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Resumo 

Bombas centrífugas desempenham um papel significativo no ramo industrial 

sendo importante detectar, monitorar e controlar alguns fenômenos nocivos existentes 

em seu uso. Devido à característica física da existência de diferenças de pressão na 

operação da bomba, pode ocorrer o fenômeno de cavitação que é uma das principais 

causas de perda de eficiência da bomba além de prováveis danos em sua estrutura 

mecânica e no motor de indução trifásico que a aciona. Então, torna-se de grande 

importância o desenvolvimento de um dispositivo que seja utilizado na detecção deste 

fenômeno de forma economicamente e estruturalmente viável. Uma ferramenta 

bastante promissora na detecção de faltas devido a sua grande faixa de passagem e 

imunidade a perturbações é a L.T.S.A. – Load Torque Signature Analysis que utiliza o 

conjugado de carga do motor elétrico como parâmetro de indicação da falta é utilizada 

neste trabalho. São desenvolvidos algoritmos de detecção para serem implementados 

via software e hardware de modo a compor o protótipo proposto. 

  



 
 

ii 
 

Abstract 

Centrifugal pumps play a significant role in the industrial field and it is important 

to detect, monitor and control some harmful phenomena existing in their use. Due to the 

physical characteristics of the existence of pressure differences in the operation of the 

pump, the cavitation phenomenon can occur which is one of the main causes of loss of 

efficiency of the pump, besides probable damages in its mechanical structure and in the 

three phase induction motor that drives it. Then, it becomes of great importance the 

development of a device that is used in the detection of this phenomenon in an 

economically and structurally viable way. A very promising tool in the detection of faults 

due to its large bandwidht and immunity to disturbances is the L.T.S.A. - Load Torque 

Signature Analysis that uses the load torque of the electric motor as indication 

parameter of the fault is used in this work. Detection algorithms are developed to be 

implemented via software and hardware in order to compose the proposed prototype. 
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Capítulo 1 

Introdução 

 Relevância 1.1.

O uso de bombas centrífugas é de grande importância na indústria, em especial 

no ramo de petróleo e mineração. Segundo (Vogelsang, 2008), de todas as bombas 

utilizadas no ramo industrial, cerca de 80% são bombas centrífugas que necessitam de 

uma grande quantidade de energia em seu funcionamento. Caso ocorram faltas, pode 

haver um prejuízo econômico elevado devido aos danos mecânicos causados no sistema 

e também pelo tempo que é despendido para a manutenção de equipamentos e 

interrupção da produção.  

A cavitação é um dos fenômenos indesejáveis que pode ocorrer na operação da 

bomba centrífuga. Ela tem início quando a pressão na entrada de sucção da bomba 

torna-se menor que a pressão de vapor do líquido bombeado. Desta forma, o líquido irá 

vaporizar-se e consequentemente haverá a formação de bolhas, que ao moverem pelo 

sistema, irão atingir pontos de pressão maiores que a pressão de vapor que acarretará 

em colapso e retorno ao estado líquido. Durante o colapso, as bolhas atingem alta 

velocidade e formam micro-jatos que quando em contato com a superfície da bomba, 

podem causar danos diversos. 

Estudos realizados pelo Centro Nacional de Engenharia e Agricultura Australiano 

apontaram a cavitação como sendo um dos problemas mais comuns da indústria de 

algodão do país causando grandes perdas econômicas (Sandell & Szabo, s.d.). Estas 

perdas também são observadas na indústria de petróleo e gás que podem ter como 

consequência de falhas mecânicas a interrupção de produção até uma semana, uma vez 

que as peças de reposição precisam ser transportadas para locais muitas vezes de acesso 

remoto (Bloch, 1998). 

Os sistemas de acionamento de bombas centrífugas também têm um papel 

considerável na indústria. A operação das motobombas pode ser feita com variação de 
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velocidade, via inversor de frequência, quando da necessidade de variação de vazão 

bombeada. 

Dentre os métodos de detecção utilizados na detecção de cavitação, existem 

aqueles baseados em sinais de pressão, vibração, e ruídos audíveis. Uma das maiores 

desvantagens destes métodos é a necessidade de instalação de sensores diretamente na 

bomba ou na instalação. Alguns autores utilizam sinais de corrente elétrica do estator 

para detecção de faltas. O método denominado Motor Current Signature Analysis (MCSA) 

é o mais difundido, porém sua reduzida faixa de passagem constitui um limitador para 

detecção de faltas em altas frequências (Stopa, 2011). Um método alternativo para 

detecção de cavitação denominado L.T.S.A. (Load Torque Signature Analysis) é 

apresentado em (Stopa, 2011). Este utiliza apenas o sinal do conjugado de carga do 

motor e dispõe de características de operação superiores as citadas anteriormente. 

O custo de sistemas atualmente utilizados para detecção de cavitação é alto. 

Sendo assim, é de grande interesse o uso de métodos de detecção que utilizam variáveis 

confiáveis e acessíveis para detecção de faltas em bombas centrífugas.  

 

 Objetivos 1.2.

O objetivo deste trabalho é desenvolver um protótipo para detecção de cavitação 

em bombas centrífugas baseado na ferramenta L.T.S.A. – Load Torque Signature Analysis. 

O sistema é baseado em medições realizadas no motor de acionamento da bomba, tendo 

como base a ferramenta L.T.S.A. que é explorada meticulosamente por ser a principal 

técnica utilizada neste trabalho para a detecção do fenômeno. Esta é implementada em 

software, de modo a se obter um sinal indicativo da ocorrência e do grau de severidade 

da cavitação. Em seguida propõe-se aliar o desenvolvimento do software em uma 

estrutura baseada em hardware para que se possa aplicá-la em um sistema real. 

 Metodologia 1.3.

O trabalho é desenvolvido em cinco etapas compostas por estudos teóricos, 

simulação computacional, experimentação em laboratório, programação do software 



 
 

3 
 

para implementar a ferramenta L.T.S.A. e por fim, a construção do protótipo em 

hardware que integre o software programado. 

Inicialmente, é feita uma revisão bibliográfica para se conhecer melhor o 

fenômeno da cavitação, as técnicas de detecção principais e a ferramenta L.T.S.A.  

A validação dos resultados é feita por meio do uso da ferramenta no ambiente de 

simulações computacionais MATLAB / Simulink observando a capacidade de detecção do 

fenômeno. 

            Em seguida, é proposto um sistema de aquisição e condicionamento de sinais para 

ser utilizado em uma planta real. Os componentes que compõem o protótipo são 

apresentados e testes são realizados com o intuito de verificar a aplicabilidade do 

protótipo. 

Por fim, são apresentados e analisados os resultados experimentais de testes 

realizados em uma instalação hidráulica para ser possível validar o uso da ferramenta. 

 Organização do Trabalho 1.4.

O texto deste trabalho é dividido em 7 capítulos, incluindo este introdutório. 

Desenvolve-se, no Capítulo 2, uma revisão bibliográfica onde são abordados temas de 

interesse como: bombas centrífugas, cavitação, técnicas de detecção usuais e a 

ferramenta L.T.S.A. desenvolvida por (Stopa, 2011). 

O Capítulo 3 apresenta, por meio de simulações computacionais, a validação do 

observador de posição/velocidade e o observador de conjugado eletromagnético no que 

se refere à estimação do conjugado de carga e consequente detecção e indicação da 

intensidade do fenômeno da cavitação. 

No Capítulo 4 tem- se a descrição da instalação hidráulica localizada no Centro de 

Pesquisas Hidráulicas - CPH da Universidade Federal de Minas Gerais, onde existe uma 

bancada que é utilizada para realização de testes relativos ao tema deste trabalho. 

O Capítulo 5 apresenta a estrutura do protótipo de detecção de cavitação que é 

proposto neste trabalho. No Laboratório de Eletromagnetismo Aplicado e Controle de 

Processos Industriais (LEACOPI) são realizados testes nos componentes que o compõem 

com o objetivo de validar seu uso. 
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No Capítulo 6 são vistos os resultados dos testes realizados na instalação 

hidráulica utilizando sensores de tensão e corrente que dispensam o uso de sensores do 

hardware que é utilizado atualmente para o condicionamento de sinais na instalação. 

Por fim, no Capítulo 7 são descritas as conclusões e propostas de continuidade 

deste trabalho. 
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 Capítulo 2

Revisão Bibliográfica 

 Introdução 2.1.

O escopo deste capítulo é conceituar e analisar os principais aspectos 

relacionados ao fenômeno de cavitação, sendo esse uma falha mecânica que ocorre em 

sistemas hidráulicos e, especificamente, nas bombas centrífugas. Este é caracterizado 

por uma operação indesejada do sistema e que acaba por trazer alguns inconvenientes 

em seu funcionamento. 

Inicialmente é apresentado o conceito de bombas centrífugas, em seguida o 

fenômeno de cavitação é descrito, assim como as técnicas de detecção usualmente 

utilizadas. 

 Bombas Centrífugas 2.2.

Uma bomba centrífuga é, basicamente, uma máquina que transfere energia 

cinética, resultante do emprego de forças centrífugas, para que um líquido possa 

deslocar-se de um ponto para outro. Em muitas situações, é utilizado um motor de 

indução trifásico acoplado ao eixo da bomba para ser possível a transferência de energia 

para o líquido. 

As bombas centrífugas são constituídas de uma parte móvel e outra estática. Na 

parte móvel encontra-se o impelidor que possui pás que servem para impulsionar o 

líquido. Na parte estática tem-se a carcaça que envolve o impelidor e o líquido. Nela tem-

se a entrada e a saída para o fluxo do líquido. Na Figura 2.1 é possível observar duas 

vistas em corte de uma bomba centrífuga típica e a linha de fluxo seguida pelo líquido. 

Seu funcionamento é ordenado na produção de baixas e altas pressões em regiões 

específicas de sua estrutura. Na entrada da bomba, o líquido é movido pelas pás do 

impelidor em direção à sua periferia, uma vez que ele está sujeito a uma força centrífuga. 
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Deste modo, é criada uma zona de baixa pressão na região central da bomba devido ao 

deslocamento do líquido, o que torna possível seu fluxo contínuo. Já na periferia, o 

líquido irá se deparar com um aumento da área de escoamento que causará uma 

diminuição da velocidade e o aumento de pressão (teorema de Bernoulli). Deste modo é 

possível que o líquido se desloque para locais desejados em sua aplicação (Mattos & 

Falco, 1998). 

 

 

Figura 2.1 – Vista em corte de uma bomba centrífuga. Fonte: (Mattos & Falco, 1998). 

 

 Cavitação 2.3.

É de conhecimento comum que a vaporização é um processo físico em que uma 

substância muda do estado líquido para o estado gasoso ao aumentar a temperatura e 

manter a pressão constante. Já a cavitação ocorre quando uma substância muda de 

estado líquido para gasoso, formando bolhas, ao manter a temperatura constante e 

ocorrer uma redução de pressão.  

Feita essa comparação introduz-se o conceito de pressão de vapor no âmbito da 

cavitação. A pressão absoluta é aquela referida ao zero absoluto e a pressão de vapor é 

aquela em que, para uma determinada temperatura, coexistem as fases líquidas e vapor 

de uma substância. A cavitação irá ocorrer quando a pressão absoluta na entrada de 

sucção da bomba torna-se menor que a pressão de vapor do líquido bombeado levando 

à vaporização do mesmo e a formação de bolhas. Por sua vez, essas são submetidas, já no 
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interior da bomba, a pressões maiores que a de vapor e implodem, formando micro jatos 

de alta velocidade (até 1000m/s) que podem colidir com superfícies metálicas no 

interior da bomba causando danos a ela (Mataix, 1986). 

Na Figura 2.2 pode ser observado como ocorre a formação dos micros jatos em 

diferentes situações de movimentação das bolhas. 

 

Figura 2.2 – Formação de jatos em três situações: Junto à superfície metálica, na direção de um campo de 
maior pressão e próximo à parede metálica. Fonte: (Mattos & Falco, 1998). 

 

De acordo com (Mattos & Falco, 1998), o efeito é mais severo quando o colapso 

ocorre diretamente na superfície metálica ou próximo a ela sendo que neste caso, o 

impacto é transmitido por meio de ondas de choque. 

2.3.1. Efeitos Nocivos Relativos à Cavitação 

As consequências de uma condição de cavitação podem ser desastrosas tanto 

para a bomba quanto para o processo (Sahdev, 2005). Este fenômeno provoca os 

seguintes efeitos indesejáveis (Cudina, 2003),  (Mattos & Falco, 1998), (Stopa, 2011): 

 

 Possível corrosão e erosão das pás do impelidor e da carcaça da 

bomba nos pontos de implosão das bolhas; 

 Vibração de toda estrutura da bomba devido a altas pulsações de 

fluxo de pressão e consequente ruído causador de poluição 

sonora; 
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 Deterioração do desempenho hidráulico e deformações 

mecânicas na bomba. 

 

Além dos efeitos causados pela vibração citados acima, a cavitação também pode 

acarretar perturbações e danos no motor elétrico acoplado na bomba uma vez que são 

transferidos esforços, conjugados e vibrações de forma mecânica pelo eixo que os 

conecta. Esses danos podem provocar desgaste de peças, desalinhamento no 

acoplamento, entre outros. 

A deterioração do desempenho da bomba está relacionada às bolhas que são 

formadas na entrada de sucção da bomba diminuindo o espaço disponível para 

circulação do líquido e pela diminuição da carga desenvolvida devido à energia gasta 

para aumentar a velocidade do líquido e para preencher as cavidades causadas pelo 

colapso das bolhas (Mataix, 1986). 

Na Figura 2.3 tem-se uma foto de partes de uma bomba centrífuga danificada pela 

cavitação. Dependendo da intensidade da cavitação os danos podem ser ainda maiores 

do que os mostrados na Figura 2.3. 

