é possível analisar as causas que levaram a um determinado tipo de 

falha, baseados nos dados gerados pela árvore. 

Mas  a  AD  também  apresenta  algumas  desvantagens  como  instabilidade 

(pequenas perturbações do conjunto de treinamento podem provocar grandes alterações 

no modelo aprendido) e não tolerante à presença de valores desconhecidos, portanto é 

necessário  ter  bastante  cautela  na  utilização  desta  técnica,  pois  os  resultados  de 

classificação poderão ser insatisfatórios.

Muitos são os algoritmos de classificação que implementam árvores de decisão. 

Os desempenhos desses algoritmos são em geral dependentes da aplicação. O algoritmo 

ID3 foi um dos primeiros algoritmos desenvolvidos para a construção de árvores de 

decisão,  outros  algoritmos  foram desenvolvidos,  sendo  os  mais  conhecidos:  CART 

(Classification  and  Regressinon  Trees),  CHAID (Chi  Square  Automatic  Interaction 

Detection) e C4.5. O algoritmo C4.5 (Quinlan 1993) é um método melhorado do ID3 

que, entre outros aperfeiçoamentos, combate o problema do overfitting, utilizando uma 

estratégia de “poda da árvore”.

No algoritmo C4.5 os atributos poderão ser tanto numéricos quanto categóricos e 

sua escolha é baseada na entropia total do sistema. Suponha que temos uma variável X  

com k  possíveis valores, tendo as probabilidades associadas a essas escolhas dadas por 

kppp  , , , 21  . A entropia de X é definida por:
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( ) ( )∑−=
j

jj ppXH 2log (3.1)

Seja candidato à partição chamado  S , que divide o conjunto de dados  T  em 

subconjuntos kTTT  , , , 21  . A medida da informação requerida pode então ser calculada 

como a soma ponderada das entropias dos subconjuntos individuais, como a seguir:

( ) ( )∑−=
k

j
isis THpTH (3.2)

em que ip  representa a proporção de registros no subconjunto i . Define-se o ganho de 

informação como sendo ( ) ( ) ( )THTHSganho s−= , que é o incremento de informação 

produzido pela partição do conjunto de treinamento T  de acordo com seu candidato à 

partição  S .  Para  cada  nó  de  decisão,  o  algoritmo  particiona  o  conjunto  de  dados 

levando em consideração a variável que produz o melhor ganho de informação. Um 

algoritmo simples, indutor de AD pode ser visto no Anexo A, seção A1.

3.2.2 K-vizinhos mais próximos

Os K-vizinhos mais próximos (KNN) é um método que classifica um novo objeto de 

acordo  com sua  distância  para  os  objetos  do  conjunto  de  treinamento  (Fukunaga e 

Keinosuke  1972).  Os  mais  próximos  vizinhos  do  conjunto  de  treinamento  são 

encontrados e o objeto vai ser associado à classe que abrange a maioria desses vizinhos 

mais próximos. O KNN clássico não tem capacidade de detecção de outlier, isto é, uma 

classificação é sempre feita se um objeto não conhecido é ou não membro de uma das 

classes do conjunto de treinamento.

A classificação de um padrão X  é feita através de votação dos  K´s elementos 

mais próximos, podendo esta votação ser de forma simples ou ponderada, levando em 

conta o número de vizinhos.

Um dos pontos chave no processo de classificação do KNN é a definição da 

quantidade de vizinhos K a ser considerado.  A definição do K é um processo lento e na 

maioria das vezes empírico, o procedimento padrão é executar o algoritmo várias vezes 

com  diferentes  valores  para  K e  observar  aquele  com  o  qual  se  obtém  o  melhor 

resultado. 

A métrica  freqüentemente usada para  avaliar  os  vizinhos mais  próximos é  a 

distância  Euclidiana  padrão,  seja  um  padrão  X  arbitrário,  descrito  pelo  vetor  de 
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características  ( ) ( ) ( )  , , , 21 xaxaxa n em que  ( )xar representa o r-ésimo atributo de  X

então a distância Euclidiana entre ix  e jx é calculada como:

( ) ( ) ( )( )∑
=

−=
n

r
jrirjiEuclidiana xaxaxxd

1

2, (3.3)

O  principal  motivo  de  sua  utilização  para  deteção  de  falhas  é  sua  fácil 

implementação  bem  como  sua  possibilidade  de  operação  em  sistemas  on-line 

diretamente, pois o algoritmo não apresenta necessidade de treinamento em separado, 

mas com isso, ele torna-se lento para determinar o estado da máquina, por esse motivo 

não são encontrados relatos da aplicação do KNN para a detecção de falhas em motores. 

Um algoritmo simples, indutor de KNN pode ser visto no Anexo A, seção A2.

3.2.3 Naïve Bayes

A  abordagem  bayesiana,  baseia-se  essencialmente  em  toda  a  teoria  estatística  que 

envolve e deriva do “Teorema de Bayes”. Este, além de ser um dos resultados mais 

importantes  da  teoria  das  probabilidades,  é  também  o  princípio  fundamental  da 

aprendizagem  bayesiana.  Tal  teorema  é  mostrado  abaixo,  já  no  contexto  de  AM 

(Mitchell 1997):

( ) ( ) ( )
( )DP

hPhDPDhP ⋅= (3.4)

em que:

P(h): probabilidade a priori de um padrão pertencer à classe h.

P(D): probabilidade a priori dos dados de treinamento D.

P(h/D): probabilidade de h dado D (probabilidade à posteriori ou condicional).

P(D/h): probabilidade de D dado h. 

Na aprendizagem  bayesiana, considera-se que os itens e relações de interesse 

são  a  manifestação  de  leis  de  distribuição  de  probabilidade  que  estão  por  trás.  É, 

portanto, uma abordagem essencialmente quantitativa à aprendizagem, olhando para o 

problema como a escolha da melhor hipótese de um espaço de hipóteses – aquela que é 

mais coerente com os dados do problema. Neste caso a função objetivo (conceito alvo a 

aprender)  corresponde  à  escolha  da  melhor  hipótese,  escolha  esta  que  é  realizada 

levando-se em conta o cálculo explícito da probabilidade de cada hipótese.
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Esta abordagem é uma peça importante na área aprendizagem automática. Por 

um  lado,  os  resultados  práticos  conseguidos,  em  muitos  domínios,  mostram-se 

competitivos com os alcançados por outros métodos de aprendizagem, superando-os 

mesmo  em muitas  situações  (Mitchell  1997).  Por  outro  lado,  este  método  ajuda  a 

perceber  outros  métodos  de  aprendizagem  que  não  manipulam  explicitamente 

probabilidades.

A dificuldade prática pré-existente à aplicação de algoritmos de aprendizagem 

bayesiana  consiste  na  necessidade  de  calcular  um  conjunto  considerável  de 

probabilidades, relativas aos dados com os quais se está trabalhando, o que constitui 

uma  barreira  intransponível  em  muitas  situações  práticas,  quer  pela  falta  dessa 

informação,  quer  pela  intratabilidade  prática  de  todos  esses  cálculos.  O  algoritmo 

“Naive Bayes” é uma simplificação feita para contornar a dificuldade de calcular o 

enorme número de probabilidades, admitindo como hipótese a independência de certos 

eventos  probabilísticos,  mesmo  que  seja  de  forma  forçada.  O  desempenho  deste 

algoritmo para a análise de falhas pode ser prejudicado por esta consideração, basta 

lembrar que os eventos tais como correntes, tensões e velocidade são dependentes entre 

si (Guru et al. 2001). 

Um classificador “Naive Bayes” NBv , tem a forma: )()|(maxarg hPhDPv
Hh

NB
∈

= , 

sendo H  o conjunto das classes consideradas D os exemplos de treinamento. O valor 

dado  por  )(hP  designa  a  probabilidade  da  classe  h  em  questão e )|( hDP  a 

probabilidade do dado  D condicionado por  h . Como se pode constatar pela fórmula 

anterior,  a  classificação  é  processada  escolhendo  a  classe  cujo  produto  daquelas 

probabilidades atinge o valor máximo.

3.2.4 Rede Neural Artificial

As redes neurais artificiais (RNAs) são estruturas que incluem o conceito biológico e 

matemático de um neurônio. A estrutura de um neurônio artificial, mostrado na Figura 

3.1 abaixo,  é  semelhante a  um neurônio biológico.  Os componentes  básicos  de um 

neurônio  são  os  sinais  de  entrada  xj  que  são  multiplicados  pelos  seus  pesos 

correspondentes wj, e somados. A soma ponderada é descrita pela Equação 3.5 a seguir. 

O resultado Sj é aplicado a uma função de ativação T(Sj). A função de ativação deve ser 
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monotonicamente crescente e com derivada definida em todos os pontos, em que as 

mais usuais são: a linear, tangente hiperbólica e sigmóide. 

0x

1x

nx

∑ T

0jw

1jw

jnw

Função de soma



Função de ativação

Saída j

Figura 3.1 - Neurônio artificial.

∑
=

⋅=
n

i
jiij wxS

1
(3.5)

As  redes  neurais  são  constituídas  de  unidades  de  processamento  simples 

organizadas em camadas e interligadas por conexões, as quais se associam os pesos. A 

estrutura mais simples de uma rede neural é constituída de apenas duas camadas, uma 

para os sinais de entrada e a outra composta pelos neurônios de saída. Para que uma 

rede neural consiga resolver problemas complexos é necessária à adição de uma ou mais 

camadas intermediárias, comumente chamadas de camadas escondidas. A Figura 3.2, a 

seguir, apresenta uma rede neural que contém uma camada intermediária.

Camada de Saída

Camada Escondida

Camada de Entrada

11ω
12ω

1

Pesos

Neurônios

2 3

1 2

Figura 3.2 - Rede Neural Artificial com uma camada escondida.

Quando os pesos associados às entradas da rede são ajustados até resultar uma 

saída desejada, esse processo é chamado de aprendizado. A técnica de aprendizado mais 

usual é o backpropagation. Essa técnica utiliza um algoritmo que tenta minimizar o erro 

da saída da rede, ou seja, a partir da saída produzida pela rede é calculado um erro, que 

representa a diferença entre um valor obtido e o valor desejado. O principal objetivo 

desse  processo  é  minimizar  o  erro  continuamente  até  que  a  saída  seja  um  valor 

aceitável.  Cada  conexão  tem  seus  pesos  ajustados  pela  aplicação  da  Regra  Delta 
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(Monard e Baranauskas 2003). A minimização do erro no algoritmo backpropagation é 

obtida pela execução do  gradiente decrescente. A fim de que este método possa ser 

utilizado, a função de ativação precisa ser contínua, diferenciável e, de preferência, não-

decrescente. A fórmula de ajuste de pesos é dada pela equação 3.6.

( ) ( ) ( ) ( )txttt ijjiji ⋅⋅+=+ δηωω 1 (3.6)
em que jiω  é o peso correspondente à conexão ji, ( )txi  as estradas correspondentes ao 

nó i, η  é a taxa de aprendizado e ( )tjδ  o erro associado entre a saída obtida e a desejada 

dada por: 

( ) ( ) ( )tytyt jdjj −=δ (3.7)
Para minimizar o risco do algoritmo convergir em mínimos locais,  é comum 

utilizar uma taxa de aprendizado decrescente, acrescentar nós intermediários, utilizar o 

termo momentum e adicionar ruídos aos dados, com a utilização do termo momentum 

( ) ( )( )1−− tt jiji ωωα , há um aumento da velocidade de treinamento, reduzindo o perigo 

de instabilidade, então o ajuste dos pesos é dada por:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )11 −−+⋅⋅+=+ tttxttt jijiijjiji ωωαδηωω (3.8)

3.3 Sistemas Multi-classificadores

Sistemas de multiclassificação6 (multi-classificadores) podem ser definidos como um 

conjunto  de  classificadores  cujas  decisões  individuais  são  combinadas  de  alguma 

maneira  de  modo a  classificar  novas  instâncias  (Dietterich  2000).  Diversos  estudos 

empíricos vêm mostrando que o desempenho de multi-classificadores é superior àquele 

obtido pelos classificadores base usados em sua formação, apesar de resultar em um 

aumento do custo computacional em termos de treinamento (Gams et al. 1994; Quinlan 

1996; Bauer e Kohari 1999; Dietterich 2000; Long e Vega 2003). Por essa razão, o 

estudo de métodos para a construção de multi-classificadores vem se tornando uma das 

áreas de pesquisa mais ativas em AM. Entretanto, não são encontrados estudos sobre a 

aplicação destes algoritmos no monitoramento de falhas em máquinas elétricas, portanto 

uma discussão sobre estes algoritmos será feita, destacando sua aplicabilidade e seus 

resultados.

6 O termo “sistema de multiclassificação” também é conhecido, entre outros, como ensemble, comitê, 
combinador,  classificador múltiplo, multi-estratégia de aprendizado e integrador.
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A Figura 3.3 (baseada em (Optiz e March 1999)) ilustra a estrutura básica de um 

sistema de multiclassificação (Optiz e March 1999). Cada classificador base do sistema 

da  Figura 3.3  é  treinado com instâncias  do conjunto  de  treinamento (todas  elas  ou 

alguma  amostragem deste  conjunto  original).  Então,  para  cada  instância,  as  saídas 

preditas por cada um desses classificadores (Si) são combinadas para produzir a saída 

final do sistema de multiclassificação (S*).

A idéia intuitiva da multiclassificação é que nenhum método ou sistema pode ser 

uniformemente  superior  a  qualquer  outro,  e  que  a  integração  de  diversos  métodos 

individuais melhora o desempenho do classificador final (Dietterich 2000). Portanto, 

um sistema de multiclassificação deve ter, normalmente, um melhor desempenho global 

do que os classificadores base usados em sua formação.

A  eficácia  de  métodos  de  multiclassificação  está  altamente  relacionada  à 

independência do erro cometido pelos classificadores base. Seu desempenho, portanto, 

depende fortemente da exatidão e da diversidade dos classificadores usados para formá-

los (Optiz e March 1999). Ou seja, combinar a saída de diversos classificadores é útil 

somente  se  há  diferenças  entre  eles  (por  exemplo,  em um caso  extremo,  combinar 

diversos classificadores idênticos não produz ganho algum).
 

Classificador1 Classificador2 Classificador3 

Módulo Combinador 

S1 S2 S3 

S* 

Dados de entrada 

Figura 3.3 - Estrutura de sistemas de multiclassificação.

A concepção de um sistema multiclassificador geralmente pode ser dividida em 

duas etapas: a construção e a combinação dos classificadores base, como mostrado a 

seguir:

• Construção dos classificadores base: classificadores base podem ser gerados 

utilizando  o  mesmo  algoritmo  de  AM  (gerando  os  multi-classificadores 

homogêneos (Dietterich 2000)) ou fazendo uso de diferentes algoritmos de AM 
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(gerando  os  multi-classificadores  heterogêneos  (Merz  1999)).  Nos  multi-

classificadores homogêneos, a obtenção de classificadores diferentes é possível 

devido  à  utilização  de  diferentes  conjuntos  de  treinamentos,  originados  de 

amostragens  no  conjunto  de  dados  original.  Nos  multi-classificadores 

heterogêneos, já que a diversidade dos classificadores é garantida pelo uso de 

diferentes  algoritmos  de  AM,  não  é  necessário  manipular  o  conjunto  de 

treinamento, podendo ser utilizados os mesmos dados para todos os algoritmos 

de aprendizado.

• Combinação dos classificadores base: a combinação dos classificadores base 

é feita normalmente através de um esquema de votação de suas saídas, como 

ocorre nos sistemas de multiclassificação homogênea. Porém, também pode ser 

realizada mediante  o  uso de um algoritmo de  AM que tem como dados de 

entrada  cada  uma  das  saídas  dos  classificadores  base.  A  maioria  dos 

classificadores heterogêneos utiliza esta forma de combinação.

Neste trabalho, são apresentados os seguintes métodos para a criação de sistemas de 

multiclassificação:  Bagging  e  Boosting  (multi-classificadores  homogêneos, 

apresentados  na  Seção  3.3.1)  e  Voting,  Stacking  e  StackingC  (multi-classificadores 

heterogêneos, apresentados na Seção 3.3.2).

3.3.1 Multi-classificadores Homogêneos

Como multi-classificadores  homogêneos,  destacam-se  Bagging  e  Boosting  (Schapire 

1990; Breiman 1996). Ambos os métodos trabalham com um único algoritmo de AM, 

utilizam  diferentes  amostragens  do  conjunto  de  dados  original  como  dados  de 

treinamento e combinam os resultados obtidos com os diferentes classificadores base 

através de algum esquema de votação.

a) Bagging

Bagging  (Boostrap AGGregatING) foi proposto por Breiman (1996) (Breiman 

1996), baseado na amostragem bootstrap (Efron e Tibishirani 1993). Neste método, são 

gerados  vários  subconjuntos  diferentes  de  treinamento  a  partir  de  uma amostragem 

aleatória do conjunto original de dados, com reposição. Então, são induzidos diferentes 

classificadores  a  partir  de  cada  um  destes  subconjuntos  de  treinamento,  como 
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representado na Figura 3.4(baseada em Canuto (2001)). Os subconjuntos de treinamento 

têm o mesmo número de instâncias do conjunto original. Porém, algumas instâncias do 

conjunto original  podem aparecer  mais de uma vez,  enquanto que outras  instâncias 

podem não ser selecionadas. Esta distinção aleatória entre os vários subconjuntos de 

treinamento confere diversidade aos modelos de classificação que são obtidos a partir de 

cada  um  desses  subconjuntos  (Kuncheva  2004).  Para  combinar  os  diferentes 

classificadores  base  (Cj  ,  no  Algoritmo  Anexo  A  -  A.4)  usados  e  se  obter  um 

classificador  final  C*,  um  esquema  de  votação  simples  é  normalmente  empregado 

(Canuto 2001).

Figura 3.4 - Representação do método Bagging.

A amostragem com reposição representa uma técnica eficaz para a produção de 

conjuntos  de  treinamento  representativos  do  conjunto  de  treinamento  original  e,  ao 

mesmo tempo, distintos entre si (Lima 2005). No entanto, a existência de subconjuntos 

de dados distintos não implica que todos os classificadores induzidos irão generalizar de 

forma distinta. Para que isso ocorra, os classificadores devem ser instáveis, no sentido 

de  produzirem  comportamentos  distintos  sempre  que  submetidos  a  conjuntos  de 

treinamento distintos, como os métodos AD e RNA.

O método Bagging busca, portanto, classificadores que sejam instáveis, capazes 

de  generalizar  de forma distinta,  não necessariamente de forma ótima.  Isso porque, 

mesmo que os componentes não apresentem uma boa capacidade de generalização, a 

combinação deles tendem a generalizar bem. Na verdade, a capacidade de generalização 

dos  classificadores  base  não  pode  ser  muito  ruim,  pois  a  melhora  obtida  com  a 

combinação deles pode não ser suficiente para garantir um bom desempenho do sistema 

classificador.  Por  outro  lado,  também não precisa  ser  muito  boa,  pois  neste  caso  a 
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combinação  dos  diferentes  classificadores  base  pode  não  produzir  ganho  no 

desempenho de classificação (Lima 2005).

b) Boosting

O  método  Boosting  (Schapire  1990)  abrange,  na  verdade,  uma  família  de 

diferentes técnicas (por exemplo, Arcing, Adaboosting, MultiBoosting e AveBoost). Em 

geral,  no  Boosting,  o  conjunto  de  treinamento  usado  por  cada  classificador  base, 

membro de uma seqüência de classificadores, é escolhido baseado no desempenho dos 

primeiros classificadores.  É necessário,  assim,  que os  vários classificadores base do 

Boosting  sejam  treinados  seqüencialmente,  visando  definir  as  instâncias  que  irão 

constituir os próximos conjuntos de treinamento (Lima 2005).

Uma  das  formas  de  Boosting  muito  difundida  e  aplicada  é  o  AdaBoosting 

(Freund e Schapire 1996). Neste caso, a probabilidade de escolha de uma instância para 

compor  um  conjunto  de  treinamento  depende  da  contribuição  dela  para  o  erro  de 

treinamento dos classificadores já treinados. Isto é, caso uma instância não tenha sido 

corretamente classificada pelos classificadores já gerados, a probabilidade de escolha 

desta  instância  aumenta  em  relação  às  demais,  quando  do  treinamento  de  novos 

classificadores (Lima 2005).

Conseqüentemente, esta instância terá uma chance maior de ser escolhida para 

compor o conjunto de treinamento do próximo classificador a ser gerado. Assim, pode-

se observar que, ao contrário do que ocorre no Bagging, apenas o primeiro classificador 

base  da  seqüência  do  método  é  treinado  a  partir  de  uma  amostragem aleatória  do 

conjunto de dados original.

O  AdaBoosting  também pode seguir  um outro  modelo  para  a  construção  de 

multi-classificadores, no qual todas as instâncias, e seus pesos associados, fazem parte 

do conjunto de treinamento dos classificadores base. Esta abordagem tem a vantagem 

de que todas as instâncias, com pouca ou muita representatividade (de acordo com o 

peso correspondente),  são incorporadas  aos  conjuntos  de  treinamento.  A Figura  3.5 

(Baseada  em  Canuto  (2001))  mostra  um  esquema  da  aplicação  deste  tipo  de 

AdaBoosting, usado nos experimentos deste trabalho.
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Figura 3.5 - Representação do método AdaBoosting.

Este  último  modelo  de  AdaBoosting  ajusta  inicialmente  o  peso  iω  de  cada 

instância como sendo 1/n, em que n é a quantidade de instâncias do conjunto de dados 

original. Esse método recalcula então os pesos depois que cada classificador treinado é 

adicionado  ao  sistema.  Em  cada  iteração  i,  seu  algoritmo  de  aprendizado  tenta 

minimizar o erro no conjunto de treinamento e retorna um classificador Ci. O erro de Ci 

é calculado pela seguinte equação:

∑
∑

=

= N

1i

incorr. class. exemplos  todosde 

i

i
merr

ω

ω
(3.9)

Este  erro  é  usado  para  atualizar  os  pesos  das  instâncias  do  conjunto  de 

treinamento. Em cada interação a atualização dos pesos será feita pela seguinte equação:
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 O classificador final C* é obtido por um esquema de votação dos classificadores 

base  Ci. O pseudocódigo deste tipo de  AdaBoosting  é mostrado a seguir no Anexo A 

A.5 (Canuto 2001).

Ao contrário do  Bagging, o método Boosting  pode apresentar uma degradação 

da taxa de erro diante de dados com ruído e instâncias atípicas (outliers), principalmente 

em pequenas bases de dados (Kuncheva 2004). Por outro lado, enquanto a abordagem 

Bagging atua apenas na redução da variância, a abordagem Boosting é capaz de reduzir 
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tanto a variância quanto o bias do erro de classificação (Friedman et al. 1998). Isto se 

deve  à  atribuição  de  maior  atenção  às  instâncias  responsáveis  pela queda  de 

desempenho durante o treinamento.

Normalmente,  Bagging  é  mais  consistente  do  que  Boosting,  por  raramente 

aumentar  a  taxa  de  erro  dos  classificadores  base.  Entretanto,  Boosting  conduz  a 

reduções substancialmente maiores da taxa de erro do que o  Bagging,  apesar de, às 

vezes, poder ter um desempenho inferior ao de alguns dos seus classificadores base 

(Optiz e March 1999).

Teoricamente, Boosting pode ser usado para reduzir significativamente o erro de 

todo “weak classifier”, ou seja, classificadores com arquitetura simples e de baixo poder 

computacional (Ji e Ma 1997). Há um consenso geral de que Boosting consegue obter 

baixas taxas de erro em uma grande variedade de aplicações (Kuncheva 2004).

3.3.2 Multi-classificadores Heterogêneos

Menos  difundidos  do  que  as  técnicas  de  multiclassificação  homogênea,  os  multi-

classificadores  heterogêneos trabalham com diferentes algoritmos de AM e  utilizam 

como  dados  de  treinamento  o  mesmo  conjunto  de  dados  original.  A  seguir,  serão 

apresentados os seguintes métodos de multiclassificação heterogênea: Voting, Stacking 

e StackingC.

a) Voting

O método  Voting  exige que cada classificador base apresente como saída um voto à 

classe que considera ser a mais provável para uma instância X. Então, é realizada uma 

contagem do número de votos por classe para todos os classificadores. A classe com o 

maior  número de  votos  é  escolhida como a predição final  para a  instância  X.  Este 

esquema de votação, o mais fácil de se executar, é denominado votação majoritária ou 

por maioria simples (Ji e Ma 1997).

Algumas variações dessa idéia foram propostas, originando os vários esquemas 

de votação que existem, como por exemplo, votação ponderada, votação com confiança 

máxima e votação com predição de probabilidade (Canuto 2001).  Neste  trabalho,  o 

termo Voting é usado referindo-se à aplicação do esquema de votação majoritária.
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Os  sistemas  de  multiclassificação  homogênea  apresentados  neste  trabalho 

(Bagging e Boosting) também usam um esquema de votação como este para combinar 

seus diferentes  classificadores  obtidos  com o mesmo algoritmo de AM e  diferentes 

amostragens do conjunto de dados original.

O  Voting  é  uma das  formas  mais  simples  para  a  construção  de  um sistema 

multiclassificador  (Witten e Frank 2005) e tem a vantagem de não requerer recursos 

computacionais ou espaço de memória extra. No entanto, o Voting tem a possibilidade 

de não conseguir aproveitar ao máximo o que cada classificador base tem de melhor. 

Ele pode piorar o desempenho de alguns classificadores base, caso existam entre eles 

classificadores com desempenho global ruim. Isto ocorre porque as saídas de todos os 

classificadores  têm o  mesmo  peso,  independente  do  seu  desempenho  global  (Lima 

2005).

b) Stacking

Ao contrário de um simples método de votação, o  Stacking  (Stacked Generalization) 

leva  em  consideração  o  fato  de  um  certo  classificador  ser  mais  seguro  que  outro 

(Canuto 2001). De fato, o Stacking tenta aprender quais dos classificadores base são os 

mais confiáveis e descobrir  a melhor maneira de combinar as suas saídas  (Witten e 

Frank 2005).

Stacking  (Wolpert 1992) combina as saídas de classificadores (classificadores 

base, também chamados de classificadores de nível zero), induzidos por uma variedade 

de algoritmos de aprendizado através do mesmo conjunto de dados, por meio de um 

outro classificador (meta classificador, também conhecido como classificador de nível 

um), do qual se espera um melhor desempenho (Merz 1999).
 

Conjunto de Dados de entrada 

Classificador1 
 

Classificador2 
 

Classificador3 
 

Meta Classificador 

Nível 1 

Nível 0 

Figura 3.6 - Representação do método Stacking.
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Mais  especificamente,  o  Stacking  é  construído  em  duas  fases  (Figura  3.6, 

baseada  em  (Canuto  2001)).  Na  primeira  fase,  no  nível  zero,  um  conjunto  de 

classificadores base (C1, C2,  ...Ck) é gerado por diferentes algoritmos de aprendizado e 

um único conjunto de dados T. Na segunda fase, nível um, o meta classificador combina 

as  saídas  dos  classificadores  base  em  uma  predição  final.  Os  dados  do  meta 

classificador  tem,  pois,  tantos  atributos  quantos  forem  os  classificadores  base.  O 

pseudocódigo do Stacking pode ser visto no anexo A, algoritmo A6.

c) StackingC

StackingC  (Stacking  with  Confidences)  (Seewald  2002) é  uma  variação  do 

método Stacking baseada na remoção prévia de características irrelevantes e na redução 

da  dimensionalidade do  conjunto  de  dados  usado  como  entrada  para  o  meta 

classificador.

A idéia principal do Stacking, como visto anteriormente, é usar as saídas de um 

conjunto de classificadores base no treinamento do meta classificador, para fornecer a 

predição final. Ting and Witten (1999)  (Ting e Witten 1999) propuseram um tipo de 

Stacking que usa como meta classificador a técnica Multi-response Linear Regression 

(MLR) (Guermeur et al. 1998). Neste caso, durante a predição, os classificadores base 

fornecem  suas  distribuições  de  probabilidade  das  classes  para  serem  usadas  como 

entrada para as funções de regressão (uma para cada classe) do MLR. Com isso, Ting 

and Witten (1999) (Ting e Witten 1999) realizaram uma inovação, pois outros meta 

classificadores não aprendem geralmente um modelo distinto para cada classe, mas sim, 

um único modelo para todas as classes de uma vez.

O StackingC foi proposto por Seewald (2002) motivado pelo fraco desempenho 

que se obtém com o Stacking MLR ao trabalhar com bases de dados com mais de duas 

classes. O StackingC difere do Stacking MLR nos seguintes pontos: para cada modelo 

linear associado a uma classe específica, somente a distribuição parcial de probabilidade 

desta  classe  é  usada  durante  o  treinamento  e  teste.  Enquanto  o  Stacking  usa  as 

distribuições de probabilidade de todas as classes e de todos os classificadores base para 

cada modelo linear, StackingC usa somente as probabilidades da classe associadas com 

a classe que se quer que o modelo linear faça a predição.

O StackingC não deve mudar significativamente o desempenho do Stacking para 

bases de dados com duas classes. Uma vez que a soma da distribuição de probabilidade 
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de  cada  classe  tem  que  ser  um,  a  probabilidade  de  uma  classe  é  um  menos  a 

probabilidade  da  outra  classe.  Assim,  apenas  um  destes  valores  é  suficiente  para 

codificar a informação completa em problemas com duas classes. No entanto, espera-se 

que o tempo de treinamento seja bem menor, por causa da redução da dimensionalidade 

dos dados do meta classificador.

Com  base  em  Seewald  (2003),  o  StackingC  deve  se  mostrar,  teoricamente, 

melhor  que  o  Stacking  em  termos  de  precisão  e  de  tempo  de  treinamento.  Estas 

melhorias são mais evidentes para bases de dados com mais de duas classes e  têm 

tendência de se tornarem mais pronunciadas quando o número de classes aumenta. No 

entanto, o  StackingC,  assim como o  Stacking,  também apresenta a dificuldade de se 

definir  quais  e  quantos  devem  ser  os  classificadores  base  usados  e  qual  o  meta 

classificador mais apropriado, uma vez que não existem regras que determinem tais 

possibilidades.