 

 

Figura 2.3 – Erosão do impelidor e da carcaça de uma bomba centrífuga causada pelo fenômeno de 
cavitação. Fonte: (Sahdev, 2005). 
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2.3.2. Condições para Ocorrência da Cavitação em bombas 

O objetivo principal no que concerne ao funcionamento adequado de um sistema 

sujeito à cavitação é evitá-la ou pelo menos reduzir seus efeitos. Para tal, é preciso 

inicialmente equacionar o fenômeno. 

A cavitação em uma bomba centrífuga ocorre quando a altura líquida positiva de 

sucção disponível na instalação, NPSHA (Net Positive Suction Head Available) é menor 

que a altura líquida positiva requerida pela bomba NPSHR (Net Positive suction Head 

Required) (Stopa, 2011). Em outras palavras, deve-se existir uma maior pressão 

disponível no sistema do que a bomba requer em seu funcionamento para não haver 

cavitação. 

A NPSHA é uma função somente da instalação em que a bomba opera. Ela é 

definida como a energia absoluta por unidade de peso existente na entrada de sucção da 

bomba acima da pressão de vapor do líquido. Por meio da Equação (2.1) tem-se a NPSHA 

(Mattos & Falco, 1998): 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝐴 = ℎ𝑆 +
𝑃𝑎 − 𝑃𝑣

𝛾
, (2.1) 

 

em que hs  é a altura manométrica de sucção, 𝑃𝑎  é a pressão atmosférica, 𝑃𝑣 é a pressão de 

vapor do líquido na temperatura de trabalho e 𝛾 é o peso específico do líquido 

bombeado. 

A altura manométrica de sucção, hs, refere-se à quantidade de energia por 

unidade de peso já existente no flange de sucção para uma determinada vazão. Uma 

possibilidade de cálculo de seu valor pode ser obtida a partir do momento em que a 

instalação já estiver funcionando, como pode ser visto na Figura 2.4 que mostra um 

exemplo de sistema de sucção e entrada da bomba. Com as informações mostradas na 

Figura 2.4 é possível compreender melhor os termos da Equação (2.2) para a altura 

manométrica: 

ℎ𝑠 =
𝑃𝑠

𝛾
+

𝑉𝑓𝑠
2

2𝑔
=

𝑃𝑠

𝛾
+ 𝑍𝑠 − ℎ𝑒𝑠, (2.2) 

 

em que Ps é a pressão manométrica no reservatório de  sucção, 𝑍𝑠 é a altura estática de 

sucção, ℎ𝑒𝑠 é a perda de carga na linha de sucção devido às tubulações utilizadas, 𝑃𝑠 é a 
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pressão manométrica na entrada de sucção, 𝑉f𝑠 é a velocidade do líquido na entrada de 

sucção e 𝑔 é a aceleração da gravidade. 

 

 

Figura 2.4 – Reservatório de sucção e bomba centrífuga. Fonte: (Mattos & Falco, 1998) 

       

A Equação (2.2) apresenta ℎ𝑠 sob dois pontos de vista distintos. A primeira 

igualdade apresenta grandezas que só podem ser medidas experimentalmente. Já a 

segunda igualdade apresenta grandezas que são relacionadas às características do 

sistema de tubulação. 

Existem alguns fatores presentes na Equação (2.2) que podem modificar o valor 

de NPSHA. Segundo (Lima, 2015) a altitude do local da instalação, a temperatura e a 

natureza do líquido bombeado têm efeito sobre o peso específico 𝛾.  Afetará a perda de 

carga, ℎ𝑒𝑠, o material utilizado na tubulação assim como seu diâmetro e comprimento. 

Em relação à altura Zs, caso o reservatório esteja situado abaixo da bomba, terá um valor 

negativo tornando mais provável a ocorrência da cavitação. Por fim, a pressão de sucção 

Ps (quando não for a atmosférica) pode ser ajustada de forma a permitir um controle 

sobre o processo. Então, percebe-se que todos estes fatores influenciam de alguma 

forma a ocorrência da cavitação.  

Já a expressão para NPSHR é dada pela Equação (2.3) (Mattos & Falco, 1998): 

 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑅 = ℎ𝑓𝑖 +
𝑉1

2

2𝑔
+

𝜆𝑉𝑟1
2

2𝑔
,  (2.3) 
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em que ℎ𝑓𝑖 é a perda de carga da entrada de sucção até o olho do impelidor da bomba, V1 

e Vr1 representam a velocidade absoluta e relativa, respectivamente, no olho do 

impelidor, e 𝜆 é um fator empírico dependente do projeto da sucção da bomba. Pode-se 

interpretar a NPSHR, fisicamente, como sendo a quantidade mínima de energia absoluta 

por unidade de peso acima da pressão de vapor, que deve existir no flange de sucção 

para não haver cavitação. Analisando a Equação (2.3) é possível observar a dependência 

da NPSHR com a velocidade, concluindo-se então que quanto maior a vazão maior será 

seu valor. 

Como foi apresentado no início deste capítulo, o valor da NPHSA deve ser maior 

que o valor da NPSHR. Entretanto, é usual definir uma margem de segurança para esta 

relação. De um modo geral, em (Mattos & Falco, 1998) define-se um valor de 0,6 metros, 

como visto na Equação (2.4), apontando-se também que este valor pode variar 

dependendo do grau de impureza do líquido e as condições de operação. 

 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝐴 ≥ 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑅 + 0,6𝑚.  (2.4) 

 

 Técnicas de Detecção 2.4.

A detecção da cavitação durante processos hidráulicos é de fundamental 

importância no estudo das bombas centrífugas, e por isso vem sendo amplamente 

abordada na literatura. De modo geral, as técnicas utilizadas para este propósito 

precisam ser as mais precisas e eficientes possíveis para que sejam viáveis. Neste 

contexto (Lima, 2015) cita algumas características desejadas como: redução da 

quantidade de sensores utilizados, que acarreta em menor custo e facilidade de 

instalação; Utilização de sensores em locais estratégicos de forma a não inserir 

perturbações no sistema que possam mascarar a ocorrência; Elevada relação de ganho 

entre o sinal de entrada a ser identificado (a ocorrência da cavitação) e a variável de 

saída relacionada; Imunidade a perturbações e condições diferentes de operação; 

Confiabilidade e estabilidade da ferramenta a ser utilizada.  
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Usualmente, têm sido utilizadas ferramentas de detecção que utilizam sinais 

mecânicos e elétricos. Estas são apresentadas a seguir. 

2.4.1. Sinais Mecânicos 

Como foi discutido anteriormente, um dos efeitos nocivos da cavitação é a 

degradação mecânica da bomba. Sendo assim, é possível associar sinais mecânicos do 

sistema com sua ocorrência.  

O uso do ruído sonoro como sinal de detecção é defendido por (Cudina, 2003). 

Segundo o autor, existe uma relação entre as componentes da NPSHA da bomba e 

aquelas presentes no ruído sonoro, porém ele destaca a dificuldade de distingui-lo do 

ruído presente no ambiente industrial em que se encontra a bomba. Em testes 

realizados em laboratório (Jensen & Dayton, 2000) não conseguiram detectar ruído 

sonoro durante a ocorrência de cavitação na bomba utilizada mesmo que tipicamente 

exista um som audível similar a estalos. Os autores explicam que o ruído característico 

da cavitação pode ser dependente da taxa de bombeamento, da severidade do fenômeno 

e da transmissibilidade acústica do sistema. 

A instalação de sensores diretamente sobre a bomba ou ao motor acoplado a ela 

não é muito viável tendo em vista que geralmente o sistema pode estar em um ambiente 

de difícil acesso ao operador. Sendo assim, alguns estudos vêm sendo feitos para o 

desenvolvimento de técnicas de detecção que não apresentam esta necessidade. Em 

(Stopa, 2011) é utilizado o sinal do conjugado de carga estimado do motor para detecção 

da cavitação evitando o inconveniente da instalação de sensores no eixo da bomba para 

a medição do conjugado de carga real. 

Em (Parrondo, et al., 1998) são medidos e analisados os sinais de pressão na 

entrada e saída da bomba, e sinais de vibração nas três direções ortogonais (xyz) e 

conclui-se que com exceção da componente axial, a vibração tem baixa sensibilidade de 

detecção e pouca capacidade de isolação. Os sinais de pressão são superiores ao de 

vibração e considerados pelo autor como adequados para detectar a cavitação. A 

detecção baseia-se nas componentes espectrais relativas à frequência de passagem das 

lâminas do impelidor. 
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São citadas em (Lima, 2015) outras técnicas de detecção utilizando sinais 

mecânicos e reafirma-se que a maioria destes sensores tem como desvantagem a 

necessidade de utilização diretamente no sistema, tornando as técnicas de detecção 

associadas de reduzida viabilidade. Além disso, muitas delas são caras e pouco 

confiáveis, sendo interessante o uso de outras soluções. 

2.4.2. Sinais Elétricos 

Os esforços associados às faltas nas cargas mecânicas são transmitidos para a 

máquina de indução (que aciona a bomba) e esta converte esses esforços em variações 

de sinais elétricos que podem ser utilizados para detecção de falhas. 

Existem diversos trabalhos na literatura que relatam o uso de sinais elétricos 

para apontar a presença de anormalidades na operação. Um método utilizado por 

(Durocher & Feldmeier, 2004) e também por outros autores é o MCSA – Motor Current 

Signature Analysis, que, por meio da análise da amplitude de bandas laterais no espectro 

de frequência do sinal de corrente possibilita detectar a ocorrência de faltas. Já (Blödt, et 

al., 2006) apresenta diversos métodos de processamento de sinais que podem ser 

utilizados para detecção de oscilações de conjugado de carga também por meio da 

análise do espectro de frequência da corrente. As amplitudes do sinal podem ser 

relacionadas à presença e intensidade de uma falta. Os autores argumentam que o 

conjugado de carga causa uma modulação em fase em uma componente da corrente do 

estator do motor, sendo possível associá-los. 

Segundo (Lima, 2015), embora o MCSA utilize apenas a corrente elétrica como 

sinal indicativo, ele apresenta uma reduzida faixa de passagem, o que pode ser bastante 

inconveniente no caso de ocorrência de faltas em altas frequências. 

2.4.3. L.T.S.A. (Load Torque Signature Analysis) 

O motor de indução age no sistema como um transdutor que tem como 

características presença de variações paramétricas e uma reduzida faixa de passagem, o 

que é um problema para a ferramenta MCSA, por exemplo. Além disso, as técnicas de 

detecção de faltas descritas anteriormente apresentam o inconveniente do alto custo da 
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instalação de sensores e o seu uso em locais às vezes inadequados. Neste contexto, 

(Stopa, 2011) apresenta a ferramenta de análise da assinatura do conjugado de carga 

L.T.S.A. (Load Torque Signature Analysis), que leva em consideração que as faltas (a 

cavitação, no caso deste trabalho) irão produzir esforços oscilatórios que são 

transmitidos para o motor de acionamento por meio do eixo em comum com a bomba 

centrífuga, por exemplo. A resposta do motor a estes esforços é dada por meio de efeitos 

na modulação das correntes e oscilações na posição angular do eixo. 

Esta ferramenta tem como variável de detecção o conjugado de carga do motor, 

considerando que este parâmetro é rico em informações a respeito da condição da carga. 

Entretanto, é de interesse determinar o conjugado de carga de forma estimada uma vez 

que a alocação de sensores para medição de seu valor direto é pouco viável.  

A cavitação tem como característica inerente uma frequência própria (frequência 

de passagem das lâminas) que é dada pelo produto entre a velocidade de rotação da 

bomba e o número de lâminas que compõem o seu impelidor. Quando esta frequência é 

detectada no sinal de conjugado de carga é possível afirmar a existência da cavitação, e 

também determinar sua severidade que é dependente da amplitude do sinal. 

Na Figura 2.5 é apresentada a ferramenta L.T.S.A. na forma de diagrama de 

blocos. Vê-se em sua estrutura um motor de indução trifásico (MIT) acoplado em uma 

carga mecânica. Em sua conexão existem, condicionadores de sinais, um estimador de 

conjugado de carga, um filtro passa faixas, um analisador de espectro baseado na Fast 

Fourier Transform - Transformada rápida de Fourier (FFT) além de um encoder para 

medição de posição angular. 

 

Figura 2.5  – Ferramenta L.T.S.A. por meio de diagrama de blocos. Fonte: (A.Lima, et al., 2017) 
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Primeiramente, a ferramenta utiliza de um observador de posição/velocidade 

para produzir uma estimativa do conjugado de carga. Para tal, é empregado o conceito 

de realimentação de estados. Considerando o conjugado de carga como um 

distúrbio/falha no sistema, o motor percebe as oscilações características da falha por 

meio de modulações nos sinais de corrente, posição e velocidade angular. Por meio 

destes sinais é possível obter a estimativa do conjugado de carga existente no eixo do 

motor (Lima, 2015).  

O observador utilizado nesta ferramenta para determinar o conjugado de carga, 

TL, é o de Luenberguer (Lorenz & Patten, 1991). O diagrama de blocos associado é 

apresentado na Figura 2.6. 

 

 

Figura 2.6 – Diagrama de blocos do observador do tipo Luenberguer. Fonte: (Lima, 2015). 