3.4 Comparação entre métodos de aprendizado

A comparação de dois métodos de aprendizado é realizada normalmente analisando a 

significância estatística da diferença entre a média da taxa de erro de classificação dos 

métodos avaliados, em conjuntos de teste independentes. A fim de avaliar a média da 

taxa  de  erro,  são  necessários  diversos  conjuntos  de  dados  distintos.  Entretanto,  a 

quantidade de dados disponíveis é freqüentemente limitada. Uma forma de superar este 

problema é dividir os dados em conjuntos de treinamento e de teste fazendo uso do 

procedimento de validação cruzada (cross validation) (Mitchell 1997). 

Entretanto , quando são comparados dois algoritmos observando apenas valores, 

por exemplo, a taxa de erro em problemas de classificação, não é fácil perceber se um 

algoritmo é melhor do que o outro. Em várias situações, para comparar o erro (média e 

desvio padrão) obtido, a técnica de validação cruzada é utilizada. De fato, a maioria dos 

trabalhos na área reporta erros usando 10-folds cross validation (10 partições diferentes 

na validação cruzada).

Portanto este método de avaliação será utilizado para determinar a  eficiência 

entre os algoritmos mencionados anteriormente, uma descrição mais detalhada sobre o 

método é encontrada na subseção 3.4.1.
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3.4.1 Validação Cruzada

O  procedimento  funciona  da  seguinte  maneira:  o  conjunto  de  dados  é  dividido 

aleatoriamente  em  k partições  (folds)  mutuamente  exclusivas  de  tamanho 

aproximadamente igual a  n/k exemplos. Então, o treinamento é realizado em k etapas, 

cada vez usando-se uma partição diferente como conjunto de dados de teste e todas as 

outras (k -1) partições restantes como conjunto de treinamento.  O erro na validação 

cruzada é a média dos erros calculados em cada um dos k folds usados como conjuntos 

de teste.  Aplicando diferentes métodos de AM às mesmas partições,  a  significância 

estatística das diferenças entre os métodos pode, então, ser medida.

Muitas vezes, ao se gerar os folds mutuamente exclusivos, ao invés de ser uma 

distribuição  completamente  aleatória,  a  distribuição  de  classes  –  a  proporção  de 

exemplos em cada uma das classes – é considerada durante a amostragem. Isto significa 

que, por exemplo, se o conjunto de exemplos possui duas classes com distribuição de 

20% e 80%, cada fold também terá esta mesma proporção de classes. A essa forma de se 

obter os  k fold é muitas vezes chamada de validação cruzada estratificada (Stratified 

Cross-Validation).

3.4.2 Teste de Hipótese

Ao comparar dois classificadores com aproximadamente a mesma taxa de erro, o 

desvio padrão pode ser visto como uma imagem da robustez do algoritmo: se os erros 

calculados  sobre  diferentes  conjuntos  de  teste  e  utilizando  diferentes  conjuntos  de 

treinamento, são muito diferentes de um experimento para outro, então o classificador 

não é  robusto  a  mudanças  no  conjunto  de  treinamento  proveniente  de  uma mesma 

distribuição (Monard e Baranauskas 2003).

Por outro lado,  se tanto a taxa média de erro como o desvio padrão de dois 

classificadores  diferentes  apresentarem  valores  próximos,  é  difícil  afirmar  se  há 

diferença entre eles ou decidir qual dos dois é o melhor. Para isso, é prática comum na 

área de AM o uso do teste de hipótese.

Uma hipótese estatística é uma afirmativa a respeito de um parâmetro de uma 

distribuição de probabilidade. E teste de hipótese é uma regra de decisão para aceitar ou 

rejeitar uma hipótese estatística com base nos elementos amostrais. A finalidade dos 

testes é  verificar se as variações que são encontradas nas amostras são casuais ou são 
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verdadeiras. Geralmente é interpretado como a chance de detectar uma real diferença 

entre as médias, ou seja, detectar a diferença se ela realmente existir.

Designa-se por H0, chamada hipótese nula, a hipótese estatística a ser testada, e 

por H1 a hipótese alternativa. A hipótese nula expressa uma igualdade, enquanto que a 

hipótese alternativa é dada por uma desigualdade (≠ , < , >). O teste de hipótese irá 

indicar a probabilidade de decisão correta baseada na hipótese alternativa. 

Conforme o valor do parâmetro  α,  a hipótese nula será aceita ou rejeitada, a 

partir de procedimentos estatísticos. O valor de α, que também é conhecido como índice 

de significância, é  a probabilidade de errar ao se rejeitar a hipótese nula quando na 

verdade  ela  é  verdadeira.  Quando  dois  classificadores  diferentes  são  comparados, 

deseja-se que tal probabilidade seja mínima. Os índices de significância clássicos são 

0,05 e 0,01. Ou seja, trabalha-se com chances de errar de 5% ou de 1%. Para se realizar 

um teste  de  significância,  é  preciso  conhecer  a  distribuição  de  probabilidade  a  ser 

aplicada. Definido o teste, calcula-se a estatística do teste para os dados que se tem, e 

compara-se  ao  valor  crítico  da  estatística  da  distribuição,  segundo  a  significância 

desejada. Se o valor calculado for menor ou igual ao valor crítico, aceita-se a hipótese 

nula, se for maior, rejeita-se. 

Se a diferença de médias for considerada como tendo distribuição normal, pode-

se recorrer à estatística z ou à estatística t (Efron e Tibshirani 1993) para se fazer o teste.

O teste z exige que se conheça o desvio padrão populacional, e isto não ocorre 

na  maioria  dos  casos.  Se  não  há  esse  conhecimento,  recorre-se  à  distribuição  t (na 

verdade,  o  teste  t é  o  mais  utilizado,  pois  raramente  se  conhece  o  desvio  padrão 

populacional). Para tanto, deve-se calcular o t de teste (tt) e compará-lo ao t crítico (tc). 

O valor genérico do cálculo do valor do tt é:
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 em que:

Sa e Sb são os desvios padrões das populações a e b, respectivamente;

na e nb são os tamanhos das amostras de a e b, respectivamente;

ax  e bx  são as médias das amostras tomadas de a e b, respectivamente.

Para se encontrar o valor do t crítico (tc), tabelado, precisa-se tanto de α quanto 

do número de graus de liberdade, que neste caso valerá sempre na+ nb - 2.
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Considerando dois classificadores com médias da taxa de erro desconhecidas, 

digamos µ1 e µ2, pode-se ter as seguintes hipóteses estatísticas:

H0: µ0 = µ1

H1: µ0 ≠ µ1

Usando o teste t, se o valor de tt for maior do que o de tc, a hipótese nula não é 

rejeitada  e  pode-se  afirmar  que  há  diferença  estatisticamente  significativa  entre  os 

resultados obtidos com os dois classificadores (Dietterich 1998). Esse tipo de teste, cujo 

objetivo é testar apenas se as médias são iguais ou diferentes e não estabelecer qual 

delas é maior ou menor, é denominado bicaudal. Para saber qual dos classificadores 

apresenta desempenho superior ao outro, deve-se partir para o teste unicaudal (superior 

e inferior), teste cuja hipótese alternativa é uma desigualdade, ou seja, deseja-se testar se 

o valor observado é maior ou menor que o valor crítico correspondente à hipótese nula. 

O teste unicaudal segue a ideologia semelhante à utilizada no teste bicaudal.

3.5 Sumário

Neste  capítulo  foram  discutidos  os  métodos  computacionais  inteligentes  que  serão 

utilizados  para  o  diagnóstico  de  falhas  e  o  monitoramento  do  estado  do  motor  de 

indução.  No capítulo subseqüente  será  discutida  a  revisão bibliográfica  da  pesquisa 

proposta.
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Capítulo 4

Revisão da Literatura

A  revisão  da  literatura  é  muito  importante  para  destacar  as  contribuições  desta 

dissertação na comunidade científica, este capítulo revisa os trabalhos mais relevantes. 

Na seção 4.1 serão apresentadas as principais revisões utilizadas como referência neste 

trabalho. Na seção 4.2 serão discutidos os artigos que utilizam a transformação de Park 

para  a  detecção  de  falhas  e  na  seção  4.3  são  mostrados  os  artigos  que  utilizam 

simulações para detectar falhas em máquinas. Por último, temos a seção 4.4 que trata da 

apresentação dos algoritmos inteligentes utilizados no diagnóstico do comportamento 

das máquinas.

4.1 Revisões bibliográficas

Uma grande quantidade de estudos de detecção de falhas em máquinas é encontrada nos 

artigos de revisão de Benbouzid (1999), nesta referência é discutida uma listagem de 

diversos trabalhos, sendo classificados por publicações em workshops, conferências e 

artigos em jornal, ao todo, são 365 artigos que abordam de detecção de falhas em 1999. 

Sin et al. (2003) apresentou uma pesquisa (survey) sobre o monitoramento on-

line do estado de motores de indução, neste artigo a segmentação dos temas de detecção 

de falhas em tipos de falhas, sensores e sinais, processamento dos sinais e disgnóstico 

de falhas. Ele apresenta uma série de referências que estão relacionadas com estas áreas, 

focando  as  tendências  atuais  e  as  futuras  áreas  de  pesquisa,  bem  como  algumas 

aplicações de detecção de falhas.



Nandi et al. (2005) apresentou uma revisão baseada nos tipos mais comuns de 

falhas,  dando  ênfase  aos  principais  sintomas  e  prováveis  causas  de  falhas.  São 

apresentadas  as  freqüências  que  estão  relacionadas  com  defeitos  dando  ênfase  ao 

diagnóstico através da assinatura de corrente, por se tratar de um processo não-invasivo. 

Uma breve aplicação das técnicas de inteligência artificial é apresentada também, sendo 

aplicadas às redes neurais e lógica fuzzy. Ao final é destacada a eficácia deste método 

bem como sua importância no ambiente industrial.  

Sem dúvida,  um dos  motivos  de  interesse  é  a  grande  aplicação  industrial  e 

promessas de redução de custos no ambiente operacional. Segundo Demian et al. (2002) 

o problema de classificação de falhas ainda é uma questão em aberto.

Levando em consideração a abrangência deste trabalho, o estado da arte está 

segmentado por três temas: Processamento do vetor de corrente através do vetor de 

Park, técnicas de simulação de falhas em máquinas, e algoritmos inteligentes utilizados 

para a detecção de falhas em máquinas.

4.2  Processamento  dos  sinais  de  corrente  através  do  vetor  de  Park 

(PVC)

Uma das características dos sistemas mecânicos é a capacidade de distinguir os defeitos 

pela  análise  freqüêncial,  neste  contexto,  em  meados  da  década  de  70  e  80  foram 

realizados diversos estudos na análise das vibrações acústicas para detecção de falhas 

em componentes mecânicos, que foram naturalmente aplicados à detecção de falhas em 

motores de indução. No entanto, transdutores de vibração são bastante delicados e caros 

(Nandi et al.  2005) o que torna a análise da vibração aplicável somente em grandes 

plantas  industriais.  Portanto,  é  necessário  implementar  estratégias  que  sejam  mais 

baratas e que apresentem um desempenho satisfatório.

A  proposta  mais  eficaz  é  a  análise  da  assinatura  da  corrente  (MCSA),  que 

consiste  na captação da corrente  de alimentação da máquina,  sendo esta  processada 

através da transformada de Fourier (Filippetti et al. 2000), no trabalho do Thomson e 

Fenger (2001) podem ser vistos casos que demonstram a eficácia deste método para a 

detecção de quebra de barras. 

Em sua estratégia de diagnóstico, o autor propõe a utilização de um analisador 

de espectro, seguido por um condicionador de sinal, para formatar e retirar possíveis 



ruídos de medição. O primeiro caso analisa o espectro de freqüência de um motor de 

indução de um compressor de 150HP. O outro caso analisa uma bomba de 428HP para 

a  prospecção  de  petróleo  em  alto  mar,  por  último  o  motor  de  indução  de  um 

pulverizador. 

Nestes casos a análise é realizada através da análise das harmônicas em torno da 

fundamental. O diagnóstico consiste na inspeção visual, sem a utilização de ferramentas 

mais  sofisticadas.  Também  são  discutidas  as  maneiras  para  a  detecção  de 

excentricidades, entretanto, com uma ênfase bem menor que a quebra de barras.

Existem diversas razões para a utilização da assinatura da corrente, a primeira é 

que não requer acesso a partes internas da máquina, é um método inerentemente on-line, 

de  fácil  aplicação  dos  métodos  de  aprendizado  de  máquina,  possibilitando  a 

automatização do sistema (Thomson e Fenger 2001). Entretanto, o carregamento e o 

tamanho da máquina em questão, apresentam grande influencia no diagnóstico, outra 

fato  importante  é  a  presença  de  ruídos  denigrem o  sinal  fazendo o  diagnóstico  ser 

complexo até mesmo com sistemas inteligentes.

Já no trabalho do Cardoso e Saraiva (1993) é proposta a utilização do vetor de 

Park, técnica muito utilizada na modelagem de máquinas para o controle do torque e 

velocidade para a detecção de falhas de excentricidades estáticas. 

Seu objetivo é estudar uma técnica na qual seja possível conectar um sensor de 

corrente através de um conversor de grandezas abc para dq e então analisar este sinal 

diretamente no osciloscópio. 

Os experimentos foram desenvolvidos num motor de indução de 2.5HP, sendo 

as excentricidades simuladas com diferentes tipos de rotores. A aquisição do estado da 

máquina foi feita através de um sensor de corrente e um osciloscópio com uma janela de 

tempo de 40ms, sendo formado um padrão com 512 amostras. 

Os  resultados  obtidos  demonstram  a  eficácia  deste  método  proposto  pela 

eliminação das limitações técnicas existentes em outros métodos, como a possibilidade 

de avaliar máquinas com diferentes carregamentos. Outra conclusão importante neste 

trabalho é que a gravidade dos tipos de falhas pode ser analisada pela relação entre a 

corrente em condições normais e com defeitos.  

A utilização de técnicas mais eficazes de reconhecimento de padrões utilizando 

o vetor de Park é encontrada no trabalho de Nejjari e Benbouzid (1999), neste artigo, 

um motor de indução de 4kW gaiola de esquilo é utilizado para o treinamento de uma 

rede neural  feed-forward (FFNN – Do Inglês,  Feed-Forward Neural Network) para o 



reconhecimento de dois padrões: saudável ou defeituoso. A aquisição das informações é 

feita através de uma amostragem de 1kHz e são recolhidas informações de abertura de 

fases, desbalanceamento de tensão e condição normal. 

A rede foi construída com uma topologia de (42-8-1) neurônios, que segundo o 

autor,  já são suficientes para descrever um padrão de corrente Os resultados após o 

treinamento  da  rede  foi  obtida  uma  taxa  de  erro  menor  que  3%,  que  é  bastante 

satisfatória para uma aplicação industrial.

O sinal  no  domínio  da  freqüência  nos  fornece  valiosas  informações  sobre  a 

operação  do  processo,  mas  quando  há  transformação  do  domínio  do  tempo  para  o 

domínio da freqüência algumas informações poderão ser perdidas, pela necessidade da 

janela de tempo utilizada para aplicar a transformada de Fourier. 

Para  solucionar  este  problema,  os  métodos  de  monitoramento  de  sinal  no 

domínio tempo e freqüência  foram desenvolvidos.  Aplicando a  “Short-time Fourier 

transform” (STFT) ou ainda a análise de Wavelet (Poyhönen 2004), a obtenção do sinal 

desejado pode ser calculada pela combinação da informação tanto no domínio do tempo 

como o da freqüência.

O  método  da  análise  freqüêncial  do  vetor  de  Park  é  conhecido  como  uma 

extensão do vetor de Park (EPVA- Do inglês,  Extended Park’s Vector Approach) que 

foi inicialmente proposto por Cardoso et al. (1993), um dos trabalhos bastante relevante 

foi desenvolvido por G.G. Acosta et al. (2006) que utilizou o EPVA para analisar falhas 

de quebra de barras e curto-circuito inter-enrolamentos em sistemas de monitoramento 

on-line, em conjunto com a análise da assinatura de corrente (MCSA).

O trabalho está direcionado a solucionar problemas de fontes de alimentação 

desbalanceadas e sistemas com bastante ruído,  para sistemas de detecção on-line. O 

experimento foi conduzido com dados de uma máquina de 7.5 HP, sendo a coleta de 

dados  realizada  através  de  uma  placa  de  aquisição  de  dados  em  conjunto  com  o 

programa Labview. 

Os resultados são inicialmente obtidos no domínio do tempo e comparados com 

os trabalhos do Cardoso et al. (1993), depois, é apresentada a forma de processamento 

do  sinal  através  da  análise  da  magnitude  das  harmônicas  existentes,  o  classificador 

proposto  somente  avalia  as  magnitudes  das  harmônicas  através  de  uma  relação 

percentual. Dois estudos de caso com duas e três barras quebradas são analisados bem 

como  um  caso  de  curto-circuito.  Uma  interessante  interface  homem-máquina  é 



apresentada,  propiciando além de um diagnóstico preciso, uma boa visualização dos 

padrões.

A utilização de componentes qd0 da trasformção de Park no domínio espectral 

para a detecção de curto-circuitos nos enrolamentos pode ser encontrada em Cusido et 

al  (2006), o problema proposto para a utilização do vetor de Park em detrimento do 

MCSA é que em máquinas de grande potência que trabalham no controle de fluidos 

como aparelhos  de  ar  condicionado podem trabalhar  com média  carga  ou  com um 

baixíssimo  carregamento  ou  ainda  com grandes  escorregamentos  tornando  difícil  a 

localização das harmônicas com o método do MCSA.

 O emprego da transformação de Park melhora a relação de amplitude entre os 

padrões de normalidade ou falhas, os autores propõem a utilização da transformada de 

wavelet com o objetivo de reduzir ruídos e melhorar a aplicação da técnica. 

O experimento foi conduzido com um motor de indução de 1.1kW que tem os 

terminais curto-circuitados. Inicialmente é discutida a análise da assinatura para depois 

aplicar o PVC, o meio utilizado para comparar os métodos foi a análise da magnitude 

das componentes de energia da transformada de wavelet e de corrente. 

É demonstrado que é possível detectar os respectivos tipos de falhas com este 

método, pois, houve uma redução das harmônicas indesejadas com a análise freqüêncial 

destas componentes, o que ajuda na solução das dificuldades apresentadas pelo método 

da assinatura da corrente.

Entretanto, há um incremento na complexidade do processamento do sinal de 

corrente (Benbouzid 2000), sem ganho significativo na taxa de acerto de classificação, 

por  este  motivo,  este  trabalho utiliza  o  PVC somente no domínio do tempo que  já 

fornece informações suficientes para testar a eficácia dos classificadores propostos.

 

4.3 Técnicas de simulação de máquinas com falhas

Modelos lineares como o circuito equivalente somente são válidos quando a máquina 

está saudável. No trabalho de Poyhönen (2004) é utilizada uma modelagem utilizando 

elementos finitos (FEM). Com a aplicação desta técnica, são geradas medidas virtuais 

para a construção da base de dados a ser testada com o classificador proposto. Para 

classificar as falhas foram utilizadas as máquinas de vetores de suporte (SVM). São 

testadas as classificações entre os três principais métodos de detecção de falhas: Análise 



de vibração, MCSA, e descarga parcial.  Diversos métodos de extração e processamento 

de sinais  foram testados também. Os experimentos são conduzidos  com motores de 

15kW (MCSA), 35kW(Vibração) com diferentes perfis de carga. 

Outro artigo que implementa elementos finitos para a simulação dinâmica de um 

motor trifásico gaiola de esquilo pode ser analisado no trabalho do Szabó et al. (2004). 

Segundo o  autor  o  uso  deste  modelo  a  maioria  das  falhas  típicas  de  uma máquina 

poderão ser estudadas. É demonstrado que a análise de elementos é uma técnica eficaz e 

barata  para  estudar  a  influência  de  falhas  no  comportamento  de  qualquer  tipo  de 

máquina elétrica. 

Neste estudo, a quebra de barras foi analisada devido a esta falha ocasionar uma 

perturbação na distribuição do fluxo magnético na máquina, o qual é calculado através 

do  software  MagNet® para  implementar  os  métodos  de  elementos  finitos.  Uma 

importante conclusão que este artigo prova que a quebra de barras é sem dúvida um 

vetor para o desenvolvimento de outros problemas, isso porque á um incremento das 

correntes que será propagado para outros componentes na máquina. 

Com certeza método de elementos finitos é bastante interessante para simular 

falhas, entretanto, as ferramentas envolvidas necessitam ser bem mais complexas. Há 

um apelo por ferramentas mais acessíveis e com maior facilidade de manipulação. 

Com a crescente utilização da transformação de Park na modelagem dos motores 

elétricos, principalmente para a obtenção das equações de estado para fins de controle, é 

cogitada a possibilidade também de sua utilização para a detecção de defeitos.

Freitas et al. (2005) propôs a utilização do vetor de Park para a construção da 

base de dados. Seu trabalho está baseado no livro do (Ong 1997) intitulado “Dynamics 

Simulation of Electrical Machines” que propõe a construção de um modelo em qd0 para 

a simulação em condições normais em vários tipos de máquinas dentre elas os motores 

de indução. 

Neste trabalho foi realizada uma adaptação para este modelo, considerando que 

as falhas  de  quebra  de  barras  são  simuladas  através  de  modificações  na  resistência 

estatórica  e  rolamentos  com  a  modificação  dos  parâmetros  de  atrito  viscoso  do 

componente.  A  base  de  dados  foi  construída  através  do  MATLAB  utilizando  as 

medições de corrente, torque e velocidade.

O algoritmo inteligente utilizado para o monitoramento da condição da máquina 

foram as redes neurais auto-organizáveis de Kohonen, a principal justificativa de seu 

uso é que não há conhecimento suficiente para estabelecer uma relação direta entre os 



dados e os estados possíveis ao sistema, portanto, um algoritmo auto-organizável, pode 

auxiliar neste processo de classificação. 

São  produzidos  mapas  de  condição  normal  e  de  exceções,  sendo  estas 

correspondentes à falhas ou não. Um parâmetro de vigilância é usado para classificar 

dentro do respectivo mapa, esse parâmetro é obtido pela relação do vetor apresentado e 

o vetor de referência do respectivo mapa obtido através de um algoritmo genético. Ao 

final, é aplicado um sistema de lógica fuzzy para inferir o conhecimento obtido através 

da análise. 

Segundo  o  autor,  o  conjunto  de  regras  lógicas  podem  ser  diretamente 

programadas  em diversos  controladores,  o  que  permite  em produção  implantar  um 

supervisório de um dado sistema após inferir o funcionamento dos estados do meio 

através do método proposto.

4.4 Algoritmos inteligentes utilizados para detecção de falhas

A possibilidade de automatização do processo de reconhecimento de falhas e a redução 

da  complexidade  da  análise  do  sinal  de  corrente  são  os  principais  motivos  para  a 

utilização  de  algoritmos inteligentes  no processo de reconhecimento  de  padrões  em 

máquinas. 

M.Y. Chow (1991) é um dos primeiros pesquisadores a aplicar as redes neurais 

em  conjunto  com  técnicas  de  assinatura  de  corrente  no  processo  de  diagnóstico, 

inclusive com um livro de sua autoria  (Chow 1998). Geralmente, estudos feitos para 

máquinas  de  grande  porte,  não  são  aplicáveis  a  máquinas  pequenas  e  vice-e-versa, 

tornando processo de diagnóstico pouco eficaz, sendo esta a justificativa do autor para o 

desenvolvimento do seu trabalho.

Neste artigo foi implementado um sistema de diagnóstico que trabalha em tempo 

real  com  a  operação  da  máquina.  São  estudadas  são  falhas  de  curto-circuito  nos 

enrolamentos  e  defeitos  nos  rolamentos.  A  máquina  utilizada  neste  experimento 

consiste de um motor de indução trifásico de 3/4HP, onde são recolhidas informações 

de corrente através de um sensor de efeito hall, e dados de velocidade através de um 

tacômetro. 

Foi treinada uma rede neural MLP que têm como atributos de entrada a corrente 

de linha e a velocidade da máquina ambos no domínio do tempo, e como saída, duas 



variáveis que indicam se houve problemas com enrolamentos ou rolamentos ou ainda 

em condições normais indicando também a gravidade da falha. Outros parâmetros para 

o treinamento foram testados, como a denominada rede neural de alta ordem, que utiliza 

as mesmas informações de corrente e velocidade, sendo estas informações elevadas à 

potência de dois ou com conjugado das variáveis. 

Os  resultados  mostram  que  o  sistema  consegue  atingir  95%  de  acerto  no 

diagnóstico, é observado também que as redes neurais de alta ordem têm um melhor 

desempenho que as redes básicas, entretanto esta conclusão não teve muita repercussão 

na comunidade científica. Outros trabalhos deste mesmo autor ainda combinam as redes 

neurais e lógica fuzzy, outra área bastante discutida, principalmente pela possibilidade 

de geração de regras de produção, associadas ao diagnóstico de falhas.

 No trabalho do Filippetti et al. (1995), as redes neurais também são utilizadas 

para automatizar  o  diagnóstico,  sendo a  base  de  dados gerada  com informações  da 

corrente, potência e o escorregamento para a detecção de falhas de quebra de barras. 

A determinação dos limiares de estados de falhas ou condições normais é obtida 

através de uma modelagem da máquina em  dq, portanto, os valores considerados de 

falhas  são  calculados  baseados  nos  parâmetros  de  circuito  equivalente  e  a  corrente 

contra rotacional gerada pela falha, podendo ainda esta última, ser observada através das 

harmônicas. 

Os experimentos foram realizados com informações experimentais de máquinas 

de médio porte e com simulações. Com esse estudo é proposto um diagnóstico mais 

robusto, podendo ser aplicado em sistemas de tempo real.

Tomando como premissa que o problema de diagnóstico ainda está em aberto 

por causa da presença de ruídos e carregamentos ou escorregamentos baixos, Demian et 

al. (2002) propôs outro tipo de rede neural. 

Seu trabalho consiste em apresentar a aplicação de uma rede neural clássica, 

com uma de função para o ajuste do erro chamada de erro de entropia cruzada (Do 

inglês,  Cross  Entropy  Error),  ela  propicia  na  saída  um conjunto  de  probabilidades 

condicionais de pertinência a uma determinada classe para certo padrão de entrada. 

Este estudo está direcionado para a detecção de quebra de barras, tomando como 

informação de  treinamento  as  harmônicas  em torno  da  fundamental,  o  que  torna  o 

processo de baixo custo. A base de dados foi desenvolvida coletando informações de 

corrente  das  três  fases  de  um motor  de  indução  trifásico  de  11kW,  em condições 

normais e em falhas, com carregamentos que variam de 25% até 100%. 



Neste  trabalho  foi  desenvolvido  também  um  algoritmo  para  calcular  o 

escorregamento  que  será  utilizado para  encontrar  o  local  das  harmônicas  que  estão 

relacionadas  com  falhas.  Os  resultados  foram  obtidos  utilizando  o  NETLAB,  um 

toolbox do MATLAB, demonstra que, na validação em novos dados, foi obtida 94% de 

taxa de acerto dos padrões.

 Este  tipo  de  rede,  segundo  o  autor,  tem  como  principal  vantagem quando 

relacionada  com  as  redes  normais  e  com  a  estatística  clássica,  o  fornecimento  da 

informação de probabilidade de pertinência a um determinado tipo de classe ajudando 

no processo de decisão, principalmente quando são levados em conta os critérios de 

minimização de riscos.

Com o  objetivo  de  reduzir  o  número  de  harmônicas  a  serem analisadas  no 

monitoramento  on-line,  um  processo  de  diagnóstico  utilizando  redes  neurais  não-

supervisionadas foi desenvolvido por Schöen et al. (1995b). A idéia principal é filtrar o 

sinal através de um sistema especialista para depois aplicar o processo de agrupamento. 

Neste trabalho são estudados os problemas nos rolamentos pela análise de apenas uma 

das fases da corrente estatórica. 

Cada exemplo monitorado do sistema é agrupado num determinado grupo, que 

corresponde a condições normais ou de falhas. Foram testadas duas máquinas, uma de 

5HP (falhas nos rolamentos) e de 10HP (falhas de excentricidades). Para comparar e 

classificar  os  agrupamentos  é  mostrado o  espectro  de  freqüência  correspondente  às 

falhas, os resultados demonstram a eficácia da proposta, inclusive com a redução da 

quantidade de informações do espectro de freqüência.

Lógica  Fuzzy  pode  sistematicamente  traduzir  conceitos  lingüísticos  para 

números e associar elementos de um conjunto de números para um conceito. Pereira et 

al. (2005) desenvolveu uma aplicação prática de um sistema de detecção e diagnóstico 

de  curtos-circuitos  inter-enrolamentos.  Seu  objetivo  é  de  tornar  o  processo  de 

monitoramento  menos  dependente  da  experiência  humana,  podendo  agregar  novos 

conhecimentos  ao  processo.  A  grandeza  elétrica  utilizada  para  a  observação  é  a 

assinatura da corrente. A classificação dos comportamentos é realizada com a lógica 

Fuzzy que é um método simples e de fácil entendimento. 

Este sistema foi testado numa máquina de 1/3 HP, sendo amostrada somente a 

corrente  na  fase  A,  sendo  esta  informação  bufferizada  para  obter  a  janela  da 

transformada de  Fourier.  Os  curtos-circuitos  são  realizados  em duas  das  três  fases, 

sendo recolhidos com uma placa de aquisição de dados com uma taxa de amostragem de 



1kHz.  A base  de  dados é  construída com informações  do espectro  de freqüência  e 

processado em MATLAB. Os resultados mostram que um conjunto de sete regras de 

produção foi construído, com estas regras o sistema fornece uma boa aproximação da 

prática e que o sistema é capaz de detectar a falha testada.

Uma  conclusão  importante  neste  trabalho  é  que  estes  resultados  podem  ser 

estendidos  para  outros  tipos  de  máquinas,  desde  que  seguindo  os  mesmos 

procedimentos adotados no trabalho. 

Já no trabalho de Lou e Loparo (2004), foi implementado um sistema que utiliza 

uma rede Neural-Fuzzy para classificar as falhas nos rolamentos. O processamento do 

sinal de vibração é realizado através da aplicação da transformada de wavelet discreta. 

O  objetivo  deste  trabalho  é  buscar  uma  melhora  no  processo  em  situações 

complexas, devido a sua adaptatividade e a capacidade da rede de realizar aproximações 

não lineares. 