 

Observa-se no diagrama de blocos que os sinais de entrada são compostos pelo 

conjugado eletromagnético estimado, �̂�𝑒𝑚, e a posição angular do rotor, 𝜃𝑟. A diferença 

entre 𝜃𝑟 e seu valor estimado 𝜃r, que está realimentando o sistema, é aplicado nos 

ganhos derivativo 𝑏𝑜 , integral kio e proporcional 𝑘𝑜 . Na saída do bloco somador 

existente logo após o kio  e o integrador 1/s obtêm-se o conjugado de carga estimado �̂�L 

multiplicado por um fator de -1. A soma de �̂�L com �̂�𝑒𝑚 é aplicada na parte mecânica do 

diagrama composta pelo momento de inércia estimado do motor, Ĵ, e o coeficiente de 

atrito viscoso estimado �̂�. Na saída da parte mecânica do acionamento há a velocidade 

angular estimada �̂�r que, quando aplicada ao integrador,produz o valor de 𝜃r. 
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A função de transferência que rege o comportamento entre a entrada 𝜃𝑟 e saída 

𝜃r do observador utilizado é dada pela equação (2.5): 

 

𝜃𝑟(s)|
T̂em=Tem

=
𝐽𝑠3 + (𝐽𝑏𝑜 + 𝑏)𝑠2 + (𝑘𝑜 + �̂̂�𝑏𝑜) 𝑠 + kio 

𝐽𝑠3 + (𝐽𝑏𝑜 + �̂�)𝑠2 + (𝑘𝑜 + �̂�𝑏𝑜)𝑠 + kio 
 × 𝜃𝑟

+ (
𝑠

𝐽𝑠3 + (𝐽𝑏𝑜 + �̂�)𝑠2 + (𝑘𝑜 + �̂�𝑏𝑜)𝑠 + kio 
) × 𝑇𝐿, 

 

(2.5) 

          A Equação (2.5) é válida quando o valor do conjugado eletromagnético estimado é 

exatamente igual ao valor do conjugado eletromagnético real. De acordo com os 

parâmetros da equação, percebe-se que se os valores estimados forem iguais aos reais, 

ou seja, quando não existirem erros de estimação, o valor da posição angular do rotor é 

estimado de forma exata. Porém, quando existirem perturbações no conjugado de carga 

TL, estas serão percebidas no valor da posição angular estimada, como é notável na 

segunda parte da equação (2.5) que representa o comportamento de um filtro passa-

faixas. 

Através do diagrama de blocos é obtida a equação que relaciona o conjugado de 

carga estimado, �̂�L, com seu valor real. O que resulta em (2.6): 

 

�̂�𝐿(𝑠) =
(𝑘𝑜𝑠 + 𝑘𝑖𝑜)

𝐽𝑠3 + (𝐽𝑏𝑜 + �̂�)𝑠2 + (𝑘𝑜 + �̂�𝑏𝑜)𝑠 + 𝑘𝑖𝑜

×   
𝐽𝑠 + 𝑏

𝐽𝑠 + �̂�
[(

𝐽𝑠 + 𝑏

𝐽𝑠 + �̂�
− 1) 𝑇𝑒𝑚(𝑠) + 𝑇𝐿(𝑠)] 

 

(2.6) 

 

Se os valores estimados forem iguais aos valores reais, o conjugado de carga 

estimado passa a ter um valor dependente apenas do conjugado de carga real. Esta 

relação mostra-se desejada considerando que qualquer distúrbio que possa vir a ocorrer 

no valor do conjugado eletromagnético não alteraria o valor da estimação do conjugado 

de carga, que é o indicador da ocorrência de cavitação neste trabalho.  
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2.5 Considerações Finais 

 

Apresentou-se, ao longo deste capítulo, a revisão bibliográfica que abrange 

primeiramente o princípio de funcionamento de uma bomba centrífuga e como a 

diferença de pressão inerente em funcionamento leva à ocorrência de um fenômeno 

indesejado - a cavitação. Esta foi caracterizada, assim como seus efeitos nocivos que 

podem ser prejudicais tanto para a bomba centrífuga quanto para os elementos 

envolvidos no processo. Neste contexto, fica evidente a importância de uma ferramenta 

para detecção da cavitação. Algumas técnicas são apresentadas, porém aquela que se 

mostra mais promissora é a L.T.S.A. que faz uso do conjugado de carga estimado, 

presente no eixo do motor elétrico acoplado à bomba, para detectar a presença da 

cavitação. Para obter este valor estimado, utiliza-se um observador de 

posição/velocidade de Luenberguer que foi descrito e apresentado por meio de um 

diagrama de blocos. 

O Capítulo seguinte apresenta as simulações que foram desenvolvidas de modo a 

validar o uso do observador.  
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 Capítulo 3

Modelagem da Ferramenta de Detecção de Cavitação 

 Introdução 3.1.

O método utilizado para detecção de cavitação tem como base a estrutura da 

L.T.S.A. construída a partir do observador de posição/velocidade e de conjugado 

eletromagnético. Esta estrutura é implementada computacionalmente no ambiente de 

simulação Matlab/Simulink com o objetivo de observar seu comportamento. 

 O sistema desenvolvido computacionalmente é baseado na estrutura da bancada 

de testes de uma instalação hidráulica que é descrita posteriormente no Capítulo 4. Este 

sistema é composto por um motor de indução trifásico alimentado via inversor de 

frequência configurado para operação com tensão/frequência (V/f) constante, com o 

objetivo de manter o conjugado máximo constante, considerando valores nominais de 

operação. 

São extraídas do motor informações de posição angular e velocidade. Na bancada 

de testes, a posição angular do rotor é obtida através de um encoder incremental que 

apresenta um comportamento que deve ser considerado. Sendo assim, é implementado 

no sistema um bloco responsável por simular as características deste elemento. 

É utilizada uma estrutura para estimação de conjugado eletromagnético. Este 

sinal, juntamente com a posição angular do motor, é aplicado ao modelo do estimador de 

posição/velocidade de Luenberguer e então são obtidos os sinais estimados de 

velocidade e conjugado de carga, sendo o último de interesse para detecção de faltas. 

As tensões de entrada do inversor de frequência, e o conjugado de carga do motor 

foram obtidos experimentalmente, ou seja, estes dados foram adquiridos por meio de 

testes na instalação hidráulica apresentada no Capítulo 4 e importados para o ambiente 

computacional.  
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 Observador de Luenberguer 3.2.

A estrutura do observador de posição/velocidade de Luenberguer é aproveitada 

para a estimação do conjugado de carga, �̂�L, conforme apresentado na Seção 2.4.3. 

Os ganhos do observador são definidos por meio da alocação de polos da função 

de transferência descrita na Equação(2.5), levando em consideração a faixa de passagem 

adequada. É feita a fatoração do denominador, como visto na Equação (3.1): 

 

𝑠3 + (𝑏𝑜 +
�̂�

𝐽
) 𝑠2 + (

𝑘𝑜

𝐽
+

�̂�𝑏𝑜

𝐽
) 𝑠

𝑘𝑖𝑜

𝐽
= (𝑠 + 𝑝1)(𝑠 + 𝑝2)(𝑠 + 𝑝3)

= 𝑠3 + (𝑝1 + 𝑝2 + 𝑝3)𝑠2 + (𝑝1𝑝2 + 𝑝2𝑝3 + 𝑝1𝑝3)𝑠 + (𝑝1𝑝2𝑝3) 

 

(3.1) 

Ao comparar o primeiro e terceiro termos da igualdade descrita na Equação (3.1) 

definem-se os ganhos 𝑘𝑖𝑜, 𝑏𝑜 e 𝑘𝑜 apresentados respectivamente nas Equações (3.2), 

(3.3) (3.4). 

𝑘𝑖𝑜 = (𝑝1𝑝2𝑝3)𝐽 (3.2) 

𝑏𝑜 = (𝑝1+𝑝2+𝑝3) −
𝑏

𝐽
 (3.3) 

𝑘𝑜 = (𝑝
1
𝑝2 + 𝑝2𝑝3 + 𝑝1𝑝3)�̂� − �̂�𝑏𝑜 (3.4) 

    

Para que as variáveis estimadas acompanhem as variáveis reais com uma 

dinâmica rápida é importante que se tenha uma faixa de passagem elevada. Em seu 

trabalho, (Lima, 2015) aloca os polos em p1= (2π×40) rad/s, p2= (2π×200) rad/s, 

p3=(2π×1000) rad/s. Desta forma, a faixa de passagem fica limitada em 40Hz. 

Considerando o valor de 𝐽=0,02 e b≅0 os ganhos são: 

 

𝑘𝑖𝑜 = 3,9688 × 107  
𝑁. 𝑚. 𝑠

𝑟𝑎𝑑
 

𝑏𝑜 = 7,7911 × 103  
𝑁. 𝑚

𝑠. 𝑟𝑎𝑑
 

𝑘𝑜 = 3,9688 × 107  
𝑁. 𝑚

𝑟𝑎𝑑
 . 
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 Observador de Conjugado Eletromagnético 3.3.

O estimador de conjugado eletromagnético é necessário para fornecer um sinal 

de entrada, �̂�𝑒𝑚, para o observador de posição/velocidade de Luenberguer.  

Em (Stopa, 2011), é utilizado um estimador de conjugado eletromagnético 

baseado no enlace de fluxo de estator, onde existe a necessidade do uso de integradores 

além de um filtro para compensação de ganho e fase. E em (Lima, 2015) a estimação do 

conjugado eletromagnético é feita utilizando um observador de fluxo de rotor e este é 

dependente de muitos parâmetros relativos ao motor. 

  Já em (Lacerda, 2016), um método para estimar o conjugado eletromagnético de 

maneira mais simples é apresentado. Nele, a estimação é feita considerando as equações 

em coordenadas síncronas DQ. O estimador considera o fluxo magnético do estator 

constante, por isso sua variação no tempo é nula, simplificando a equação de conjugado. 

Assim, a expressão que define �̂�𝑒𝑚 é dependente apenas da tensão e corrente do estator 

e o valor de resistência dos enrolamentos. 

Em (A.Lima, et al., 2017) é desenvolvida a equação da tensão do estator no eixo 

síncrono DQ. Esta é reproduzida a seguir na Equação (3.5): 

 

𝒗𝑑𝑞𝑠
𝑒 = 𝑟𝑠 ⋅ 𝒊𝑑𝑞𝑠

𝑒 +
𝑑

𝑑𝑡
𝝀𝑑𝑞𝑠

𝑒 + 𝑗𝜔𝑒𝝀𝑑𝑞𝑠
𝑒 , (3.5) 

 

em que  𝒗
𝑑𝑞𝑠
𝑒 , 𝒊

𝑑𝑞𝑠

𝑒  e 𝝀
𝑑𝑞𝑠

𝑒   são a tensão do estator, corrente e fluxo em vetores espaciais 

complexos no eixo síncrono DQ; 𝑟𝑠 é a resistência do estator, e 𝜔𝑒 é a frequência 

síncrona. Se o fluxo de estator for considerado constante, o que ocorre tanto no regime 

permanente quanto na operação tensão/frequência constante, a derivada do fluxo é 

zero. A Equação (3.6) mostra a versão simplificada de 𝝀
𝑑𝑞𝑠

𝑒 : 

 

𝝀𝑑𝑞𝑠
𝑒 =

𝒗𝑑𝑞𝑠
𝑒 − 𝑟𝑠 ⋅ 𝒊𝑑𝑞𝑠

𝑒

𝑗𝜔𝑒
. (3.6) 
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  Já o conjugado eletromagnético em função do fluxo do estator, da corrente em 

componentes DQ, e do número de polos (P) é descrito na Equação (3.7): 

 

𝑇𝑒𝑚 =
3

2

𝑃

2
(𝜆𝑑𝑠𝑖𝑞𝑠 − 𝜆𝑞𝑠𝑖𝑑𝑠). (3.7) 

 

 Combinando as Equações (3.6) e (3.7), obtém-se a Equação (3.8) para a 

estimação do conjugado eletromagnético, dependente apenas da frequência elétrica, 

resistência dos enrolamentos, tensão e corrente do estator. 

 

�̂�𝑒𝑚 = (
3

2
) (

𝑃

2
) (

1

𝜔𝑒
) [𝑣𝑞𝑠

𝑒 . 𝑖𝑞𝑠
𝑒 −  𝑟𝑠(𝑖𝑞𝑠

𝑒 2 + 𝑖𝑑𝑠
𝑒 2

)]. (3.8) 

 

 Simulação Computacional 3.4.

Utilizando o Matlab/Simulink, foi implementada computacionalmente a 

ferramenta L.T.S.A. construída a partir dos diagramas de blocos do observador de 

posição/velocidade e do observador de conjugado eletromagnético. 

As etapas para construção do diagrama de blocos são descritas nas seções 3.4.1 a 

3.4.5. Já o código desenvolvido em Matlab para exportar os dados adquiridos 

experimentalmente e também realizar a FFT dos sinais de interesse encontra-se no 

Anexo 1. 

3.4.1. Inversor de Frequência 

O inversor de frequência é configurado para operar na configuração de 

tensão/frequência constante. Este é alimentado por tensões da rede, cujos valores foram 

obtidos de forma experimental em um sistema real. As tensões são conectadas a um 

bloco que converte a tensão de fase em tensão de linha. 

Os sinais de tensão são conectados a um modelo típico do inversor de frequência. 

Nele, as tensões são aplicadas em um circuito retificador cujo sinal de saída é conectado 
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a um bloco de chaves configurado em ponte. Neste bloco, existe uma entrada para o sinal 

enviado por um gerador de sinais de comutação que utiliza a técnica de modulação por 

vetores espaciais- Space Vector Pulse Width Modulation (SVPWM) para definir a 

frequência de chaveamento do inversor.  

3.4.2. Conjugado Aplicado ao Motor 

As tensões de saída do modelo do inversor são conectadas ao modelo do motor 

de indução trifásico. 

O conjugado de carga do motor é definido pela razão entre potência mecânica e 

velocidade do rotor ωr, em rad/s. Essa potência, em watts, pode ser determinada pelo 

produto da pressão manométrica Pm, em bar, e a vazão do sistema Q, em lts/min. Para 

fins de correção de unidades, esta relação é multiplicada por uma constante 𝑘 conforme 

Equação (3.9): 

𝑇𝑖 =
(𝑘 × 𝑃𝑚 × 𝑄)

ωr
 ,  (3.9) 

 

Foram realizados testes na instalação hidráulica descrita no Capítulo 4 e obtidos 

valores de pressão, vazão e velocidade em situação de operação normal e cavitando.  