Os  experimentos  foram  conduzidos  numa  máquina  de  2HP  e  os  dados  de 

vibração  são  recolhidos  através  de  um  dinamômetro.  Três  classes  são  definidas: 

Normal,  defeito  esférico  e  defeito  na  trilha  interna.  Os  dados  são  pré-processados 

aplicando uma normalização para posteriormente aplicar a transformada de wavelet, 

então é construído um vetor de distância Euclidiana bem como a correlação para formar 

os  padrões  correspondentes.  Os  resultados  mostram  que  é  possível  utilizar  este 

classificador para a determinação das falhas em máquinas.

Outras técnicas com abordagem estatísticas são testadas como no trabalho de 

Jiang  (2002) que  propõe  a  utilização  de  mineração  de  dados  no  agrupamento  de 

comportamento de motores. 

A mineração proposta  utiliza  um classificador  probabilístico referente  a  uma 

função  de  densidade  probabilidade  para  distinguir  grupos  diferentes.  A extração  de 

características  de  falhas  é  realizada  através  de  uma  base  construída  utilizando  um 

conjunto de faixas de freqüências específicas do perfil da corrente estatórica.

 O trabalho consiste em classificar novos exemplos desconhecidos a partir de 

exemplos já conhecidos. Um exemplo conhecido de cada classe é apresentado junto 

com todos os dados, sendo que, ao terminar a execução do algoritmo, é registrado onde 

os  exemplos  desconhecidos  estão  agrupados,  levando em consideração  os  exemplos 

conhecidos, é possível inferir sobre a classe dos dados novos.

Os experimentos foram realizados com uma base de dados teórica e uma prática. 

Seus resultados demonstraram a capacidade de segmentar os grupos de falhas, mesmo 



sem conhecer as classes. Entretanto, este trabalho apresenta poucos exemplos tornando 

esta análise pouco representativa.

Técnicas  que  misturam  classificadores  são  raramente  encontradas,  com 

simulações em MATLAB, uma técnica híbrida (supervisionadas e não-supervisionadas) 

foi proposta por Suttichai (2002) que utiliza uma rede neural competitiva em conjunto 

com uma rede neural MLP para a detecção de falhas. 

A justificativa para a utilização de ambos os paradigmas de aprendizado é que a 

parte  supervisionada  está  habilitada  para  detectar  falhas  baseando-se  na  análise  da 

assinatura e a não-supervisionada, que classifica as falhas pela intensidade das bandas 

laterais de freqüência, de acordo com as classes esperadas.

Os  experimentos  foram conduzidos  por  simulações  em MATLAB utilizando 

uma das fases de uma máquina para o treinamento das redes.  Os resultados das duas 

redes  são  combinados,  provavelmente  por  votação  simples,  para  fornecer  as 

informações sobre o comportamento do motor.

4.5 Sumário

Neste capítulo  foram apresentadas  as  principais  linhas  da pesquisa  que  estão sendo 

seguidas, bem como as contribuições dos autores nesta área e seus subsídios para este 

trabalho. No capítulo subseqüente serão apresentados os experimentos e resultados, com 

base na revisão teórica apresentada nos capítulos anteriores.



CAPÍTULO 4 – REVISÃO DA LITERATURA



Capítulo 5

Experimentos e Resultados

Neste capítulo serão discutidos os experimentos realizados. Na seção 5.1 é apresentado 

o  método  utilizado  para  a  aquisição  dos  dados  das  máquinas.  Na  seção  5.2  será 

discutida a validação da base de dados proposta. Na seção 5.3 são realizadas as tarefas 

de pré-processamento dos dados obtidos. Na seção 5.4 são discutidas as configurações 

dos  classificadores  propostos.   Na  seção  5.5  são  apresentados  os  resultados  dos 

algoritmos individuais  e  multi-classificadores.  Por  último,  a  seção 5.6 que trata  das 

discussões acerca dos resultados obtidos.

5.1 Aquisição de dados

Na  literatura,  o  processo  de  aquisição  de  dados  comportamentais  das  máquinas  é 

freqüentemente realizado através da coleta de grandezas físicas reais, sendo necessárias 

diversas máquinas similares para formar bases consistentes Filippetti (2000). 

Algumas  bases  reais  são  disponibilizadas  no  meio  científico,  na  pesquisa 

efetuada, somente duas bases de dados relacionadas com a assinatura de corrente foram 

encontradas. Chow et al. (1991) apresenta uma base com 35 exemplos de estados da 

máquina sendo somente  ao conjunto de dados utilizado para o  treinamento da  rede 

neural.  O diagnóstico  é  efetuado por  dois  atributos  que representam a  corrente  e  a 

velocidade da máquina. Três classes são usadas para indicar a condição de normalidade 

e de falhas em enrolamentos e rolamentos. 



Uma outra  base também pode ser vista  no artigo do Jiang et  al.  (2002),  ela 

apresenta apenas 26 exemplos, sendo usados sete atributos para classificar as falhas que 

representam as harmônicas das correntes e seis classes. 

Em ambos os casos, as bases são pequenas em relação ao conjunto de estados a 

serem classificados.  Uma  das  soluções  encontradas  é  construir  uma  base  de  dados 

própria. Alguns projetos experimentais são descritos na literatura (Briz 2005), onde as 

falhas  nos  enrolamentos  são  obtidas  através  da variação  da  resistência  devidamente 

colocada na fonte de alimentação da máquina. 

Entretanto,  a  construção  de  uma  base  de  dados  demanda  uma  quantidade 

considerável  de  máquinas  e  equipamentos  envolvidos  elevando  o  custo  do  projeto. 

Além disso,  a  modificação das partes  internas  (a  simulação de falhas  de quebra  de 

barras e de curto-circuito entre-enrolamentos (Cai et al. 2003) das máquinas alteram as 

suas características físicas.

A simulação visa aproximar-se de um resultado real  Γ , com uma medida  'Γ  

introduzindo um certo erro 'Γ−Γ=ε   aceitável para análise do problema. Para estudos 

comparativos  em  sistemas  computacionais  inteligentes  a  simulação  oferece  bons 

parâmetros de análise (Freitas et al. 2005) e o erro ε  é plenamente admissível. 

Os dados são adquiridos através de um programa que simula uma máquina de 

indução trifásica utilizando a transformação de Park, tendo como principais dados de 

entrada  os  parâmetros  de  circuito-equivalente,  este  programa  foi  desenvolvido  em 

Matlab no ambiente Simulink®7. 

Existem  muitas  vantagens  na  utilização  dos  parâmetros  das  máquinas,  a 

principal  delas  é  a  facilidade  de  acesso  aos  dados,  pois,  muitos  fabricantes 

disponibilizam estes  valores.  Além disto,  este  ensaio  pode  ser  realizado no  próprio 

ambiente de operação da máquina.  Com este modelo, é possível obter maior liberdade 

para simular diversos tipos de máquinas bem como certos tipos de falhas.

O diagrama do programa pode ser visto no anexo B, figura B1. Primeiramente, 

temos a parte que gera o sinal senoidal defasado de 120º representado pelo bloco Fonte 

normal que corresponde à fonte de alimentação da máquina e suas harmônicas, que 

estarão  presentes  somente  quando  houver  falhas,  sendo  representados  pelo  bloco 

Harmônica_pos para  harmônicas  adiantadas  e  Harmônica_neg para  harmônicas 

7Simulink  é  um  ambiente  interno  do  MATLAB  utilizado  para  modelagem,  simulação  e  análise  de 
sistemas dinâmicos, (Dabney 1998).



atrasadas em relação à componente fundamental. A conversão para tensões em qd0 é 

feita através do bloco abc2qds. 

Para encontrar as correntes, velocidade e torque desenvolvido pela máquina num 

determinado tempo é necessário solucionar a equação diferencial das tensões através do 

método de Range-Kutta de 4º ordem, sendo representados pelos blocos  Qaxis,  Daxis, 

Product, Product1 e Rotor. A regeneração do sinal de qd0 para trifásico além das partes 

de visualização é feito pelos blocos, qds2abc, vel_rot_rel, corrente em d, corrente em q 

e Scope.  Os  detalhes  da  estrutura  interna  dos  blocos  principais  do  programa  estão 

descritos no anexo B.

A análise dos sistemas inteligentes foi efetuada pela escolha de dois motores de 

indução trifásicos com 1 HP (Ong 1997) e de 1.5 HP, máquina ensaiada em laboratório8, 

o critério de escolha baseia-se na sua representatividade no ambiente industrial, essas 

máquinas  estão  presentes  nos  mais  diversos  setores  como  ventiladores,  bombas 

centrífugas e etc. 

A máquina de 1.5 HP foi ensaiada obedecendo aos padrões de ensaios em vazio 

e com o rotor bloqueado (IEEE Std 112-1991). Na tabela 5.1 pode ser visto os valores 

dos parâmetros de circuito equivalente das máquinas utilizadas neste estudo. 

Na figura 5.1 é possível visualizar a tensão, corrente torque e velocidade de um 

motor de indução de 1HP em condições normais, com o torque variando de 40 para 

90% da carga máxima.
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Figura 5.1 – Tensão, corrente torque e velocidade de um motor de indução de 1HP.

8 Ensaio realizado no laboratório de acionamento e controle inteligente – LACI, da UFRN.



Tabela 5.1 - Parâmetros dos motores de indução trifásicos utilizados neste estudo.

Tipo de Rotor Rotor em 
Gaiola

Rotor em 
Gaiola

Tensão de 
fase(V) 162 220

Potência(HP) 1 1.5
Fator de 

potência(ind) 0.80 0.86

Número de 
pares de 

pólos
4 4

Freqüência 
da rede(Hz) 60 60

Resistência 
estatórica Rs 

(Ω)
3.35 5.4

Reatância 
indutiva 

estatórica X´ls 

(Ω)

2.616 3.72

Reatância 
mútua Lm (Ω) 61.693 120.57

Momento de 
inércia Jrotor 

(kgm²)
0.1 0.00328

Reatância 
indutiva 

rotórica X´lr 

(Ω)

2.617 5.58

Resistência 
rotórica r´r 

(Ω) 
1.99 4.6

Para  simular  as  falhas,  foram colocados  relógios  (clocks) programados  para 

modificar  a  resistências  e/ou  reatâncias  e  a  inserção  de  harmônicas  na  presença  de 

defeitos, pode-se observar na figura 5.2 a velocidade da máquina por um período de 20 

segundos, em condições normais (0-10s) e curto-circuito gradual nos enrolamentos (10-

20s) para a máquina vista anteriormente.
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Figura 5.2 –Velocidade em condições normais e curto-circuito gradual nos 
enrolamentos do motor de indução de 1HP.

5.2 Validação do modelo proposto

A comprovação dos resultados obtidos no simulador foi realizada através da produção 

de falhas estatóricas com diferentes perfis de carga (Pereira et al, 2005). O experimento 

consiste em utilizar uma máquina com os enrolamentos estatóricos disponíveis para que 

seja possível curto circuitá-los. O esquema de montagem é apresentado na figura 5.3. 

Uma outra  máquina é  utilizada para  simular  as cargas  através  de um eletrodínamo, 

acionado por corrente contínua de um conversor CA-CC visto na figura 5.4.



Figura 5.3 – Experimento prático para a simulação de falhas estatóricas.
O  experimento  foi  montado  em  conjunto  com  o  Laboratório  de 

Microcontroladores  e  Sistemas  Embarcados  do  Centro  Federal  de  Educação 

Tecnológica do Ceará (LabMicro – Cefet-CE)9.  Os dados de circuito-equivalente do 

motor estão presentes na tabela 5.2.

Figura 5.4– Conversor CA-CC para a alimentação do eletrodínamo que será utilizado 
como carga para o experimento.

Tabela 5.2 – Dados de placa da máquina utilizada para a validação dos resultados.

Potência: 0.75KW (1.0HP)
Fator de serviço = 1.15

Tipo: IP55 –WEG, 1720 rpm
Tensão: 220/380V    Corrente: 3.02/1.75A

Fator de potencia = 0.82

9 Trabalho realizado sob supervisão do Professor Cláudio Marques (CEFET-CE).



Os terminais disponíveis para simular os curtos entre enrolamentos podem ser 

vistos na figura 5.5, nela podemos visualizar os  taps utilizados para simular curtos de 

3,6% (Taps 4-16) e 7,9% (Taps 4-32) das espiras configurando curtos leves e pesados. 

Também é possível ver o esquema de abertura dos terminais e a colocação da resistência 

limitadora de corrente de curto, denominada lR . A configuração final do experimento, 

com todos os seus componentes pode ser visto na figura 5.6.

Os dados foram recolhidos com um osciloscópio da Tectronix em conjunto com 

um Notebook com processador  AMD64,  1Gb de memória  RAM com uma taxa  de 

amostragem de 1kHz.
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Figura 5.5 – Terminais disponíveis para a simulação de curto-circuito nas espiras dos 
enrolamentos do motor de indução.

Figura 5.6 – Configuração completa do experimento realizado.

A  metodologia  de  validação  consiste  em  obter  os  parâmetros  de  circuito-

equivalente da máquina experimentada, para então simular os comportamentos normais 
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e curtos-circuitos nos enrolamentos. Então foram confrontados estes resultados com os 

valores de corrente obtidos nos experimentos e com os valores de corrente do modelo 

proposto por Freitas et al. (2005). Na figura 5.7 são apresentados os resultados para a 

condição normal com carregamento moderado (com 80% de carga).

Na figura 5.8 é possível visualizar os dados em condição de falha, referentes ao 

carregamento de 80% e com um curto entre espiras de 3.6%, limitado a uma corrente de 

1A.  Houve uma considerável  melhora  no  modelo  proposto  em comparação com os 

resultados  obtidos  por  Freitas  et  al.  (2005).  A  presença  de  ruídos,  não-linearidades 

térmicas  e  a  colocação  da  resistência  limitadora  de  corrente  de  curto  são  fatores 

determinantes na divergência de resultados entre o modelo simulado e o experimento. 

Outro fato importante é que somente a primeira harmônica foi considerada, estudos em 

cima deste modelo indicam que quanto maior o número de harmônicas, mais próximo 

dos dados experimentais o modelo se aproxima.
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Figura 5.7 – Comparação entre os resultados obtidos em condições normais para o motor 
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Figura 5.8 – Comparação entre os resultados obtidos em condições de falhas estatóricas 
para o motor de indução trifásico ensaiado.

A  comprovação  da  existência  de  falhas  pode  também  ser  verificada  pela 

presença das harmônicas correlacionadas com os defeitos como já descrito na seção 

2.6.3 e 2.6.4. Para realizar este processo foi realizada a extração das harmônicas da 

corrente qsi , no domínio da transformada de Fourier. Nas figuras 5.9 e 5.10 é possível 

visualizá-las na simulação da máquina de 1HP (Ver tabela 5.2). 
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Figura 5.9 – Magnitudes das correntes mensuradas com o analisador de espectro 
desenvolvido em Simulink10, para a quebra de barras gradual do rotor do motor de 

indução de 1HP.