Estes valores foram exportados para o ambiente de simulação computacional de forma a 

poder observar o comportamento da ferramenta L.T.S.A no sistema utilizando um 

conjugado de carga experimental. Em (Lima, 2015), são realizadas simulações 

considerando o conjugado de carga um sinal senoidal de frequência definida. No 

entanto, este valor possui componentes de frequência variáveis que precisam ser 

considerados para uma boa estimação. 

3.4.3. Sinal de Posição Angular 

O sinal de posição angular do motor, θr, é conectado a um bloco denominado 

“Quantizer” que simula a presença do encoder transformando o sinal contínuo em um 

sinal θr quantizado.  
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3.4.4. Conjugado Eletromagnético Estimado 

O conjugado eletromagnético estimado �̂�𝑒𝑚 é obtido por meio do observador 

descrito em 3.3. No Simulink é utilizada uma estrutura para transformar as tensões e 

correntes definidas no eixo ABC para o eixo DQ. Esses valores são relacionados com a 

frequência elétrica, a resistência do estator e o número de polos do motor para ser 

obtido o sinal �̂�𝑒𝑚 conforme Equação (3.8). 

3.4.5. Observador de posição/velocidade 

Com os valores de �̂�𝑒𝑚 e de 𝜃r, é possível obter o valor do conjugado de carga 

estimado, por meio do observador de posição/velocidade descrito na Seção 3.2.  

Para restringir a detecção da frequência àquela indicativa de cavitação e também 

evitar que ocorra o aparecimento de frequências indesejadas que possam vir a poluir o 

espectro, é utilizado um filtro passa faixas na aquisição do sinal do conjugado de carga 

estimada �̂�𝐿 com frequência de corte definidas entre 350Hz e 450Hz. 

3.5 Resultados de Simulação 

São descritos nesta seção os resultados das simulações realizadas com o modelo 

computacional proposto. É utilizado motor de indução trifásico (7.5 hp de potência 

nominal, 220 Volts de tensão nominal, 60 Hz de frequência, 0.2019 Ω de resistência de 

estator). 

3.5.1 Observador de Conjugado Eletromagnético 

O sinal de conjugado eletromagnético estimado e o sinal de conjugado 

eletromagnético real do motor de indução e o erro entre eles são vistos na Figura 3.1. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 3.1 – (a) Sinais de conjugado eletromagnético real e estimado. (b) Erro entre os sinais. 

 

Percebe-se na Figura 3.1 (a) que o sinal de conjugado eletromagnético estimado 

pelo observador possui um comportamento semelhante ao sinal de conjugado 

eletromagnético real. Como a estimação do conjugado eletromagnético é baseada em 

uma estrutura sem dinâmica ou filtros, o sinal estimado é poluído por componentes de 

alta frequência devidos principalmente ao inversor de frequência. Por isso, o erro de 

estimação mostrado na  Figura 3.1 (b) oscila em valores próximos a 10%. 

 

3.5.2 Observador de Luenberguer  

O observador de Luenberguer descrito na Seção 3.2 tem como saídas os sinais 

estimados de velocidade (�̂�r) e conjugado de carga �̂�𝐿.  A Figura 3.2 mostra os sinais de 

velocidade real e estimada e o erro entre eles. A velocidade real possui um caráter 



 
 

25 
 

oscilatório devido à mesma característica do conjugado de carga. O sinal de velocidade 

estimada possui componentes de alta frequência devido à influência do inversor de 

frequência, mas principalmente pela caracterização do encoder que altera a natureza do 

sinal de 𝜃r tornando-o discreto. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 3.2- (a) Sinais de velocidade real e estimado. (b) Erro entre os sinais. 

 

Antes de ser feita a simulação computacional aplicando o conjugado de carga 

obtido experimentalmente, foi utilizado sinal de conjugado de carga senoidal contínuo 

de frequência definida para avaliar a eficiência da ferramenta de detecção de cavitação. 

O sinal aplicado e o estimado no tempo são apresentados na primeira imagem da Figura 

3.3. Em três instantes de tempo diferentes há variação da amplitude conjugado de carga. 

Inicialmente é imposto um conjugado linear de amplitude 20 N.m, após 1,4 segundo é 

aplicado um conjugado oscilatório de 400 Hz com amplitude 2,0 N.m e após 2,8 
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segundos aplica-se também um conjugado oscilatório de 400 Hz porém com amplitude 

de 4,0 N.m. É importante lembrar que a simulação corresponde a uma situação ideal, 

sem perturbações. Em seguida, é apresentado o comportamento de cada um dos três 

sinais de conjugado no tempo e seus respectivos espectros de frequência. Para 

condições ideais o comportamento do conjugado estimado é de certa forma linear em 

relação ao conjugado real, diferenciando por uma pequena oscilação inicial, devido à 

dinâmica do observador. 

Percebe-se que com um aumento na amplitude do conjugado de carga real, existe 

um aumento, na mesma proporção, da amplitude do conjugado de carga estimado, em 

uma faixa considerada razoável. Existe, também, um erro de estimação perceptível no 

que concerne à fase do sinal de conjugado, o que não altera na detecção da frequência de 

interesse que é mostrada nos espectros de frequência de cada sinal. Os erros entre os 

sinais reais e estimados relacionam-se com os ganhos fixados para o observador que 

definem uma faixa de passagem limitada em 40 Hz (pela posição dos pólos), e a 

frequência de interesse encontra-se uma década a mais que esta, justificando as 

diferenças observadas. 

Após a análise com o conjugado de carga contínuo, é aplicado o valor de 

conjugado de carga experimental obtido indiretamente via parâmetros de pressão, 

vazão e velocidade do sistema com o objetivo de avaliar a eficácia da ferramenta de 

detecção de cavitação em conjunto com a presença do encoder, do inversor de 

frequência, e os sinais reais de tensão. Os conjugados de carga real e estimado e o erro 

entre eles são vistos na Figura 3.4. O sinal de conjugado estimado apresenta 

componentes em alta frequência devido à influência dos parâmetros reais do sistema, 

sendo o motivo pelo qual o erro encontra-se entre valores de +/- 5 N.m. 

Na Figura 3.5 é apresentado o espectro de frequência dos sinais de conjugado de 

carga real e estimado. Em ambos, a presença de uma componente de frequência de 

412,22 Hz é perceptível dentre as demais. A cavitação caracteriza-se por uma frequência 

própria, denominada frequência de passagem das lâminas, relacionada pelo produto 

entre o número de lâminas da bomba e a velocidade de rotação da mesma.  
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Figura 3.3 – Sinais de Conjugado de carga estimado e real no tempo e comportamento individual com 
espectro de frequência. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 3.4 – (a) Sinais de conjugado de carga real e estimado. (b) Erro entre os sinais. 

 

 

(a) Espectro de Frequência do Conjugado de carga Real 
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(b) 

Figura 3.5 – (a)Espectro de Frequência do Conjugado de carga Real e (b) Espectro de Frequência do 
Conjugado de Carga Estimado. 

 

Considerando a velocidade apresentada na Figura 3.2 com um valor médio de 

368 rad/s (aproximadamente 58,6 Hz) e a quantidade de 7 lâminas da bomba utilizada 

experimentalmente, tem-se o valor esperado da frequência indicativa de cavitação 

descrito na Equação X: 

 

𝑓𝑐𝑎𝑣 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙â𝑚𝑖𝑛𝑎𝑠 × 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (𝐻𝑧) =  7 × 58,85 ≈ 412𝐻𝑧  (3.10) 

 

O valor de frequência esperado para indicar a cavitação (412 Hz) é próximo ao 

visto no espectro de frequência do conjugado de carga estimado (412,2 Hz). Apesar da 

presença de componentes de alta frequência no sinal de conjugado de carga estimado 

(devido principalmente à presença do encoder), a frequência indicativa de cavitação 

encontra-se em um nível de frequência mais baixo, sendo possível sua indicação 

conforme é visto no espectro de frequência.  
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3.6 Considerações Finais 

Foi apresentada neste Capítulo a estrutura do observador de conjugado 

eletromagnético e o de posição/velocidade utilizados para estimar o conjugado de carga 

que é indicativo do fenômeno da cavitação. É desenvolvido um modelo de simulação no 

Simulink com o intuito de verificar o comportamento da ferramenta L.T.S.A a partir dos 

observadores. Mostrou-se que os sinais de conjugado eletromagnético, velocidade e 

conjugado estimados apresentam comportamento semelhante aos sinais reais.  

A frequência de passagem das lâminas caracteriza o fenômeno da cavitação. Com 

os dados obtidos, é esperada uma frequência indicativa de aproximadamente 410Hz. 

Através da simulação computacional foi visto o espectro de frequência do conjugado de 

carga estimado e nele encontrava-se em destaque uma frequência de 412 Hz.  

Apesar de algumas estimações apresentarem componentes de alta frequência 

devido à presença de estruturas como o inversor de frequência e o encoder, a indicação 

do fenômeno não foi prejudicada, conforme foi visto no espectro. A utilização do filtro 

passa-faixas também colaborou para evitar o surgimento de frequências indesejadas no 

espectro apresentado. 

Dessa forma, pode-se concluir que a ferramenta L.T.S.A. apresenta um grande 

potencial de utilização, uma vez que foi visto sua eficácia na indicação da frequência 

relativa à cavitação. 
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 Capítulo 4

Instalação Hidráulica – CPH/UFMG 

4.1 Introdução 

Neste Capítulo é apresentada a instalação hidráulica do laboratório do Centro de 

Pesquisas Hidráulicas (CPH) localizado na Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), onde se encontra uma bancada de testes que é utilizada para realização de 

ensaios direcionados aos propósitos deste trabalho. Uma imagem do local é mostrada no 

Anexo 2. 

4.2 Descrição da Instalação 

A instalação hidráulica onde se encontra a bancada de testes é utilizada, dentre 

outros tipos de testes, para realizar a indução da cavitação.  O esquema desta bancada é 

mostrado na Figura 4.1. As características da bancada são descritas em (Stopa, 2011). 

Esta é composta por dois reservatórios de sucção, um subterrâneo localizado abaixo e 

outro acima da linha de sucção, dois reservatórios de descarga, uma bomba centrífuga, 

tubulações, acessórios hidráulicos e instrumentação de medição e controle. A bancada 

possui uma altura manométrica nominal de 15 metros e vazão de 60 m3/h. 

 O motor de indução que aciona a bomba é um motor trifásico WegMR, 3500 rpm, 

220 V, 18,9 A, equipado com um encoder. O encoder incremental é um sensor que 

fornece os dados referentes à posição angular do eixo do motor por meio de uma 

sequência de pulsos relacionados à variação incremental na angulação do eixo.  
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Figura 4.1 - Sistema de bombeamento. Fonte: (Stopa, 2011) 

 

A resolução do encoder é definida pela mínima variação necessária para acionar 

um pulso. O encoder pode ter, dependendo do modo de operação, uma resolução efetiva 

de 10 ou 12 bits. Considerando sua operação com 12 bits, a medição da posição angular 

se limitaria a um valor descrito pela Equação (4.1). 

 

Δθr =
2π

212
= 1,534 × 10−3 𝑟𝑎𝑑.   

 

(4.1) 

Então, a cada rotação, existem 2𝜋 ⋅Δ𝜃𝑟-1=4096 degraus no sinal de posição 

angular medidos pelo sensor. Como este motor gira a uma velocidade de 3500 rpm, em 

um minuto existem 14,336 × 10 6 degraus no sinal. Considerando esta informação em 

termos de frequência, o encoder irá inserir no sistema uma componente de frequência de 

238,93 kHz, como descrito na Equação (4.2): 
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freqencoder =
3500 × 4096

60
= 238,93 kHz .   (4.2) 

 
 

Apesar de este valor ser bem distante da faixa de frequência utilizada na detecção 

de cavitação (em torno de 410 Hz, para este sistema) ele deve ser considerado. 

Dependendo do valor da taxa de amostragem para coletar os pulsos do encoder e do 

passo utilizado para o cálculo da FFT, o encoder pode introduzir componentes espectrais 

de frequência que podem contaminar o espectro de frequência dificultando a detecção 

da falta. 

Para a partida do motor, existe um painel de comando que possibilita a 

alimentação por meio de um inversor de frequência WegMR  ou diretamente pela rede. A 

bomba centrífuga é da SchneiderMR cujo modelo é o BC-21R 2 ½. 

Em relação ao sistema de medição, a bancada possui dois sensores piezoelétricos 

de pressão, um sensor eletromagnético de vazão. 

4.3 Condicionamento dos sinais 

Na instalação hidráulica é utilizada uma estrutura para ser realizado o 

condicionamento e medição dos sinais adquiridos no sistema de monitoração da 

bancada. Esta é apresentada em (Stopa, 2011), sendo constituída por um sistema de 

placas de circuito impresso projetadas para o condicionamento dos sinais de tensão, 

corrente, vibração, pressão e vazão. Todas estas placas foram organizadas em uma caixa 

de PVC mostrada na Figura 4.2. 

Os circuitos realizam operações de filtragem anti- falseamento, amplificação, e 

proteção contra sobretensões. É composta também por conectores, tomadas, e a placa 

de aquisição de dados do tipo PCI-6229 da National InstrumentsMR.   

Os sinais de saída dos sensores são condicionados de forma a se adequarem a 

faixa de tensão de entrada da placa de aquisição de dados. Os sinais de saída do encoder 

são pulsados do tipo diferencial, e o condicionamento é feito por meio de circuitos que 

fornecem uma saída de tensão que é aceita pelos contadores digitais da placa de 

aquisição de dados. 
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No entanto, o custo para montagem deste hardware é de certa forma elevado. 

Apenas a placa de aquisição de dados tem um custo aproximado de R$ 4.500,00 reais1.  

 

 

Figura 4.2 - Caixa condicionadora de sinais.  

 

Neste contexto, a construção de um protótipo economicamente viável e que 

dispense a instalação de sensores na carga é de grande interesse. No Capítulo 5, é feita 

uma proposta para composição deste protótipo. 

4.4 Considerações Finais 

Foi apresentada neste capítulo a estrutura do Centro de Pesquisas Hidráulicas da 

UFMG. Nela, o condicionamento dos sinais do sistema necessários para detecção de 

cavitação é feito em um hardware de custo elevado. Neste contexto, surge a importância 

de construção de um protótipo para detecção de cavitação que seja eficiente e 

economicamente viável. 

 

                                                
1 Preço disponível em: http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/pt/nid/14136 
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 Capítulo 5

Protótipo de Detecção de Cavitação 

5.1 Introdução 

O protótipo proposto neste trabalho tem como objetivo o uso na detecção do 

fenômeno de cavitação em bombas centrífugas utilizando o conjugado de carga como 

variável de indicação, filosofia por trás da ferramenta L.T.S.A. O hardware é composto 

por componentes de fácil instalação e baixo custo. A ideia é associar um 

microcontrolador com sensores que fornecem sinais de tensão e corrente do sistema, 

juntamente com o sinal de posição angular procedente do encoder. O microcontrolador 

repassa estas informações para o ambiente LabVIEW, que possui uma interface  

estruturada de tal forma que o usuário possa observar gráfica e numericamente o sinal 

de interesse para detecção da falta, entre outros parâmetros do sistema. 

5.2 Arduino 

O Arduino é uma open source, ou seja,  uma plataforma aberta constituída por um 

dispositivo eletrônico e um ambiente de programação integrado IDE (Integrated 

Development Enviroment). O dispositivo eletrônico consiste em uma placa de circuitos 

integrados cujo componente central é um microprocessador da Atmel MR  (Frizzarin, 

2016). Atualmente existem diversas versões da placa eletrônica Arduino, no entanto 

neste trabalho é utilizado o tipo UNO, mostrado na Figura 5.1, por ser o tipo mais 

utilizado entre estudantes, ter um baixo custo (em média R$ 80,002) e apresentar 

características compatíveis com a necessidade do trabalho.  

 

                                                
2 Preço disponível em: https://store.Arduino.cc/usa/ 
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Figura 5.1 – Imagem de uma placa Arduino Uno. 

 

Os principais componentes que compõem a placa Arduino Uno são numerados na 

Figura 5.2. 

 

 

Figura 5.2 - Identificação dos principais componentes do Arduino Uno. 

Os itens numerados na Figura 5.2 são descritos a seguir: 

  

 1- Microcontrolador Atmel MR Atmega 328P, com resolução de 8 bits, 32 kB 

de memória flash, 2kBde RAM e 1kB de EEPROM.  

 2- Clock de 16 MHz. 
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 3- Conector USB com um conversor USB – Serial integrado 

 4- Botão de Reset. 

 5- Entradas digitais. São 14 pinos digitais ao todo, sendo que os pinos 0 e 1 

são utilizados para comunicação serial. Os pinos 3, 5, 6, 9,10 e 11 com a 

marcação til (~) são pinos do tipo PWM (Pulse Width modulation), sendo 

os demais sem características específicas. Neste lado da placa também se 

encontram os pinos GND (terra) e AREF (tensão de referência para 

entradas analógicas). 

 6- Entradas analógicas. São seis pinos analógicos que podem receber 

valores de tensão e converter em valores digitais. 

 7– Pinos de alimentação. 5V (saída de tensão no valor de 5 Volts), 3,3V 

(saída de tensão no valor de 3,3 Volts) e GND. 

 

O valor da taxa de transmissão ente o Arduino e o computador é definido em sua 

IDE de forma que o usuário possa escolher valores entre 300 e 115200 bits por segundo. 

Para leituras analógicas, o valor máximo da taxa de amostragem é de 10.000 amostras 

por segundo. 

5.2.1 Sensor  de tensão  

O sensor de tensão mostrado na Figura 5.3 é, segundo os usuários do Arduino, o 

mais indicado para monitorar e detectar tensões alternadas. 

 

 

Figura 5.3- Sensor de tensão utilizado no Arduino. 
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O sensor possui entrada para tensões alternadas de 127/220 Volts, e um pino 

para conexão à terra (GND) ,um para alimentar o circuito (VCC), e um para saída do sinal 

que será lido pelo Arduino (IN). O sensor é composto por um optoacoplador para 

isolação de tensão alternada para o sinal de tensão contínua, resistores e um capacitor 

para estabilização do sinal de saída. O valor máximo de tensão de operação é 311 Volts. 

A Figura 5.4 mostra o circuito deste sensor.  

 

 

Figura 5.4 - Circuito do sensor de tensão. 

 

Percebe-se pela estrutura do circuito, que o sinal de saída é condicionado de forma a 

apresentar apenas seu valor RMS não atendendo a necessidade do trabalho. 

5.2.2 Sensor de corrente 

O sensor de corrente é um transformador de corrente (TC) do tipo não invasivo, 

ou seja, não é necessário interromper o circuito para realizar a medição. É preciso 

apenas envolvê-lo no local de medição para conhecer o valor da corrente. O sensor é 

mostrado na Figura 5.5. 
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Figura 5.5 - Sensor de corrente não invasivo. 

 

 A saída do sensor é relacionada a um circuito que condiciona o sinal para ser 

recebido na entrada analógica do Arduino, conforme Figura 5.6. 

 

 

Figura 5.6 - Esquema de funcionamento do sensor de corrente. 3 

 

A corrente máxima no primário do TC é de 100 A ou 141,4 RMS. A bobina 

secundária do TC possui 2000 voltas, então a corrente de pico é descrita na Equação 

(5.1): 

 

I2𝑝𝑖𝑐𝑜 =
𝐼𝑅𝑀𝑆

𝑁𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑠

=
141,4

2000
= 0,0707 𝐴   (5.1) 

 

O Arduino recebe valores de tensão em suas entradas. Assim, é preciso utilizar o 

resistor R para realizar a conversão do sinal de corrente. O capacitor C1 tem o valor de 

                                                
3 Disponível em https://learn.openenergymonitor.org/electricity-monitoring/ct-

sensors/interface-with-arduino?redirected=true. 
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10μF e é utilizado para filtrar possíveis ruídos no sinal. Já os resistores R1e R2 são 

divisores de tensão de 10k Ω que são utilizados para realizar um offset no sinal, de modo 

que a tensão central do divisor de tensão (2,5 V) seja a referência e o outro terminal de R 

seja a saída do sinal medido. O valor de R é obtido na Equação (5.2). 

 

R =
2,5V

0,0707A
= 35,4 Ω   (5.2) 

  

O sensor de corrente fornece um valor instantâneo do sinal, ao contrário do 

sensor de tensão descrito na Seção 5.2.1 que fornece uma saída RMS.  

5.2.3  Encoder Incremental 

O encoder incremental é um sensor que fornece os dados referentes à posição 

angular do eixo do motor por meio de uma sequência de pulsos relacionados à variação 

incremental na angulação do eixo. O encoder possui dois canais usualmente chamados 

que A e B que fornecem dois pulsos quadrados defasados em 90 graus. A leitura de um 

canal fornece apenas a velocidade, enquanto que a leitura dos dois canais fornece o 

sentido do movimento. Um canal chamado de Z ou zero dá a posição absoluta do 

encoder. Este sinal é um pulso quadrado em que a fase e a largura são as mesmas do 

canal A. Os encoders geralmente possuem também os canais A’ B’ e Z’ que são na verdade 

os mesmos sinais descritos anteriormente, porém, eletricamente invertidos. 

A conexão no Arduino é realizada associando os canais A e B nas entradas digitais 

disponíveis. Como este tipo de encoder gera somente uma sequência de pulsos é preciso 

realizar um tratamento/processamento dos dados na IDE para a determinação da 

posição angular. 

O código desenvolvido para o tratamento e processamento dos sinais recebidos 

pelo encoder e pelos sensores de tensão e corrente (para adequar a escala) encontra-se 

no Anexo 3. 

5.3 LabVIEW 
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O LabVIEWMR (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) é um 

ambiente de desenvolvimento de propriedade da National Instruments MR que possui 

componentes necessários para diversos tipos de testes, medições ou controle. A Figura 

5.7 mostra o painel de inicialização do LabVIEW versão 2015, que é utilizado neste 

trabalho. 

O modelo de programação é bastante intuitivo, baseado em diagrama de blocos. O 

LabVIEW possui um painel frontal associado servindo como interface entre o usuário e 

sua aplicação. Nele, é possível posicionar controles e indicadores genéricos, botões, 

gráficos, tabelas, entre outras funções de controle. 

 

 

 

Figura 5.7 – Tela de inicialização do LabVIEWMR 2015. 

 

O LabVIEW oferece, por exemplo, estruturas de manipulação de strings, 

processamento de sinal, análise espectral, comunicação em alto nível do tipo serial e 

Bluethooth, etc. Uma das vantagens da utilização do LabVIEW neste trabalho é sua 

característica de aquisição de sinais em tempo real além de oferecer suporte para 

conexão com diversos dispositivos, entre eles o Arduino.  

5.4 Sistema de Aquisição de Sinais 
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O sistema de aquisição de dados proposto para utilização na bancada de testes é 

constituído pelo Arduino (em conjunto com os sensores) integrado ao LabVIEW. 

Conforme foi descrito no Capítulo 3, com o uso da ferramenta L.T.S.A. é possível 

estimar o conjugado de carga �̂�𝐿, que é o sinal de interesse para detecção da falta. Para 

tal, é preciso obter o sinal do conjugado eletromagnético (através dos sinais de tensão e 

corrente do estator e do valor da resistência dos enrolamentos) juntamente com o valor 

de posição angular.  

Os sensores de tensão e corrente são conectados nas três fases do sistema 

enviando os sinais para as entradas analógicas do Arduino. Já o encoder fornece os sinais 

para as entradas digitais que devem ser tratados para obter o sinal de posição angular. O 

diagrama de blocos da Figura 5.8 descreve o processo. 

   

Figura 5.8 – Diagrama de blocos do sistema de aquisição de dados. 

5.4.1 Configuração do Arduino 

O Arduino é conectado ao computador por meio de uma porta USB. Ao acessar o 

gerenciador de dispositivos do computador e deve-se verificar no menu “Portas (COM e 

LPT)”, em qual porta o Arduino está conectado. Em seguida, no IDE do Arduino 

seleciona-se no menu “Ferramentas” qual o tipo de placa está sendo utilizada e qual 

porta é utilizada.  A partir daí o ambiente está pronto para ser customizado para o 

tratamento dos sinais que serão recebidos. 

 

 

5.4.2 Configuração do LabVIEW 
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O LabVIEW comunica-se com o Arduino por meio do instrumento virtual VISA 

(Virtual Instrument Software Architecture). Uma das vantagens do uso deste instrumento 

é que ele se comunica com diversas plataformas por meio principalmente da conexão 

USB, independentemente do tipo de interface utilizado.  

Ao inicializar o LabVIEW são abertas as telas “Block Diagram” onde a 

programação do sistema é desenvolvida e “Front Panel” onde são exibidos os sinais de 

interesse. 

O primeiro passo é abrir na página “Block Diagram” a paleta “Functions”, procurar 

a opção “Instrument I/O”, em seguida “Serial” e selecionar as opções “VISA Configure 

Serial Port”, “ VISA Close” e “ VISA Read” , conforme Figura 5.9.  

 

 

Figura 5.9 - Seleção do bloco "Visa Serial Port", “Close” e “Read”. 

 

O segundo passo é criar um loop, selecionando na paleta “Functions” a opção 

“Programming” e em seguida “While loop”. Este loop deve envolver o bloco “VISA Read” e 

as conexões entre os blocos devem ser feitas conforme Figura 5.10. 
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Figura 5.10 - Criação do While loop no LabVIEW. 

 

Percebe-se, na Figura 5.10, que o bloco “VISA Serial” está conectado a outro bloco 

“VISA”. Este é utilizado para poder selecionar, na tela “Front Panel”, a porta em que o 

Arduino está conectado. Para tal, é preciso selecionar no bloco “VISA Serial” a opção 

“VISA resource name” em seguida “Create” e “Control”. 

A saída do bloco “VISA Read” é um único sinal do tipo string com os valores das 

três correntes, três tensões e da posição angular determinados no código desenvolvido 

no Arduino. O bloco “Search/Split String” e o bloco “Search and Replace Pattern” são 

utilizados para exibir cada string de forma separada. Para os valores poderem ser 

exibidos de forma numérica, a saída de cada bloco é conectada ao bloco “Decimal String 

To Number” e este em um bloco “Waveform Chart” que exibe cada sinal de forma gráfica. 

A estrutura completa da tela “Block Diagram” é mostrada na Figura 5.11. 
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Figura 5.11 - Diagrama de Blocos para aquisição de sinais. 

 

5.5 Teste da comunicação Arduino/LabVIEW 

 Para verificar a integração do Arduino com o LabVIEWMR são realizados testes de 

aquisição de sinais utilizando os sensores de tensão e corrente descritos nas seções 

5.2.1e 5.2.2, e um encoder acoplado a um motor disponível no Laboratório de Eletrônica 

Aplicada e Controle de Processos Industriais (LEACOPI) localizado no CEFET-MG. 

 

Teste 1: Sensor de tensão 

 

É aplicada na entrada do sensor uma tensão alternada de 127 Volts, porém o sinal 

de saída mostrado na IDE do Arduino é o valor RMS da tensão. Foi verificado, então que 
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o sensor, ao contrário do esperado, tem como saída apenas valores RMS e não o sinal de 

tensão instantâneo. 

 

Teste 2: Sensor de Corrente  

 

O sensor é utilizado para medição da corrente de um resistor variável que está 

conectado na rede de energia com tensão de 127 Volts / 60 Hz conforme Figura 5.12. 

Para verificar o valor de corrente dado pelo sensor, foi utilizado um utilizado um alicate 

amperímetro da FlukeMR do modelo i400S com escala de 10-2 Volts/Ampere em conjunto 

com um osciloscópio da TektronixMR para exibição dos sinais medidos. 