10 Desenvolvido  pelo  Prof.  Jan  P.  Allebach,  na  Escola  de  Engenharia  elétrica  e  Computação  da 
Universidade de Purdue, http://cobweb.ecn.purdue.edu/~allebach/ece438/, em Nov. 2007.

sf2+sf2−

http://cobweb.ecn.purdue.edu/~allebach/ece438/
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Figura 5.10 – Magnitudes das correntes mensuradas, para curto-circuitos inter-
enrolamentos do motor de indução de 1HP.

5.3 Base de dados gerada

Os padrões usados para o treinamento dos classificadores foram amostrados de forma 

aleatória, a configuração da base obedece à regra de formação presente na equação 5.1. 

( ) ( ){ } ( ) ( ){ }ττττ ntintiIntyntxA
nqndnn ++=++ ,, (5.1)

em que 40,3,2,1 =n , t  um instante qualquer válido dentro do período de simulação e 

τ o período de amostragem do padrão, neste trabalho esse período foi de 1ms (1kHz). 

Desta forma cada padrão usado corresponde à uma amostra de 40ms das correntes no 

domínio de Park, na figura 5.11 é possível visualizar graficamente o perfil de cada um 

dos padrões recolhidos.

( ) fs
p
n −− 1

( ) fs
p
n −1



Máquina / 
Condição

Normal (t = 5s) Quebra de barras (t = 
12s)

Falha nos 
enrolamentos (t = 

16s)

1 HP

1,5 HP

Figura 5.11 – Padrões obtidos pela composição das correntes em d e q para os tipos de 
máquinas estudados.

Ao todo foram recolhidas 500 amostras normalizadas de cada estado da máquina. 

Portanto,  a  matriz  de  dados  é  formada  de  1500  linhas  e  80  colunas.  Cada  linha 

representa a série temporal de corrente elétrica e as colunas as componentes  d  e q da 

corrente sendo a coluna 81 representando a classe associada. Na figura 12 pode ser vista 

uma figura que representa a base de dados.

Figura 5.12 – Amostragem da base de dados gerada para analisar os classificadores.

 

Nas figuras 5.13, 5.14 e 5.15 pode ser visto a topologia dos padrões presentes 

nas bases de dados obtidos através da aplicação da análise de componentes principais11 

(PCA) na máquina de 1.5HP para as condições normais, quebra de barras e falhas nos 

enrolamentos respectivamente.

11 Análise  de  componentes  principais  é  um  método  que  tem  por  finalidade  básica,  a  redução  da 
dimensionalidade dos dados a partir  de combinações lineares das variáveis originais (Witten e Frank 
2005);
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Figura 5.13 – Topologia dos dados para a máquina de 1.5HP em condições normais 
através da aplicação da PCA.
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Figura 5.14 – Topologia dos dados para a máquina de 1.5HP em condições de quebra 
de barras através da aplicação da PCA.
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Figura 5.15 – Topologia dos dados para a máquina de 1.5HP em condições de quebra 
de barras através da aplicação da PCA .

Nas  figuras  5.16  é  visto  a  topologia  da  base  de  dados  com  todos  os 

comportamentos estudados.
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Figura 5.16 – Topologia da base de dados completa para a máquina de 1.5HP através 
da aplicação da PCA.

Componente a

Componente a

Componente b

Componente b

Componente c

Componente c



Em  qualquer  processo  de  descoberta  de  conhecimento,  cinco  tarefas  são 

possíveis  de  serem  executadas.  São  elas:  Regressão,  Predição,  Classificação, 

Agrupamento e Associação (Larose, 2005). De acordo com o objetivo do trabalho, que 

é a descoberta de padrões do comportamento das máquinas a partir da base existente, 

duas  destas  tarefas  são  possíveis,  a  classificação  e  o  agrupamento.  A  atividade  de 

classificação foi usada pela sua capacidade em utilizar a informação da classe (Padrão 

do motor) de exemplos pré-existentes. Já a tarefa de agrupamento,  apresenta muitas 

dificuldades em agrupar os padrões semelhantes, pois a base é bastante complexa. Um 

exemplo disto pode ser visto na figura 5.17 é aplicado um algoritmo de agrupamento 

simples chamado de k-means12. 

O algoritmo é usado para agrupar elementos com características semelhantes, 

geralmente que estão próximos um do outro no espaço  n-dimensional, via de regra é 

formado por grupos esféricos, separados por regiões de baixas densidades de dados. 

Desta forma é possível analisar se as massas de dados correspondentes às classes de 

falhas estão próximas ou afastadas no espaço 80-dimensional. 
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Figura 5.17 – Topologia da base de dados completa para a máquina de 1.5HP 
aplicando o k-means para segmentação seguido pela a aplicação da PCA.

12 k-Means é o algoritmo de segmentação que utiliza um centróide fictício baseados nas k-médias dos 
dados para avaliar se um elemento pertence ao agrupamento, geralmente agrupa elementos com maior 
similaridade (Witten e Frank  2005).  
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5.4 Configurações dos classificadores

Foram  selecionados,  os  seguintes  métodos  de  AM,  com  diferentes  paradigmas  de 

aprendizado:

• Quatro  métodos  de  aprendizado  supervisionado  para  a  formação  dos 

classificadores  base  usados  pelos  sistemas  de  multiclassificação:  Árvore  de 

Decisão (AD, utilizando o algoritmo J48), k-Vizinhos Mais Próximos (k-NN), 

Naïve  Bayes  (NB),  e  Redes  Neurais  Artificiais  do  tipo  MLP  com 

backpropagation (RNA).

• Dois  métodos  de  multiclassificação  homogênea:  Bagging e  Boosting (mais 

precisamente, o AdaBoosting).

• Três métodos de multiclassificação heterogênea: Voting, Stacking e StackingC.

Como ferramenta computacional, foi utilizado o Matlab 7.0.4 Release 14 para a 

obtenção  da  base  de  dados  e  o  software  Weka  3.4  (disponível  em 

http://www.cs.waikato.ac.nz/~ml/),  que  possui  uma  coleção  de  algoritmos  de  AM 

direcionada  a  mineração  de  dados  (Witten  and  Frank  2005),  para  a  execução  dos 

diferentes classificadores.  Cada método foi executado com 10-fold Cross-Validation, a 

fim de controlar a variabilidade dos dados.

Foram então escolhidos os melhores parâmetros de cada um dos métodos de 

acordo com o seguinte procedimento: para um algoritmo com somente um parâmetro a 

ser  setado,  um valor inicial para tal parâmetro é escolhido e o algoritmo executado. 

Então, experimentos com valor maior e menor que ele são realizados também.  Se com 

o valor inicialmente escolhido o classificador obteve os melhores resultados (em termos 

da  média  de  erro  de  classificação),  então  outros  experimentos  não  precisam  ser 

executados novamente. Caso contrário, o mesmo processo é repetido para o valor do 

parâmetro com o melhor resultado até então, e assim por distante.  Naturalmente, este 

procedimento consome mais tempo com o aumento do número dos parâmetros a serem 

investigados.

Usando  tal  procedimento,  obteve-se,  ao  final,  os  seguintes  valores  dos 

parâmetros de cada um dos métodos empregados:

• AD: Todos os parâmetros foram setados para os seus próprios valores  default, 

ou seja, com poda;



• KNN: k = 3 e distance  Weighting = 1/distance.  Os outros parâmetros foram 

setados para seus próprios valores default;

• Naive: O parâmetro KernelEstimator foi setado para true. Os outros parâmetros 

foram setados para seus próprios valores default;

• RNA: número de neurônios na camada escondida = automático (“a”) dado pela 

seguinte equação: (Num_attribs + Num_classes) / 2; Taxa de aprendizado = 0.1; 

máximo número de iterações = 1000; momento = 0.2; tamanho do conjunto de 

validação = 10%. Os outros parâmetros foram setados para seus próprios valores 

default;

Para  as  técnicas  de  multiclassificação  homogênea  (Bagging e  Boosting),  foram 

utilizadas as seguintes configurações:

• Bagging AD,  Bagging kNN e  Bagging RNA: para o classificador base, foram 

utilizados  os  parâmetros  mencionados  anteriormente  e  para  o  processo  de 

Bagging, o número de iterações foi definido para 100.

• Boosting AD, Boosting kNN e Boosting RNA: para o classificador base, foram 

utilizados  os  parâmetros  mencionados  anteriormente  e  para  o  processo  de 

Boosting, o número de iterações foi definido para 100.

As  técnicas  de  multiclassificação  homogênea  não  foram  empregadas  com o 

método  NB,  pois,  para  ele,  os  resultados  preliminares  não  demonstraram  que  eles 

fossem apropriados com tais sistemas de multiclassificação de fato, Bagging e Boosting 

podem piorar o desempenho de indutores estáveis, como o NB, porque tais técnicas 

lidam,  no  treinamento  de  seus  classificadores,  com  conjuntos  de  treinamento 

efetivamente menores que a base de dados original (Tsymbal 2000).

Para  compor  os  classificadores  base  dos  multi-classificadores  heterogêneos, 

Voting, Stacking e StackingC, todos os classificadores base anteriormente citados foram 

empregados, por representarem diferentes paradigmas de aprendizado. Na formação de 

cada  um  dos  multi-classificadores,  esses  métodos  foram  usados  com  os  melhores 

parâmetros encontrados quando executados individualmente.

Foram  avaliadas  algumas  variações  quanto  à  escolha  do  meta-classificador 

(normalmente, métodos simples e de rápido aprendizado) para o Stacking e StackingC. 

Para o Stacking, foram utilizados como meta classificador os métodos AD e k-NN; no 

StackingC, a Regressão Linear (RL) e  k-NN. Neste último caso, AD e NB não foram 

utilizados porque o meta classificador desse método necessita ter como saída um valor 



numérico,  e  na  implementação  do  Weka,  AD e  NB  são  categóricos.  Também por 

motivos de implementação do Weka, a RL não pôde ser usado como meta classificador 

no método Stacking.

5.5 Resultados

5.5.1 Classificadores base

Inicialmente, é necessário verificar a aplicabilidade dos resultados obtidos e a eficiência 

da metodologia das bases neste estudo de classificação de padrões. Foram selecionadas 

outras máquinas encontradas na literatura, de 7.5, 10 (Legowsky 1996) e 20 HP (Ong 

1997) para comparar a taxa de erro de classificação com motores diferentes.

Analisando os valores de classificação incorreta média presente na figura 5.18 

(para  cada  um  dos  quatro  métodos  individuais  de  AM  empregados  com  a  melhor 

configuração  para  cada  um  deles)  é  possível  observar  que  os  motores  simulados 

apresentam uma relação direta entre as taxas de erros e os métodos de classificação, ou 

seja, um classificador de desempenho ótimo para um determinado caso, terá grandes 

chances de apresentar o mesmo desempenho em outras máquinas.
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Figura 5.18 – Análise comparativa entre as bases de dados simuladas.

Ainda  na  figura  5.18  fica  evidente  que  as  redes  neurais  do  tipo multilayer 

perceptron apresentam o melhor desempenho, e que o NB apresenta o pior para todos 
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os motores simulados. Nos demais classificadores há uma certa equivalência de taxas de 

classificação.  De acordo  com a figura não é  possível  relacionar  a  taxa  de  erros  de 

classificação  média  com  o  incremento  da  potência  da  máquina,  no  entanto  o 

desempenho dos classificadores é praticamente a mesma se for consideradas as taxas de 

erros normalizadas em relação ao valor máximo e mínimo obtido pelos classificadores.

O erro de classificação nulo não foi  possível  pela presença das correntes de 

transitório, propositalmente adicionados à base de dados, funcionando como ruído. Isso 

porque  cada  máquina  apresenta  características  de  transitório  diferentes,  devido  ao 

momento de inércia e peculiaridades construtivas que irão influenciar na qualidade dos 

classificadores. Outro fator importante é a aleatoriedade das amostras recolhidas para a 

construção da base de dados, que altera diretamente a taxa de classificação se forem 

amostrados mais ou menos pontos de transitório.

Para  facilitar  na  análise  dos  sistemas  multi-classificadores,  somente  duas 

máquinas de 1 e 1.5 HP foram escolhidas, os resultados obtidos nestas máquinas servem 

de base para estudos em outras, fornecendo bons indicadores de desempenho. A tabela 

5.3 apresentada a seguir  mostra a média e o desvio padrão da taxa de classificação 

incorreta obtida em ambos os casos. De acordo com o teste de hipótese aplicado, se 

pode  concluir  que  o  método  RNA  apresenta  um  desempenho  superior  aos  demais 

métodos. Também se constata que a hipótese nula é rejeitada: a) em favor da RNA em 

comparação com NB, k-NN e AD; b) em favor do AD em comparação com NB, não 

havendo diferença estatisticamente significativa entre k-NN e AD.

Tabela 5.3 – Taxa de erro médio dos classificadores base (%).

Algoritmo RNA AD kNN NB
Base de 
dados Erro Desv. 

Padrão Erro Desv. 
Padrão Erro Desv. 

Padrão Erro Desv. 
Padrão

1 HP 5.58 2.07 12.27 2.81 14.39 3.01 21.21 2.76
1.5 HP 7.15 5.85 16.48 2.79 18.36 2.94 28.85 2.22

Com esses resultados, pode-se verificar a boa aplicabilidade do método RNA na 

descoberta de falhas em máquinas quando comparados com outros métodos de AM. 

Diversos autores destacam a aplicação de RNA na detecção de falhas (Filippetti et al. 

1995,  Birsen  e  Kliman  1999,  Freitas  et  al.  2005,  Nandi  2005  e  Cusido  2006), 

principalmente  no  que  diz  respeito  a  sua  robustez  diante  dos  dados  de  grande 

dimensionalidade, que neste caso, apresentam 80 dimensões. Também se observa na 



tabela 5.3,  o desempenho inferior da NB e do k-NN, métodos mais simples e mais 

sensíveis aos dados de treinamento.

5.5.2 Resultados utilizando algoritmos multi-classificadores homogêneos

Os resultados  das  médias  da  taxa  de  classificação  incorretas,  para  a  aplicação  dos 

algoritmos homogêneos  Bagging  e do Boosting, podem ser vistos na tabela 5.4 e 5.5 

respectivamente.  Os  multi-classificadores  gerados  com essas  técnicas  usaram  como 

classificadores base todos os parâmetros dos métodos individuais apresentados na seção 

5.4.

Com  relação  aos  resultados  obtidos  com  a  técnica  Bagging (Tabela  5.4), 

verifica-se que o  Bagging RNA apresenta um melhor desempenho do que os outros 

sistemas de multiclassificação, enquanto que entre o  Bagging AD e Bagging kNN é 

verificada uma diferença estatisticamente significativa, sendo o Bagging AD superior ao 

Bagging kNN.

Um fato importante é a redução do erro médio do Bagging RNA e do Bagging 

AD quando comparados com os classificadores individuais. Já o  Bagging  kNN não 

houve diferença estatisticamente significativa, pois não há variabilidade na classificação 

suficiente para melhorar o reconhecimento dos padrões. 

Tabela 5.4 – Desempenho do o algoritmo Bagging.

Algoritmo Bagging AD Bagging kNN Bagging RNA
Base de 
dados Erro Desv. 

Padrão Erro Desv. 
Padrão Erro Desv. 