 

 

Figura 5.12 Resistor variável utilizado para teste de medição de corrente. 

 

O resistor é ajustado com um valor de 100Ω. A Figura 5.13 mostra o gráfico 

correspondente à medição de corrente utilizando o alicate amperímetro da Fluke 

(exibido no osciloscópio) e o sensor de corrente proposto (exibido na tela do LabVIEW). 
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(a) 

 

 

(b) 

Figura 5.13 - (a) Medição do sinal de corrente utilizando o alicate amperímetro da Fluke. (b) Medição do 
sinal de corrente utilizando o sensor proposto. 

 

Analisando a  Figura 5.13, o valor pico-a-pico do sinal exibido pelo osciloscópio é 

de 35,4 × 10−3 Volts. Considerando a escala ajustada no alicate amperímetro, o valor de 

pico deste sinal é de 1,77 Amperes. Um valor semelhante é obtido pelo sensor de 

corrente utilizado. Em termos de frequência, foi verificado um valor de 59,82 Hz que é 

próximo ao valor esperado de 60Hz. 
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O teste realizado validou o uso do sensor. Foi observado um sinal com valor 

instantâneo de corrente, de características compatíveis com o sinal real. 

 

Teste 3: Encoder 

 

Para medição de posição angular foi utilizado o sinal de saída de um encoder 

acoplado a um motor disponível no LEACOPI, conforme Figura 5.14.  

 

 

Figura 5.14 - Motor utilizado no LEACOPI/CEFET-MG para medição de posição angular. 

 

O sinal de saída é visto na Figura 5.15, e este mostra o valor da posição angular 

em graus de forma crescente. Percebe-se que o sinal de posição angular não está bem 

representado, pois, em um período de 25 segundos o rotor se movimentou apenas 260 

graus. Durante a realização do teste, era evidente que o rotor girava em uma velocidade 

bem superior. 

Os sinais digitais foram processados na IDE do Arduino utilizando um código que 

é utilizado para leituras de posição angular com menor resolução. Como no teste 

realizado o motor girava em altas velocidades, o processador não foi rápido o suficiente 

para processar os dados e exibi-los. Sendo este o provável motivo da incoerência dos 

dados apresentados na Figura 5.15. É necessário o aprimoramento do código de forma 

adequá-lo a medição de posição angular de encoders de alta resolução. 
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Figura 5.15 - Medição da Posição angular do motor via LabVIEW. 

 

5.6 Conclusões 

Neste Capítulo é apresentada uma proposta de construção de um protótipo de 

menor custo e porte para detecção de cavitação em bombas centrífugas, quando 

comparado ao utilizado atualmente na bancada de teste do CPH. 

Dentre os instrumentos sugeridos para sua composição, é apresentado o Arduino, 

um microcontrolador de baixo custo e alta disponibilidade que apresenta a 

característica de processamento de sinais analógicos e digitais, que podem ser 

controlados e monitorados no software LabVIEW.  

Foram realizados testes para verificar o funcionamento dos sensores e a conexão 

entre o Arduino e o LabVIEW. O sensor de corrente apresentou um comportamento 

esperado na medição de um sinal genérico. Os sinais adquiridos no Arduino foram 

repassados para o LabVIEW sem perda de informação. No entanto, o sensor de tensão, 

não se comportou conforme esperado, apresentando um valor de tensão RMS ao 

contrário do instantâneo esperado. A posição angular medida pelo encoder, não foi bem 

representada no LabVIEW, sendo necessário aprimorar o código desenvolvido no 

Arduino que processa os sinais digitais do encoder. 
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Conclui-se então, que o protótipo para detecção de cavitação proposto neste 

Capítulo não pode ser aplicado ao sistema devido às limitações do sensor de corrente e 

ao código desenvolvido para o tratamento dos sinais do encoder. 

 Uma maneira de contornar a falta de um sensor de tensão que meça valores 

instantâneos é utilizar o sensor de corrente proposto neste trabalho para medição 

indireta de tensão. No entanto, seria necessário o uso de um resistor de alto valor, para 

evitar efeito de carga, e dessa maneira a corrente a ser medida seria pequena. Como o 

sensor de corrente possui uma sensibilidade para medição de valores altos de corrente 

(até 100 Amperes), a medição de valores muito baixos pode afetar a sensibilidade de 

medição. A segunda maneira poderia ser o desenvolvimento de um circuito para 

medição de tensão. Este seria composto basicamente por um divisor de tensão para 

adequar os níveis de tensão para um valor correspondente ao máximo suportado pelas 

entradas do Arduino, um amplificador operacional somador para realizar o offset de 

modo que o sinal esteja entre 0 e 5 Volts ( compatível com o Arduino), além de filtro anti 

– falseamento e componentes para proteção e isolamento da tensão alternada para o 

sinal contínuo. 

 O erro no valor da posição angular pode ser mitigado com o uso de um código 

melhor estruturado para tratamento do sinal, uma sugestão é a leitura do encoder por 

interrupção. Dessa maneira o processador só é utilizado quando realmente acontece 

uma mudança de estado no pino que está ligado ao encoder. 
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 Capítulo 6

Resultados Experimentais 

6.1 Introdução 

Apesar do protótipo proposto utilizando o Arduino não ter sido validado devido 

aos problemas apresentados pelo sensor de tensão e pela medição de posição angular, 

foram realizados testes no sistema hidráulico localizado no CPH/UFMG utilizando 

instrumentos de medição que dispensam o uso dos sensores da caixa descrita na seção 

4.3. No entanto, a caixa é utilizada para enviar os sinais coletados para a placa de 

aquisição de dados.  

Para medição do valor de corrente das fases são utilizados dois alicates 

amperímetro da FlukeMR de modelo i400S, e para medição de tensão são utilizadas duas 

sondas diferenciais P5200A da TektronixMR. O sistema possui três fases, mas são 

medidos os valores de corrente e tensão apenas de duas. O valor da terceira fase é 

calculado considerando que a soma fasorial dos três sinais de cada fase é zero, devido à 

ausência de componente de sequência zero em um sistema equilibrado.  

Os dados experimentais recebidos pelos sensores são processados em um código 

desenvolvido em Matlab o qual se encontra no Anexo 4. Nele são implementadas as 

estruturas dos observadores de posição/velocidade e de conjugado eletromagnético. 

Dessa forma é possível obter, por exemplo, o sinal de conjugado de carga estimado 

utilizado para detectar a cavitação.  

6.2 Descrição dos Ensaios realizados no CPH 

Antes dos ensaios serem de fato realizados, é preciso definir algumas 

configurações do sistema. Na bancada de testes, existe um painel de comando do motor 
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que possibilita que sua alimentação seja feita diretamente da rede de energia, ou através 

de um inversor de frequência. A instalação hidráulica é equipada com válvulas 

instaladas nas tubulações, sendo possível dessa maneira ajustar os valores de vazão. 

Para indução de cavitação as válvulas de sucção devem ser ajustadas de tal forma que a 

vazão é reduzida de seu valor nominal (60m3/h) para cerca de 30m3/h. 

6.2.1 Alimentação direta da rede 

Existem aplicações industriais que trabalham com alimentação do motor 

diretamente da rede. Apesar de ser uma maneira mais econômica de acionamento, se 

comparada à alimentação utilizando inversor de frequência, nessa configuração não 

existe a possibilidade de controle de velocidade. 

6.2.2 Alimentação utilizando inversor de frequência.  

O inversor de frequência é utilizado em aplicações em que o controle de 

velocidade é desejado. Quando a velocidade do motor é alterada apenas pela variação de 

frequência, o valor do seu conjugado máximo também é modificado. Para manter o 

conjugado máximo constante, é preciso configurar o inversor para que a relação 

tensão/frequência seja constante. 

Uma das desvantagens do uso do inversor de frequência neste sistema (onde o 

sinal de falta é identificado por uma componente de frequência) é que o próprio inversor 

possui componentes de alta frequência devido ao seu chaveamento, e por isso, o 

espectro de frequência pode ser poluído com componentes espectrais. Nos testes 

realizados o inversor utilizado foi configurado com uma frequência de chaveamento de 

2,5kHz. 

6.3 Resultados  

 

Teste 1: Conjugado Eletromagnético Estimado. 
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O sistema foi alimentado diretamente da rede e operando em vazão máxima, sem 

condição de cavitação. Foram feitas duas estimações de conjugado eletromagnético; 

Uma utilizando o modelo proposto em (Stopa, 2011), e a outra utilizando o estimador 

descrito na Seção 3.3. A Figura 6.1 mostra o erro observado entre as estimações.  

 

 

Figura 6.1- Erro entre os conjugados Eletromagnéticos Estimados. 

 

Percebe-se na Figura 6.1 que o erro entre as estimações tem um valor máximo de 

aproximadamente 0.1 N.m. Considerando o valor máximo de conjugado eletromagnético 

estimado em uma faixa de grandeza na ordem de 13 N.m, percentualmente o erro é 

pouco maior que 1%. Dessa forma, conclui-se que o observador eletromagnético 

sugerido por (Lacerda, 2016) pouco se diferencia do observador de (Stopa, 2011) em 

relação à estimação do conjugado eletromagnético, porém a estrutura utilizada é mais 

vantajosa por ser mais simples e dependente apenas de parâmetros de fácil acesso e sem 

dinâmica na resposta. 

 

 

Teste 2: Conjugado Estimado de Carga. 

 

Neste teste, inicialmente as válvulas estão completamente abertas e em seguida 

são ajustadas gradualmente com o intuito de analisar uma condição de transição entre a 
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condição normal, e uma operação com cavitação. A Figura 6.2 mostra a relação entre o 

espectro de frequência do sinal de conjugado de carga estimado e a redução da vazão do 

sistema, considerando a alimentação do motor via inversor de frequência e diretamente 

da rede. 

Ao analisar a Figura 6.2, percebe-se que tanto em (a) na partida utilizando o 

inversor de frequência quanto em (b) alimentação direta da rede, a partir do valor de 

40m3/h a componente de frequência indicativa de cavitação (aproximadamente 412 Hz) 

encontra-se em destaque, com o valor de amplitude maior à medida que a vazão 

diminui, o que se relaciona com intensidade do fenômeno.  

O espectro relativo à operação com partida direta é mais poluído nas faixas de 

maior valor de vazão, assim como na operação via inversor de frequência. Em ambas as 

situações o espectro se encontra mais poluído possivelmente pela presença das 

componentes de alta frequência do encoder. Quando da alimentação via inversor de 

frequência ocorre adicionalmente contaminação do espectro devido ao chaveamento do 

inversor que ocorre em uma frequência elevada (2.5 kHz). No entanto, no momento em 

que a falta ocorre, ainda assim a amplitude do conjugado de carga se destaca dos demais 

componentes de frequência. 

 

 

 

(a) Espectro do conjugado estimado em função da vazão. Alimentação via Inversor de Frequência. 
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(b) 

Figura 6.2 - Espectro do conjugado estimado em função da vazão. (a) Alimentação via Inversor de 
Frequência. (b) Alimentação diretamente da rede. 

6.4 Considerações Finais 

Os testes realizados com os sensores de corrente e tensão na instalação 

hidráulica do CPH/UFMG apresentaram resultados positivos no que concerne a detecção 

de cavitação utilizando a ferramenta L.T.S.A.  

Por meio dos valores experimentais de tensão, corrente, e posição angular foi 

possível obter o sinal de conjugado de carga e eletromagnético estimados do motor. 

Observou-se graficamente a relação entre o espectro de frequência de �̂�𝐿 e a redução da 

vazão do sistema em duas situações de alimentação do motor; via inversor de frequência 

ou diretamente da rede. Quando o sistema encontrava-se cavitando, a componente 

indicativa de frequência destacava-se das demais, conforme esperado. Foi mostrado 

também, que o observador de conjugado eletromagnético proposto neste trabalho é 

capaz de estimar o conjugado eletromagnético tão bem quanto o que é utilizado em 

outra referência bibliográfica, porém possui uma estrutura algébrica mais simples e sem 

dinâmicas, o que torna seu uso mais vantajoso. 
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 Capítulo 7

Conclusão 

Este trabalho tem como tema principal a detecção de cavitação em bombas 

centrífugas. A definição de cavitação, as condições de ocorrência e as técnicas utilizadas 

para sua detecção são apresentadas no Capítulo 2. Como este fenômeno causa inúmeros 

danos aos sistemas, surge a necessidade de construção de um hardware para detecção 

que atenda as expectativas de confiabilidade, baixo custo, fácil instalação e imunidade 

frente a distúrbios. 

A ferramenta L.T.S.A. mostra-se bastante promissora frente às outras técnicas 

utilizadas. Caracteriza-se pelo uso de uma única componente de conjugado de carga para 

se detectar o fenômeno de cavitação, a faixa de passagem é definida pelo ajuste de ganho 

do observador e não é necessária a instalação de sensores no corpo da bomba. 

No Capítulo 3, é utilizado o ambiente de simulação Matlab/Simulink para modelar 

a ferramenta de detecção de cavitação baseada nos observadores de posição/velocidade 

e conjugado eletromagnético. Foi visto que os sinais de conjugado eletromagnético, 

velocidade e conjugado estimados apresentam comportamento semelhante aos sinais 

reais. Um espectro de frequência do sinal do conjugado de carga estimado foi feito 

utilizando uma transformada rápida de Fourier, e nele foi possível observar a presença 

de uma componente de frequência indicativa de cavitação que estava presente no 

conjugado de carga real do motor. Alguns erros de estimação foram observados, e estes 

são devidos ao ajuste dos ganhos do observador, e também à presença de modelos que 

simulam o efeito do encoder e do inversor de frequência no sistema. 

O Capítulo 4 apresenta a instalação hidráulica do laboratório do Centro de 

Pesquisas Hidráulicas localizado na Universidade Federal de Minas Gerais, onde se 

encontra a bancada de testes que foi utilizada para realização de ensaios. É mostrado o 

sistema atual utilizado para medir os parâmetros que definem a condição de operação 

do sistema; normal ou cavitando. Este sistema possui um custo relativamente elevado, 
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surgindo a necessidade de construção de um hardware integrado a um software que seja 

economicamente viável e de fácil instalação.  

No Capítulo 5, uma estrutura é proposta para composição deste protótipo. A ideia 

é que o sistema seja capaz de fazer aquisição dos sinais de corrente, tensão e posição 

angular do motor que são suficientes para estimação do sinal de interesse para detecção 

da falta. É utilizado o Arduino, um microcontrolador de baixo custo que possui um 

ambiente de programação que processa sinais analógicos e digitais. Este pode ser 

integrado ao software LabVIEW que controla e monitora os sinais exportados via 

Arduino. Para aquisição dos sinais de corrente é sugerido o uso de um sensor do tipo 

não invasivo que apresenta um comportamento na medição de sinais de corrente 

adequado ao uso no trabalho, considerando um teste realizado. Já o sensor de tensão 

sugerido realiza apenas medições de valores de tensão RMS, e para o uso na ferramenta 

L.T.S.A. é preciso que o sinal de tensão seja instantâneo. Foi visto também que os sinais 

foram enviados pelo encoder para o Arduino e deste para o LabVIEW. Porém,o código 

para tratamento do sinal enviado pelo encoder, precisa ser aperfeiçoado na IDE do 

Arduino para uma melhor representação do sinal de posição angular. 

A falta de um sensor de tensão que tenha como saída um sinal de valores 

instantâneo, e as limitações do código de tratamento dos sinais do encoder impediu a 

conclusão da construção do protótipo de detecção de cavitação. Apesar de não ter sido 

concluída a construção do protótipo, no Capítulo 6 são descritos testes na instalação 

hidráulica utilizando instrumentos de medição utilizados comercialmente que 

dispensam o uso dos sensores do hardware que é utilizado atualmente. Inicialmente o 

sistema opera em situação normal, e gradualmente a vazão é ajustada até que a bomba 

encontre-se cavitando. No espectro de frequência do sinal de conjugado de carga 

estimado, a frequência indicativa da falta encontra-se em destaque em todas as faixas de 

vazão em que ocorre a falta o que destaca a vantagem do uso da ferramenta L.T.S.A. 

 Proposta de Continuação 7.1.

Foram dados importantes passos para construção do protótipo de detecção de 

cavitação em bombas centrífugas. Embora o hardware proposto não tenha atendido as 
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necessidades do sistema, acredita-se que trabalhos futuros possam agregar algumas 

propostas que são descritas a seguir: 

 

 Desenvolver um sensor de tensão que tenha um sinal instantâneo de saída. 

Uma maneira seria realizar a medição de tensão indiretamente pelo 

sensor de corrente descrito neste trabalho. Outra maneira seria a 

construção do sensor utilizando componentes eletrônicos que se adequem 

às condições desejadas. 

 Melhorar o código para tratamento do sinal do encoder utilizando, por 

exemplo, um código que trate o sinal por interrupção; 

 Realizar uma análise estatística relacionada à amplitude da componente 

indicativa de cavitação. Como a amplitude é relacionada à severidade da 

ocorrência de cavitação, é interessante que o software desenvolvido 

indique a ocorrência e gravidade do fenômeno. 

 Estudar a possibilidade do uso do Arduino, ou outro microcprocessador, 

para realizar todo o processamento e tratamento dos dados. Incluindo a 

implementação dos observadores, o filtro passa-faixa, a FFT dos sinais de 

interesse, indicação da ocorrência de cavitação entre outros processos. 
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Anexo 1 – Código do Matlab para Simulações 

Este código desenvolvido no Matlab é utilizado para o tratamento dos sinais 

referentes a simulação realizada no Simulink. Adaptado de (Stopa, 2011). 

 

%Esse script processa os dados vindos do Simulink 

  
clear all;clc; 

  
n_ptos = 20000;                   % Número de pontos amostrais 
n_arq = 11;                        % Número de arquivos 
Fs = 20000;                        % Frequencia de amostragem 
Ts = 1/Fs;                         % Período de Amostragem em segundos 

(corresponde a fs = 25 kS/s) 
NFFT = 2*(2^nextpow2(n_ptos));     % Número de pontos no cálculo da FFT 
t = (0:1:(n_ptos-1))*Ts;           % Vetor de tempos 
t=t'; 
% Hs = spectrum.periodogram('Hamming'); 

  
% Inicialização de variáveis do motor e do integrador 
Rs = 0.2019;                % Resistência de estator Motor CPH 
P = 2;                      % Número de pólos do motor CPH 
Inom = 18.9*sqrt(2);        % Corrente Nominal do Motor CPH 
Tnom = 1.53*9.8;            % Conjugado Nominal Motor CPH - Feita conversao 

de kgf*m p/ N*m 
Vnom = 220/sqrt(3)*sqrt(2); % Tensão Nominal Circuito Equiv. por Fase 
we = 2*pi*60;               % Frequencia de alimentacao 
k = 3;                      % valor de k sugerido pelo artigo do Shin 

(2000) 
wc = we/k;                  % Freq. de corte do filtro P.Baixas que 

substitui o integrador na obtençao dos Fluxos 
Cond_Ini.yq = 0;            % Cond. Inicial da integral da fem de eixo em 

quadratura 
Cond_Ini.yd = 0;            % Cond. Inicial da integral da fem de eixo 

direto 

  
% Ganhos dos condicionadores de corrente e de tensão 
ka = 70.3160;                 % Ganho Cond. fase AB 
kb = 70.5462;                 % Ganho Cond. fase BC 
kc = 70.3690;                 % Ganho Cond. fase CA 
ka_c = 6.3101;                % Ganho do Cond. de corrente - fase A 
kb_c = 6.3102;                % Ganho do Cond. de corrente - fase B 
kc_c = 6.3199;                % Ganho do Cond. de corrente - fase C 
Escala_Vib = 9.8/6/0.27; 

  
% Correção dos Offsets dos condicionadores de corrente e de tensao 
S = ['offset.tdms']; 
Offset_a_c = mean(dlmread(S,'\t' ,['B24..' 'B' num2str(n_ptos+23)])); % 

Offset corrente de linha a 
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Offset_ab  = mean(dlmread(S,'\t' ,['C24..' 'C' num2str(n_ptos+23)])); % 

Offset tensao de linha ab 
Offset_b_c = mean(dlmread(S,'\t' ,['D24..' 'D' num2str(n_ptos+23)])); % 

Offset corrente de linha b 
Offset_bc  = mean(dlmread(S,'\t' ,['E24..' 'E' num2str(n_ptos+23)])); % 

Offset tensao de linha bc 
Offset_c_c = mean(dlmread(S,'\t' ,['F24..' 'F' num2str(n_ptos+23)])); % 

Offset corrente de linha c 
Offset_ca  = mean(dlmread(S,'\t' ,['G24..' 'G' num2str(n_ptos+23)])); % 

Offset tensao de linha ca 

  
% Inicializa vetores p/ tornar a simulação mais rápida 
ias =   zeros(n_ptos,1); 
ibs =   zeros(n_ptos,1); 
ics =   zeros(n_ptos,1); 
vab =   zeros(n_ptos,1); 
vbc =   zeros(n_ptos,1); 
vca =   zeros(n_ptos,1); 
ps =   zeros(n_ptos,1); 
pr =   zeros(n_ptos,1); 
q =    zeros(n_ptos,1); 
aux_r =   zeros(n_ptos,1); 
aux_t =   zeros(n_ptos,1); 
acel_r =   zeros(n_ptos,1); 
acel_t =   zeros(n_ptos,1); 
theta =   zeros(n_ptos,1); 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%Parâmetros 
J=0.0095; 
b=0; 
%Ganhos 
p1=2*pi*40; %rad/s 
p2=2*pi*200; 
p3=2*pi*1000; 

  
ko=(p1*p2+p1*p3+p2*p3)*J; %(N.m.s)/rad 
bo=p1+p2+p3; 
kio=(p1*p2*p3)*J; 

  
Fs = (20e3); 

  
Ts=1/Fs 
A=[-bo 1 0;-ko/J 0 kio/J; -1 0 0]; 
B=[bo 0;ko/J 1/J;1 0]; 
C=[1 0 0;0 1 0;ko 0 -kio]; 
D=[0 0;0 0;-ko 0]; 

  
Siscont=ss(A,B,C,D); 

  
SYSD=c2d(Siscont,Ts,'foh') 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
Ad = SYSD.a; 
Bd = SYSD.b; 
Cd = SYSD.c; 
Dd = SYSD.d; 
xo = [0 0 0]; 
%% 
% Executa 1 loop para cada ponto do ensaio 



 
 

63 
 

% for cont=1:1, 
%   switch cont 
%     case 1,  
        S = 'teste_3.tdms'; 
%   end 
    ias =    dlmread(S,'\t' ,['B24..' 'B' num2str(n_ptos+23)]); 
    vab =    dlmread(S,'\t' ,['C24..' 'C' num2str(n_ptos+23)]); 
    ibs =    dlmread(S,'\t' ,['D24..' 'D' num2str(n_ptos+23)]); 
    vbc =    dlmread(S,'\t' ,['E24..' 'E' num2str(n_ptos+23)]); 
    ics =    dlmread(S,'\t' ,['F24..' 'F' num2str(n_ptos+23)]); 
    vca =    dlmread(S,'\t' ,['G24..' 'G' num2str(n_ptos+23)]); 
     pr =    dlmread(S,'\t' ,['H24..' 'H' num2str(n_ptos+23)]); 
    ps =    dlmread(S,'\t' ,['I24..' 'I' num2str(n_ptos+23)]); 
     q =     dlmread(S,'\t' ,['J24..' 'J' num2str(n_ptos+23)]); 
%     aux_r = dlmread(S,'\t' ,['K24..' 'K' num2str(n_ptos+23)]); % Acel. 

Radial 
%      aux_t = dlmread(S,'\t' ,['L24..' 'L' num2str(n_ptos+23)]); % Acel. 

Tangencial 
     theta = dlmread(S,'\t' ,['M24..' 'M' num2str(n_ptos+23)]); 
    ias = ka_c*(ias - Offset_a_c); 
    ibs = kb_c*(ibs - Offset_b_c); 
    ics = kc_c*(ics - Offset_c_c); 
    vab = ka*(vab - Offset_ab); 
    vbc = kb*(vbc - Offset_bc); 
    vca = kc*(vca - Offset_ca); 

 
%     % Calcula as tensões fase-neutro do modelo (Y) por fase (fase-neutro) 

do motor 
    vas = (vab-vca)/3;             
    vbs = (vbc-vab)/3; 
    vcs = (vca-vbc)/3; 

  
   % Componentes qd (sistema de eixos ESTACIONARIOS do Lipo) dos fasores 

espaciais tensão 
   % e corrente 
    isq = ias;                 % Corrente de eixo em quadratura 
    isd = (-ibs+ics)/sqrt(3);  % Corrente de eixo direto 
    vsq = vas;                 % Tensao de eixo em quadratura 
    vsd = (-vbs+vcs)/sqrt(3);  % Tensao de eixo direto 
    % Componentes qd do fasor espacial de fcem 
    veq = vsq - Rs*isq;              % fcem de eixo em quadratura 
    ved = vsd - Rs*isd;              % fcem de eixo diret 
%% 

  
TL_BOMBA = (pr+ps).*q./w_est; 

 

% CÁLCULO DA FFT 

  
Fs = (20e3);                       % Frequência de amostragem 

  
%Tlen2=TL_est_FFT.data(1450:end); %Intervalo depois do transitório 
 Tlen2 = TL_BOMBA_ESTRUTURA.signals.values(2000:end); 

  
Ts = 1/Fs;                             % Periodo de amostragem 
L = 0.9*Fs;                              % Tamanho do sinal 

 
%Sinais 
Y = fft(Tlen2); 
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% Y = fft([Tlen',zeros(1,12767)]); %Possui numeros complexos 

  
P2 = abs(Y/L); %Tomando valores absolutos dos dois lados do espectro. 
P1 = P2(1:L/2+1);%Apenas um lado do espectro 
P1 = 2*P1;%Compensando 

  
f = Fs*(0:floor((L/2)))/L; %Vetor de frequencia  

  
figure(1) 
stem(f,P1) 
title('Espectro do Conjugado') 
xlabel('f (Hz)') 

ylabel('Amplitude') 
xlim([350 450]); 
%% 
%From Workspace 
a.time=t; 
a.signals.values= vas; 
a.signals.dimensions=1; 

  
b1.time=t; 
b1.signals.values= vbs; 
b1.signals.dimensions=1; 

  
c.time=t; 
c.signals.values= vcs; 
c.signals.dimensions=1; 

  
TL_BOMBA_ESTRUTURA.time=t; 
TL_BOMBA_ESTRUTURA.signals.values= TL_BOMBA; 
TL_BOMBA_ESTRUTURA.signals.dimensions=1; 
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Anexo 2 – Imagem CPH 

Imagem da instalação hidráulica localizada no CPH/UFMG. 
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Anexo 3 – Código desenvolvido no Arduino para 
tratamento/processamento de sinais 

// Código para leitura e processamento dos sinais vindos do dispositivo Arduino. 