Padrão
1 HP 7.03 2.00 14.93 2.97 4.47 1.48

1,5 HP 10.51 2.63 18.77 3.11 2.90 1.30

Com  relação  aos  resultados  obtidos  com  a  técnica  Boosting (Tabela  5.5), 

constata-se que esta técnica aplicada aos algoritmos base não melhoraram a taxa de 

classificação  incorreta  para  as  redes  neurais  e  o  kNN.  Somente  as  AD  obtiveram 

desempenho superior aos obtidos nos classificadores individuais. Os resultados globais 

mostram que o Boosting obteve um desempenho inferior ao Bagging. 

Tabela 5.5 – Desempenho do o algoritmo Boosting.

 Algoritmo Boosting AD Boosting kNN Boosting RNA
Base de Erro Desv. Erro Desv. Erro Desv. 



dados Padrão Padrão Padrão
1 HP 8.93 2.37 15.06 3.18 5.49 1.96

1,5 HP 11.29 2.14 18.75 2.96 5.63 3.55

5.5.3 Resultados utilizando algoritmos multi-classificadores heterogêneos

Nos multi-classificadores heterogêneos, os resultados para os algoritmos Voting 

(Tabela 5.6), Stacking  (Tabela 5.7 e 5.8) e StackingC  (Tabela 5.9 e 5.10), podem ser 

vistos respectivamente. Os multi-classificadores gerados usaram como classificadores 

base  todos  os  métodos  previamente  apresentados  na  seção  5.4.  O  Stacking e  o 

StackingC foram treinados com diferentes  meta  classificadores:  AD e  k-NN para  o 

Stacking e RL (Regressão Linear) e k-NN para o StackingC.

Tabela 5.6 – Desempenho do o algoritmo Voting.

Algoritmo Vote AD+kNN+RNA Vote AD+kNN+NB
Base de 
dados Erro Desv. 

Padrão Erro Desv. 
Padrão

1 HP 6.02 2.05 8.17 2.33
1,5 HP 8.25 2.62 13.53 2.63

Tabela 5.7 – Desempenho do o algoritmo Stacking sem RNA.

Algoritmo Stacking AD 
(AD+kNN+NB)

Stacking kNN 
(AD+kNN+NB)

Base de 
dados Erro Desv. 

Padrão Erro Desv. 
Padrão

1 HP 6.06 1.82 6.81 1.96
1,5 HP 8.76 2.07 10.80 2.36

Tabela 5.8 – Desempenho do o algoritmo Stacking com RNA.

Algoritmo Stacking AD 
(AD+kNN+RNA)

Stacking kNN 
(AD+kNN+RNA)

Base de 
dados Erro Desv. 

Padrão Erro Desv. 
Padrão

1 HP 4.41 1.89 4.67 1.73
1,5 HP 5.24 3.34 5.21 2.96

Tabela 5.9 – Desempenho do o algoritmo StackingC sem RNA.

Algoritmo StackingC RL StackingC kNN 



(AD+kNN+NB) (AD+kNN+NB)
Base de 
dados Erro Desv. 

Padrão Erro Desv. 
Padrão

1 HP 6.51 1.90 5.88 1.91
1,5 HP 10.38 2.42 9.52 2.19

Tabela 5.10 – Desempenho do o algoritmo StackingC com RNA.

O método  Voting  (Tabela  5.6)  é  um multi-classificador  heterogêneo de mais 

baixo custo computacional, em termos de tempo e de complexidade, não apresentando 

uma  melhora  no  desempenho  quando  comparado  estatisticamente  com  a  RNA 

individual. 

Em relação aos resultados obtidos com a técnica  Stacking (Tabela 5.7 e 5.8), 

verifica-se que o emprego da AD como meta-classificador ocasiona uma menor taxa de 

classificação  incorreta,  seguido  do  kNN  como  meta  classificador.  Em  relação  aos 

resultados  obtidos  com  a  técnica StackingC (Tabela  5.9  e  5.10),  o  uso  do  meta 

classificador kNN ocasionou um melhor desempenho ao sistema de multi-classificação 

do que a RL. Observa-se, com isso, a importância de uma seleção adequada (através de 

um processo empírico) do método usado como meta-classificador,  que pode fazer a 

diferença em um sistema de classificação, como verificado neste problema específico. O 

algoritmo de AM escolhido para a construção do meta classificador deve ser, em geral, 

simples e de rápido aprendizado (Seewald 2003).

Entre  as  diferentes  técnicas  de  multi-classificação  heterogênea  apresentadas 

acima,  evidencia-se  a  maior  eficiência  do  StackingC,  apresentando  um  melhor 

desempenho, em termos de taxa de erro médio de classificação, em relação às outras 

técnicas empregadas. Entretanto, aplicando o teste de hipótese, é possível notar que há 

diferenças estatísticas entre o Stacking e, StackingC.

5.6 Discussões



Adotando  como  referência  os  classificadores  individuais  e  os  multi-classificadores 

homogêneos e heterogêneos para cada algoritmo testado, é possível observar, na figura 

5.19, uma melhora nos resultados obtidos nos multi-classificadores (Schapire 1990) no 

motor de indução de 1HP. Os testes demonstram que a RNA obteve uma redução de até 

20%, AD uma redução de até 43%. Já o algoritmo k-NN onde não houve uma redução. 

A técnica Bagging exige, para uma melhor categorização, que os classificadores 

usados como base sejam instáveis,  capazes de generalizar  de forma distinta perante 

diferentes conjuntos de dados, como é o caso da AD e RNA. Diferentemente o kNN é 

bastante  conhecido  por  sua  estabilidade,  não  causando  diferenças  na  taxa  de 

classificação (Tsymbal 2000).

O  Boosting apresenta, de modo geral, um melhor desempenho diante de  weak 

classifiers (Tsymbal 2000; Schapire 1990), ou seja, classificadores mais simples, uma 

vez que tal técnica foi criada exatamente com o propósito de melhorar o desempenho de 

“classificadores fracos”, como as AD’s. Entretanto, não foi possível obter taxas de erros 

de classificação menores que os obtidos no bagging mesmo com as AD’s.

A causa para este fato é que há uma contribuição igual de cada exemplo para o 

diagnóstico do comportamento das máquinas falhas desta forma,  a  probabilidade de 

escolha de um determinado exemplo é a mesma em relação às demais (Lima 2005), 

tornando este classificador fraco para este caso.

Com relação às técnicas de multi-classificação heterogênea apresentadas acima, 

evidencia-se  uma  boa  eficiência  destes  métodos  em  relação  às  outras  técnicas 

empregadas. O método  Stacking apresentou-se com um classificador de boa eficácia, 

isso é explicado pela sua boa capacidade de agrupar características dos três algoritmos 

base a AD, RNA e kNN. 

O  algoritmo  Stacking  C apresenta  em  geral  melhor  desempenho  que  os 

algoritmos  Stacking,  mas  observando  os  resultados  é  possível  visualizar  que  esta 

melhora não é tão significativa, apesar de estar com um desempenho melhor que os 

demais algoritmos. Já o algoritmo Vote teve um desempenho satisfatório, mas ficando 

abaixo que algoritmo de classificação simples como a RNA.
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Figura 5.19 – Resultados do erro médio de classificação (%) para os dados obtidos da 
máquina de 1HP.

A figura 5.20 apresenta os melhores resultados, considerando a RNA do tipo 

multilayer  perceptron,  Bagging do RNA,  Boosting RNA,  Vote (kNN,  AD e  RNA), 

Stacking AD (kNN, AD e RNA) e  Stacking C kNN (kNN, AD e RNA), nesta figura 

destaca-se a melhora obtidos por algoritmos multi-classificadores, com a utilização do 

teste de hipótese, a um nível de significância igual a 0.05, não é verificada nenhuma 

diferença  estatisticamente  significativa  entre  os  multi-classificadores  Bagging RNA, 

Stacking kNN e StackingC kNN. 
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Figura 5.20 – Taxa de erro médio dos melhores resultados obtidos nos algoritmos 
simulados.

A classificação dos dados obtidos nas duas máquinas mostra uma melhora na 

taxa de erro de classificação quando se aplicam os sistemas multi-classificadores sendo 

a escolha do classificador base é fundamental para o desempenho destes sistemas.



Resultados ainda melhores com a aplicação dos diferentes multi-classificadores 

não foram obtidos pelo fato de os classificadores base usados, apesar da diversidade 

verificada em relação aos diferentes paradigmas de aprendizado, não apresentarem uma 

clara independência no que diz respeito ao erro cometido por cada um deles, como pode 

ser observado nas matrizes de confusão global (aglutinação das matrizes de confusão 

obtidas por cada partição independente de teste do 10-fold cross validation) do método 

Bagging RNA para a máquina de 1 HP, apresentada na figura 5.21 a seguir.

Normal Barras Enrol.
474 24 2 Normal
30 468 2 Barras
9 0 491 Enrol.

Figura 5.21 – Aglutinação das matrizes de confusão obtidas para a máquina de 1HP.

5.7 Considerações acerca do tempo de teste dos algoritmos

Ao realizar o experimento o tempo de teste do algoritmo foi observado também. Este 

parâmetro é um bom indicador da complexidade do algoritmo bem como as limitações 

impostas por sistemas em tempo real. Para aplicações em sistemas supervisórios como o 

SCADA13, o tempo ideal de atualização de um tag14 geralmente depende do tempo de 

atualização do Sistema/PLC, portanto, está sujeito exclusivamente se essa variável terá 

maior prioridade ou não no processo, em geral, estes valores se situam na faixa de um à 

cinco segundos.

Analisando a figura 5.22 observa-se um aumento exponencial do tempo de teste, 

o que em certas aplicações, pode causar problemas. Se levarmos em conta a tolerância 

máxima de cinco segundos, o algoritmo  Stacking C kNN está no limite de tempo. A 

figura  5.23  foi  construída  a  partir  dos  algoritmos  com melhor  desempenho:  RNA, 

Bagging RNA, Stacking kNN (AD+kNN+RNA) e Stacking C kNN (AD+kNN+RNA). 

Esses valores foram obtidos considerando um PC Pentium® IV 3Ghz.

13 Um sistema  SCADA geralmente  inclui  hardware  de  sinal  (entrada  e  saída),  controladores,  redes, 
interface de usuário (HMI), comunicações equipamentos e software.  O termo SCADA se refere a todo o 
sistema que monitora os dados de vários sensores que estão próximos ou off-site (às vezes à quilômetros 
de distância).
14 Tags são estruturas de linguagem de marcação que consistem em breves instruções, tendo uma marca 
de início e outra de fim.
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Figura 5.22 – Tempo de teste entre os melhores multiclassificadores, em comparação 
com as redes neurais.

Estes resultados apresentados na figura 5.22 ajudam a escolher o melhor dentre 

todos os algoritmos simulados, que é o Bagging RNA, que além de apresentar uma boa 

taxa de classificação apresentou também um ótimo tempo de teste (por volta dos 0,4s) 

quando comparados com os outros algoritmos multi-classificadores.

5.8 Sumário

Neste capítulo foram discutidos os experimentos que foram realizados para o 

diagnóstico  de  falhas.  Eles  demonstram  que  os  algoritmos  multi-classificadores 

apresentam um desempenho superior em relação aos algoritmos de classificação base. 

No capítulo  subseqüente  é  apresentada  a  conclusão  final  do  trabalho  e  também as 

propostas de trabalhos futuros.



CAPÍTULO 6 – CONCLUSÕES

Capítulo 6

Conclusões

A operação de equipamentos em locais remotos é uma das maiores aplicações da área 

de automação industrial.  Com o desenvolvimento desta tecnologia,  novos problemas 

devem  ser  solucionados,  como  efetuar  as  atividades  de  manutenção  em  plantas 

distantes,  que demandam grandes custos e  um tempo de deslocamento significativo. 

Além  disso,  em  certos  processos,  uma  quebra  de  um  equipamento  pode  provocar 

grandes prejuízos provenientes da pausa na produção.  Neste  trabalho objetivou-se a 

realização de um estudo que envolve a metodologia e as técnicas para o monitoramento 

e classificação de falhas, destacando as principais características de cada uma delas.

A modelagem de um classificador requer uma intensa atividade de treinamento 

(Written e Frank 2005). Para isso, é necessário obter uma base de dados que represente 

os mais variados tipos de falhas,  uma das soluções seria obter os dados a partir  de 

máquinas quebradas,  mas,  na maioria  dos casos,  não é  possível  encontrar  máquinas 

nessa situação e também é inviável danificar máquinas saudáveis para obter os dados. 

Além disso, é comum, em grandes plantas industriais, a presença de muitas máquinas de 

pequeno e médio porte com características bastante distintas como potência,. torque, 

velocidade, corrente entre outros.

Para  solucionar  este  problema  é  proposto  um modelo  para  a  simulação  das 

máquinas. No capítulo 2 encontra-se a modelagem do motor de indução utilizando as 

componentes de Park no referencial estatórico, dando ênfase à redução da complexidade 

do  problema  proposto.  Neste  capítulo  foram  discutidos  também  seus  conceitos 

fundamentais. São revisados, também, os principais tipos de falhas, focando em suas 

principais  causas  e  sintomas  bem  como  as  principais  técnicas  de  extração  e 
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processamento de  sinais  para a  detcção  de  falhas  e  as  formas mais  comuns para o 

diagnóstico.

Tomando como referência o modelo escolhido, a base de dados é constituída de 

padrões  de  corrente  (Atributos)  e  as  classes  correspondentes  ao  estado  da  máquina 

(Normal e falhas). Desta forma, o problema de diagnóstico de falhas tornou-se uma 

tarefa típica de classificação. Existe uma grande quantidade de algoritmos inteligentes 

que  são  aplicáveis  ao  diagnostico  de  falhas,  no  entanto,  na  maioria  dos  trabalhos 

encontrados limita-se a estudar somente um deles.

No  capítulo  3  foram  discutidos  os  conceitos  gerais  sobre  os  métodos 

computacionais  inteligentes  bem como os  algoritmos de  classificação.  Em qualquer 

estudo de sistemas multi-classificadores é importante selecionar os classificadores base 

adequados, de preferência que apresentam diferentes paradigmas de aprendizado. Por 

isso foram escolhidos as Àrvores de decisão, k-vizinhos mais próximos, Naïve-Bayes e 

as Redes neurais do tipo  Multilayer perceptron. Os algoritmos de multi-classificação 

homogêneos como o Bagging, Boosting, e os heterogêneos, o Vote, Stacking e Stacking 

C são  as  técnicas  de  multi-classificação  mais  comuns  empregadas  na  área  de 

aprendizado  de  máquina,  o  seu  principal  motivo  é  seu  bom  desempenho  quando 

comparados com os classificadores individuais.  

Antes de iniciar os experimentos e conseqüentemente a análise dos resultados, 

foi apresentada no capítulo 4 uma revisão bibliográfica dos artigos mais relevantes para 

este trabalho. Evidente que esta revisão não abrange toda a área em questão, pois outros 

trabalhos ao serem incluídos, estariam alterando o foco do trabalho.

No capítulo 5, foram desenvolvidos os experimentos realizados neste trabalho. 

São descritos os ensaios realizados para a obtenção da base de dados.  Entretanto, é 

necessário  validar  o  modelo  para  a  construção  da  base,  para  tanto,  foi  realizado  a 

atividade  de  validação  com base  em testes  realizados  sobre  uma máquina  de  1HP. 

Então,  após  este  processo,  é  discutido  as  atividades  de  pré-processamento  e 

configurações dos classificadores. 

Foram aplicados métodos de Aprendizado de Máquina (AM) para a predição de 

falhas em máquinas. Esses métodos, capazes de aprender automaticamente a partir de 

grandes volumes de dados, são cada vez mais empregados na solução de problemas em 

Automação (Nandi 2001).

Realizou-se  uma  análise  comparativa  entre  quatro  classificadores  base, 

induzidos  por  algoritmos  que  representam  diferentes  paradigmas  de  aprendizado: 
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Àrvore  de  Decisão  (AD),  k-Vizinhos  Mais  Próximos  (k-NN),  Naïve-bayes  (NB),  e 

Redes Neurais Artificiais (RNA). Entre eles, RNA apresentou um desempenho superior 

aos demais métodos para o problema aqui tratado (taxa de erro por volta dos 6,4%), 

confirmando sua boa aplicabilidade diante de tarefas da área de detecção de falhas. 

Depois do método RNA, destaca-se o desempenho da AD, seguido pelo k-NN e NB, 

Não havendo evidência estatisticamente significativa para diferenciar o desempenho dos 

métodos AD e kNN.

Também foram aplicados e avaliados sistemas de multi-classificação, que são 

hoje uma das áreas de pesquisa mais ativas em AM (Lima 2005), com o intuito de 

melhorar  o  desempenho  dos  classificadores  base.  Foram  investigados  multi-

classificadores homogêneos (Bagging e Boosting) (Santos e Costa. 2008), variando-se o 

classificador usado como base (AD, k-NN e RNA - o método NB não foi empregado 

pois  resultados  preliminares  não  demonstraram  que  ele  fosse  apropriado  com  tais 

sistemas de multiclassificação), e heterogêneos (Voting, Stacking e StackingC) (Santos e 

Costa  2008b),  usando  como  classificadores  base  três  melhores  métodos  citados 

anteriormente e variando-se o método de AM usado como meta classificador: para o 

Stacking, foram usados AD e k-NN e para o StackingC, RL e k-NN.

Pôde-se  observar,  em  geral,  o  bom  desempenho  dos  sistemas  de 

multiclassificação,  sejam homogêneos  ou  heterogêneos  (Santos  e  Costa  2008b).  No 

entanto, nem todo multi-classificador é capaz de melhorar os resultados obtidos com os 

classificadores usados em sua formação. Como o caso do método Voting, que pela sua 

simplicidade, mostrou-se inadequado para a solução deste problema específico, obtendo 

uma taxa de classificação incorreta por volta dos 7,1%. Para isso, é preciso fazer uma 

seleção  adequada  dos  classificadores  base  e  do  meta-classificador  empregados  no 

sistema. 

Em nossos experimentos, o  Bagging que usou RNA em sua formação (taxa de 

classificação incorreta média ficou por volta dos 3,7%), o  Stacking tendo como meta 

classificador o kNN (taxa de classificação incorreta por volta de 4,8%)  e o StackingC 

tendo como meta  classificador  o  kNN (taxa  de  classificação  incorreta  por  volta  de 

4,6%) apresentaram melhores resultados. Aplicando-se o teste de hipótese, não se pode 

afirmar que há diferença estatisticamente significativa entre os resultados desses três 

multi-classificadores. 

Na avaliação da complexidade através do tempo de teste, foi possível observar 

um  incremento  de  tempo  ao  se  utilizar  os  algoritmos  de  multi-classificação.  Este 
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indicador é uma das desvantagens apresentada por estes métodos. Em busca da relação 

custo-benefício (Tempo de teste x Taxa de classificação) ótima foi possível concluir que 

o  Bagging RNA apresenta uma melhor relação. Mesmo assim, o tempo de teste dos 

outros  algoritmos  de  multi-classificação  estão  dentro  do  limites  toleráveis  por 

supervisórios (1 a 5s).

O multi-classificador homogêneo apresentou melhor desempenho com o uso do 

método  RNA  como  classificador  base  devido  ao  fato  de  ser  fortemente  instável 

(favorecendo o desempenho do Bagging). Em relação aos sistemas de multiclassificação 

heterogênea,  o  StackingC kNN apresentou um melhor desempenho do que todos os 

classificadores  base usados em sua formação.  A quantidade de classes do problema 

(superior a duas) favoreceu o desempenho do  StackingC em relação ao  Stacking, que 

por sua vez, apresentou desempenho superior aos da AD, k-NN e RNA.

Embora  não  se  possa  fazer  nenhuma  comparação  direta  entre  os  resultados 

obtidos neste trabalho e os encontrados na literatura (que apresentam uma taxa de erro 

entre  2  e  10%),  devido  a  diferentes  metodologias  e  bases  de  dados  empregadas, 

observa-se  que  as  menores  taxas  de  classificação  incorreta  obtidas  em  nossos 

experimentos  (3,7%,  com  o  Bagging RNA,  4,8%  no  Stacking kNN  e  4,6%  com 

Stacking C kNN) podem ser consideradas um baixo valor e um aceitável percentual de 

erro para o problema de predição da condição das máquinas envolvidas. 

6.1 Trabalhos Futuros

Como trabalhos futuros, sugerem-se:

• Neste trabalho foi demonstrada a eficácia da aplicação do vetor de Park para a 

obtenção das séries temporais correspondentes às falhas, entretanto poderão ser 

realizados estudos de aplicação da transformada de wavelet ao vetor de corrente 

(Cusido et al. 2006) obtido através do modelo proposto, e verificar as vantagens 

de desvantagens entre a transformada de wavelet e as séries temporais;

• Simular e comparar os resultados com o motor de indução coma utilização de 

Modulador de Largura de Pulso (PWM). Desta forma, prever as modificações 

necessárias para previsão de falhas, uma vez que novas harmônicas são inseridas 

no sistema;



CAPÍTULO 6 – CONCLUSÕES

• A modelagem do motor de indução através da transformação de Park é bastante 

eficaz para simular as condições da máquina, mas, estudos comparativos entre o 

modelo do vetor de Park e os modelos de elementos finitos (FEM) (Pöyhönen 

2004) são bastante interessantes, pois podem indicar vantagens e desvantagens 

de  cada  um  dos  métodos.  Com  esta  informação,  poderá  ser  estudada  a 

possibilidade  de  reunir  os  dois  métodos  gerando  um  novo  o  modelo  de 

simulação de máquinas;

• O MATLAB e o SIMULINK são ambientes de fácil utilização, entretanto, seria 

interessante converter o programa de simulação das máquinas (PROMIT) num 

programa portável, podendo ser executado em qualquer PC ou outro dispositivo 

como PALM-TOP’s que são muito presentes nos ambientes de produção;

• Os  algoritmos  testados  nesta  dissertação  são  os  mais  utilizados  no  meio 

científico,  por  se  tratar  de  classificadores  com  diferentes  paradigmas  de 

aprendizado. Entretanto outros algoritmos classificadores poderiam ser testados, 

como SVM (Lima 2005; Pöyhönen 2004), Redes Neurais RBF (Função de Base 

Radial),  Algoritmos  Genéticos,  Lógica  fuzzy  (Pereira  et  al  2005) e  outros. 

Poderiam ser avaliados também os algoritmos não-supervisionados  (Schöen et 

al.  1995b) como o  k-Means,  Redes  neurais  auto-organizáveis  (SOM) (Costa 

1999;  Freitas  2005)  e  outros.  As  técnicas  de  multi-classificação  podem  ser 

geradas a partir de modificações nos existentes, para torná-los mais rápidos e 

melhorar  ainda  mais  a  taxa  de  classificação,  também  deve  ser  avaliada  a 

aplicação de algoritmos de multi-agrupamento (Do inglês – Cluster Ensembles);
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ANEXOS

ANEXO A – Algoritmos Inteligentes

A1 - Árvores de Decisão

O Algoritmo A1, apresentado a seguir, ilustra de maneira simplificada o funcionamento 
de um algoritmo indutor de AD, chamado ID3 (Mitchell 1997).

Algoritmo A1 – Algoritmo simplificado de Árvore de decisão.

A2 - K- vizinhos mais próximos

O Algoritmo A2, apresentado a seguir, ilustra o funcionamento de um algoritmo indutor 
de k-vizinhos mais próximos (KNN).

Algoritmo A2 – Algoritmo simplificado de KNN.

Selecionar atributo dos dados de treinamento disponíveis com maior 
ganho de informação;
se primeira vez que o algoritmo chamado então
  Utilizar atributo selecionado como nodo raiz da árvore;
fim-se
se todos os exemplos pertencem a mesma classe então
  Rotular o nodo com a classe dos exemplos;
  Encerrar execução dessa chamada do algoritmo;
senão
  para todo valor que o atributo pode assumir faça
   Criar um ramo saindo do nodo atual para um novo nodo;
   Aplicar o algoritmo ID3 ao novo nodo utilizando os exemplos  por 
ele cobertos;
  fim-para
fim-se

Ler todos os objetos de classes conhecidas (ac)  //obj. de treinamento
Ler todos os objetos de classe desconhecida (ad)
para todos os objetos de ad
 para todos os objetos de ac 
   Computar a distância de ad para aci
   Atribuir a distância e a classe de aci ao vetor de distâncias
 fim-para
 Ordenar o vetor de distâncias por ordem de distância
 Selecionar as K primeiras posições do vetor de distâncias
  Verificar a classe CL que abrange a maioria dos K objetos 
 Associar ao objeto de ad a classe CL
fim-para
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A3 - Redes Neurais Artificiais

O Algoritmo A3, a seguir, apresenta os principais passos do algoritmo backpropagation 
(Canuto 2001).

Algoritmo A3 – Algoritmo simplificado de redes neurais.

A4 -Bagging

O  Algoritmo  A4,  a  seguir,  apresenta  os  principais  passos  do  algoritmo  de 
multiclassificação bagging.

Algoritmo A4 – Algoritmo simplificado de bagging.

A5 -Adaboosting

O  Algoritmo  A5,  a  seguir,  apresenta  os  principais  passos  do  algoritmo  de 
multiclassificação Adaboosting.

Inicializar pesos da rede com valores aleatórios;
repita
   erro total = 0;
   para todo cada padrão de treinamento faça
       para toda camada i da rede, i = 1, 2, ..., n faça
          para todo nodo nij da i-ésima camada faça
               Calcular saída produzida do nodo;
            fim-para
      fim-para
      erro = saída desejada - saída produzida;
      para toda camada i da rede, i = n, n - 1, ..., 1 faça
         para todo cada nodo nij da i-ésima camada faça
               Ajustar pesos do nodo;
           fim-para
      fim-para
      erro total = erro total + erro;
   fim-para
até que erro total > valor desejado

Ler exemplos de treinamento (x,y) de T (conjunto de treinamento 
original)
Selecionar um Algoritmo de AM
Definir o número de interações j
Para cada iteração i= 1,2...j 
   Formar um subconjunto Di de mesmo tamanho de T 
   Gerar o classificador Ci(x) de Di
fim-para
Combinar todos os j classificadores Ci(x) e obter C*(x):
   Para classificar um esmplo x, um voto para classe y é armazenado 
para   cada classificador Ci(x)= y
      C*(x) é a classe com a maioria dos votos.
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Algoritmo A5 – Algoritmo simplificado de Adaboosting.

A6 - Stacking

O  Algoritmo  A6,  a  seguir,  apresenta  os  principais  passos  do  algoritmo  de 
multiclassificação heterogêneo Stacking.

Algoritmo A6 – Algoritmo simplificado de Stacking.

Ler exemplos de treinamento (x,y) de T (conjunto de treinamento 
original)
Selecionar um Algoritmo de AM
Definir o número de interações j
Associar um mesmo peso wi para todos os exemplos xi

para cada iteração i= 1,2...j
 para todos os exemplos
   gerar um classificador Ci(x) para o exemplo x (considerando w de x) 
   atualizar o peso wi de x
 fim-para
fim-para
Obter C*(x) Combinando todos os j classificadores Ci(x) pelo weighted 
voting dos j classificadores individuais Ci(x)

Ler exemplos de treinamento (x,y) de T (conjunto de treinamento 
original)
Selecionar N algoritmo de AM diferentes
para i= 1,2...N
   treina um classificador Ci(x) para todos os exemplo x 
   Obter a predição dos classificadores para os exemplos de T
fim-para

Formar um novo conjunto de dados D de treinamento: 
  para cada exemplo tem-se N atributos (predição de cada 
classificadores base)

Treinar o meta classificador (C*(x)) com D 



Anexo B – Programa para simulação de falhas

B.1 – Diagrama de blocos do programa de simulação de motores de indução.

Figura B1 – Diagrama de blocos do programa para a simulação de falhas.
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B.2 - Blocos Qaxis e Daxis

Na figura B2 são mostrados os detalhes dos blocos Qaxis, o bloco Daxis é formatado de 

forma similar. Nesta simulação o neutro é flutuante, sua tensão de referência é obtida 

pela conexão de um capacitor fictício Csg  entre os pontos s e g. Seu valor é preservado 

pequeno cerca de (1/50Zbwb) (Ong 1997), suas equações são descritas pelas equações 

(2.50) e (2.51) da tabela 2.3.

i q sp s i q s

p s i q m

i q r '

p s i q r '

4

o u t _ p s i q r '

3

o u t _ i q r '

2

o u t _ i q s

1

o u t _ p s i q s

1
s

p s i q s _

1
s

p s i q r ' _

p s i q r

T o  W o r k s p a c e 1

p s i q s

T o  W o r k s p a c e

M u x

M u x 4

M u x

M u x 3

M u x

M u x 2

M u x

M u x 1

M u x

M u x

( u [ 1 ] - u [ 2 ] ) / x p l r

F c n 5

( u [ 1 ] - u [ 2 ] ) / x l s

F c n 4

x M * ( u [ 1 ] / x l s + u [ 2 ] / x p l r )

F c n 3

w b * ( u [ 2 ]  + ( r p r / x p l r ) * ( u [ 3 ] - u [ 1 ] ) )

F c n 2

w b * ( u [ 2 ] + ( r s / x l s ) * ( u [ 1 ] - u [ 3 ] ) )

F c n

2

i n _ ( w r / w b ) * p s i d r '

1

i n _ v q s

Figura B.2 – Diagrama interno do bloco Qaxis da simulação da máquina.

B.3 - Bloco rotor

Na  figura  B3  é  apresentado  o  detalhe  do  diagrama  de  blocos  do  rotor  onde  são 

calculados o torque e a velocidade rotórica, descritos nas equações (2.51) e (2.52) da 

tabela 2.3.
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Figura B3 – Diagrama interno do bloco rotor.

B.4 - Blocos de conversão abc/qd0 e qd0/abc

Estes blocos utilizam as equações (2.16) e (2.17) para converter do referencial trifásico 

em qd0 no referencial estatórico.

v s g
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o u t _ v 0 s

2

o u t _ v d s

1

o u t _ v q s

S u m

M u x

M u x
1
s
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( u [ 3 ] - u [ 2 ] ) / s q r t ( 3 )

F c n 1
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1 / C s g

4

i a s + i b s + i c s

3

i n _ v c g

2

i n _ v b g

1
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Figura B4 – Diagrama interno do bloco abc2qd0.
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Figura B5 – Diagrama interno do bloco qd02abc.

Sérgio Pinheiro dos Santos                                                                                                   128


	 para todos os objetos de ac 
	 fim-para
	3.2.1 Árvores de Decisão