  

  int TensaoA=0;// Inicializa as variáveis analógicas 

  int TensaoB=0; 

  int TensaoC=0; 

  int CorrenteA=0; 

  int CorrenteB=0; 

  int CorrenteC=0; 

   

 int pinA = 3;  // Definição das variáveis digitais 

 int pinB = 4;   

 // Inicializa as variáveis para tratamento do sinal do encoder 

 int encoderPosCount = 0;  

 int pinALast;   

 int aVal; 

 boolean bCW; 

  

 void setup() {  

   

   pinMode (pinA,INPUT);// Definição dos pinos digitais como entradas. 

   pinMode (pinB,INPUT); 

  

 //Leitura do Pin A. Independente do estado, irá refletir a ultima posição 

   pinALast = digitalRead(pinA);    

   Serial.begin (9600); 

 }  

 

 void loop() {  

    TensaoA=analogRead(0); 

    TensaoB=analogRead(1); 

    TensaoC=analogRead(2); 

    CorrenteA=analogRead(3); 
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    CorrenteB=analogRead(4); 

    CorrenteC=analogRead(5); 

     

    aVal = digitalRead(pinA); 

    

   if (aVal != pinALast){ // Significa que está girando 

     // A direção de rotação é definida pelo pin B 

     if (digitalRead(pinB) != aVal) {  // Se o pinA girar primeiro o sentido é horário. 

       encoderPosCount--; 

       bCW = true; 

     } else {// Caso contrário o sentido é anti-horário. 

       bCW = false; 

       encoderPosCount++; 

  }  

  //Imprimindo os valores nas portas seriais que serão lidos no LabVIEW. 

   

        Serial.print(encoderPosCount*0.001534); 

        Serial.print("a"); 

 

        Serial.print(TensaoA*0.0048828125); 

        Serial.print("b"); 

         

        Serial.print(TensaoB*0.0048828125); 

        Serial.print("c"); 

         

        Serial.print(TensaoC*0.0048828125); 

        Serial.print("d"); 

         

        Serial.print(CorrenteA*0.0048828125); 

        Serial.print("e"); 

         

        Serial.print(CorrenteB*0.0048828125); 

        Serial.print("f"); 

         

        Serial.print(CorrenteC*0.0048828125); 

        Serial.println("g"); 

     

   }  

   pinALast = aVal; 
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Anexo 4 – Código desenvolvido no Matlab para os 
ensaios 

Script desenvolvido no Matlab para tratamento dos dados adquiridos nos ensaios. 

Adaptado de (Stopa, 2011). 

 
clear all;clc;close all; 

  
n_ptos = 100000;                   % Número de pontos amostrais 
n_arq = 8;                        % Número de arquivos 
Fs = 20000;                        % Frequencia de amostragem 
Ts = 1/Fs;                         % Período de Amostragem em segundos 

(corresponde a fs = 25 kS/s) 
NFFT = 2*(2^nextpow2(n_ptos));     % Número de pontos no cálculo da FFT 
t = (0:1:(n_ptos-1))*Ts;           % Vetor de tempos 
t=t'; 
Hs = spectrum.periodogram('Hamming'); 

  
% Inicialização de variáveis do motor e do integrador 
Rs = 0.2019;                % Resistência de estator Motor CPH 
P = 2;                      % Número de pólos do motor CPH 
Inom = 18.9*sqrt(2);        % Corrente Nominal do Motor CPH 
Tnom = 1.53*9.8;            % Conjugado Nominal Motor CPH - Feita conversao 

de kgf*m p/ N*m 
Vnom = 220/sqrt(3)*sqrt(2); % Tensão Nominal Circuito Equiv. por Fase 
we = 2*pi*60;               % Frequencia de alimentacao 
k = 3;                      % valor de k sugerido pelo artigo do Shin 

(2000) 
wc = 5*we;                  % Freq. de corte do filtro P.Baixas que 

substitui o integrador na obtençao dos Fluxos 
Cond_Ini.ya = 0;            % Cond. Inicial da integral da fem de eixo em 

quadratura 
Cond_Ini.yb = 0;            % Cond. Inicial da integral da fem de eixo 

direto 
Cond_Ini.yc = 0;            % Cond. Inicial da integral da fem de eixo 

direto 
Cond_Ini.yas = 0;            % Cond. Inicial da integral da fem de eixo 

direto 
Cond_Ini.ybs = 0;            % Cond. Inicial da integral da fem de eixo em 

quadratura 
Cond_Ini.ycs = 0;            % Cond. Inicial da integral da fem de eixo 

direto 
% Escala_Vib = 9.8/6/0.27; 
ka = 500;                 % Ganho Cond. fase AB 
kb = 500;                 % Ganho Cond. fase BC 
ka_c = 1/10e-3;                % Ganho do Cond. de corrente - fase A 
kb_c = 1/10e-3;                % Ganho do Cond. de corrente - fase B 
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% Inicializa vetores p/ tornar a simulação mais rápida 
ias =   zeros(n_ptos,1); 
ibs =   zeros(n_ptos,1); 
ics =   zeros(n_ptos,1); 
vab =   zeros(n_ptos,1); 
vbc =   zeros(n_ptos,1); 
vca =   zeros(n_ptos,1); 
ps =   zeros(n_ptos,1); 
pr =   zeros(n_ptos,1); 
q =    zeros(n_ptos,1); 
% aux_r =   zeros(n_ptos,1); 
% aux_t =   zeros(n_ptos,1); 
% acel_r =   zeros(n_ptos,1); 
% acel_t =   zeros(n_ptos,1); 
theta =   zeros(n_ptos,1); 

  
% Obtém matrizes de espaço de estados do observador de velocidade / 
% Estimador de COnjugado 
Disc_FOH; 
Ad = SYSD.a; 
Bd = SYSD.b; 
Cd = SYSD.c; 
Dd = SYSD.d; 
xo = [0 0 0]; 

  
[B,A] = butter(2,wc/(2*pi*(1/Ts/2))); % Coeficientes do filtro P. Baixas 

que substitui o integrador na obtençao dos Fluxos 

  
Wp = [(2*pi*350)/(2*pi*(1/Ts/2)) (2*pi*550)/(2*pi*(1/Ts/2))]; 
Ws = [(2*pi*150)/(2*pi*(1/Ts/2)) (2*pi*750)/(2*pi*(1/Ts/2))]; 
[N, Wp] = ellipord(Wp, Ws, 1, 40); 
[Bf,Af] = ellip(N,1,40,Wp); 
% sysf = tf(Bf,Af,Ts); 

  
% Executa 1 loop para cada ponto do ensaio 
for cont=1:n_arq, 
  switch cont 
    case 1,  S = 'teste_30.tdms'; 
    case 2,  S = 'teste_34.tdms'; 
    case 3,  S = 'teste_38.tdms'; 
   case 4,  S = 'teste_42.tdms'; 
    case 5,  S = 'teste_46.tdms'; 
    case 6,  S = 'teste_50.tdms'; 
    case 7,  S = 'teste_54.tdms'; 
    case 8,  S = 'teste_58.tdms'; 

         
  end 
    ias =    dlmread(S,'\t' ,['B24..' 'B' num2str(n_ptos+23)]); 
    vab =    dlmread(S,'\t' ,['C24..' 'C' num2str(n_ptos+23)]); 
    ibs =    dlmread(S,'\t' ,['D24..' 'D' num2str(n_ptos+23)]); 
    vbc =    dlmread(S,'\t' ,['E24..' 'E' num2str(n_ptos+23)]); 
%     ics =    dlmread(S,'\t' ,['F24..' 'F' num2str(n_ptos+23)]); 
%     vca =    dlmread(S,'\t' ,['G24..' 'G' num2str(n_ptos+23)]); 
%     pr =    dlmread(S,'\t' ,['H24..' 'H' num2str(n_ptos+23)]); 
%     ps =    dlmread(S,'\t' ,['I24..' 'I' num2str(n_ptos+23)]); 
    pr =    dlmread(S,'\t' ,['K24..' 'K' num2str(n_ptos+23)]); 
    ps =    dlmread(S,'\t' ,['L24..' 'L' num2str(n_ptos+23)]); 
% %      q =     dlmread(S,'\t' ,['J24..' 'J' num2str(n_ptos+23)]); 
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%     aux_r = dlmread(S,'\t' ,['K24..' 'K' num2str(n_ptos+23)]); % Acel. 

Radial 
%      aux_t = dlmread(S,'\t' ,['L24..' 'L' num2str(n_ptos+23)]); % Acel. 

Tangencial 
     theta = dlmread(S,'\t' ,['M24..' 'M' num2str(n_ptos+23)]); 
pr = filter(Bf,Af,pr); 
ps = filter(Bf,Af,ps); 

     

      
    ias = ka_c*(ias);% - Offset_a_c); 
    ibs = kb_c*(ibs)-2;% - Offset_b_c); 
    ics = -(ias+ibs); 
%     ics = kc_c*(ics);% - Offset_c_c); 
    vab = ka*(vab);% - Offset_ab); 
    vbc = kb*(vbc);% - Offset_bc); 
    vca = -(vab+vbc); 

 
%     % Calcula as tensões fase-neutro do modelo (Y) por fase (fase-neutro) 

do motor 
    vas = (vab-vca)/3;             
    vbs = (vbc-vab)/3; 
    vcs = (vca-vbc)/3; 

     
    vas = filter(B,A,vas); % "Integral" da fem de eixo em quadratura 
    vbs = filter(B,A,vbs); % "Integral" da fem de eixo direto 
    vcs = filter(B,A,vcs); % "Integral" da fem de eixo direto 

     
    ias = filter(B,A,ias); % "Integral" da fem de eixo em quadratura 
    ibs = filter(B,A,ibs); % "Integral" da fem de eixo direto 
    ics = filter(B,A,ics); % "Integral" da fem de eixo direto 

  
   % Componentes qd (sistema de eixos ESTACIONARIOS do Kovacs) dos fasores 

espaciais tensão 
   % e corrente 
    isalpha = ias;                 % Corrente de eixo em quadratura 
    isbeta = (ibs-ics)/sqrt(3);  % Corrente de eixo direto 
    vsalpha = vas;                 % Tensao de eixo em quadratura 
    vsbeta = (vbs-vcs)/sqrt(3);  % Tensao de eixo direto 
    vs = (vsalpha.^2 + vsbeta.^2).^0.5; 
    costheta = vsalpha./vs; 
    sentheta = vsbeta./vs; 
    isd = isalpha.*costheta + isbeta.*sentheta; 
    isq = -isalpha.*sentheta - isbeta.*costheta; 

     
%     % Calcula o Conj. Eletromagnético a partir da corrente e do 
%     % fluxo de estator 
    Tem_est_S = (3/2)*(P/2)*(1/we)*(vs.*isd - Rs*(isd.^2 + isq.^2)); % 

Estimador (Calculador) de conjugado eletromagnético 
    % Estimador de Conjugado de Carga 
    u_obs(:,1) = unwrap(theta); 
    u_obs(:,2) = Tem_est_S; 

     
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%% ESTIMADOR DE CONJUGADO ELETROMAGNÉTICO GEORGE %%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
% ABC para DQ síncrono 
[vde, vqe] = ABC_para_DQ_A(vas, vbs, vcs, we*t); 
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[ide, iqe] = ABC_para_DQ_A(ias, ibs, ics, we*t); 

  
K = 0.75*P/we; 

  
Tem_est = K*(vqe.*iqe + vde.*ide - Rs*(iqe.^2 + ide.^2)); 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
figure(1) 
plot(t,Tem_est,'b'); 
hold on; 
 plot(t,Tem_est_S,'r'); 
  title('Conjugado'); 
   ylabel('Tem [Nm], TL[Nm]'); 
   xlabel('tempo [s]'); 
    grid;    

    [y_obs x_obs] = dlsim(Ad,Bd,Cd,Dd,u_obs,xo); % simula usando modelo 

discreto 'foh' 
    theta_est = y_obs(:,1); 
    w_est = y_obs(:,2); 
    w_est = filter(Bf,Af,w_est); 
    TL_est = y_obs(:,3); 
    TL_est = filter(Bf,Af,TL_est); 
 

    var2 = (TL_est(500:n_ptos)-mean(TL_est(500:n_ptos)))/Tnom*100;  %  
    var3 = (w_est(500:n_ptos)-mean(w_est(500:n_ptos)))/we*100;  % Cojugado  
    var6 = (ps(500:n_ptos)-mean(ps(500:n_ptos)))/2.5*100; 
    var7 = (pr(500:n_ptos)-mean(pr(500:n_ptos)))/5*100; 
    VAR2 = msspectrum(Hs,var2,'Fs',Fs,'NFFT',NFFT); 
    VAR3 = msspectrum(Hs,var3,'Fs',Fs,'NFFT',NFFT); 
    VAR6 = msspectrum(Hs,var6,'Fs',Fs,'NFFT',NFFT); 
    VAR7 = msspectrum(Hs,var7,'Fs',Fs,'NFFT',NFFT); 
     seq = (30+4*(cont-1))*ones(length(VAR2.Frequencies(501:131073)),1); 
    figure(2); 
    

plot3(seq(5243:5637),VAR2.Frequencies(5243:5637),VAR2.Data(5243:5637).^0.5*

sqrt(2));hold on; 
    grid; 
    zlabel('Conjugado [%]'); 
    ylabel('Frequência[Hz]'); 
    xlabel('Vazão [m^3/h]'); 

  
    figure(3); 
    

plot3(seq(5243:5637),VAR3.Frequencies(5243:5637),VAR3.Data(5243:5637).^0.5*

sqrt(2));hold on; 
    grid; 
    zlabel('Velocidade (%)'); 
    ylabel('frequency (Hz)'); 
    xlabel('flow rate (m^3/h)'); 

  
    figure(6); 
    

plot3(seq(5243:5637),VAR6.Frequencies(5243:5637),VAR6.Data(5243:5637).^0.5*

sqrt(2));hold on; 
    grid; 
    zlabel('pressure (suction) (%)'); 
    ylabel('frequency (Hz)'); 
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    xlabel('flow rate (m^3/h)'); 

                 
    figure(7); 

 
plot3(seq(5243:5637),VAR7.Frequencies(5243:5637),VAR7.Data(5243:5637).^0.5*

sqrt(2));hold on; 
    grid; 
    zlabel('pressure (%)'); 
    ylabel('frequency (Hz)'); 
    xlabel('flow rate (m^3/h)'); 

  
    cont 
end 

 

 

 

 

 

 

 

 


