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Abstract-- This paper presents a methodology able to 

diagnose, non-intrusively via ultrasound signature techniques, 

the quality of the fuel being supplied to large diesel engines. 

This methodology has been implemented at Suape II Thermal 

Power Plant, which has 28 MVA Wärtsilä generators. At this 

level of power, any reduction of generation capacity due to the 

poor quality of fuel propellant generates significant revenue 

losses. The main idea behind the ultrasound signature 

techniques is based on each kind of oil has a signature when 

exposed to a specific signal of ultrasound. When the oil varies, 

this signature also varies and can establish a distance between 

signatures generating an index of distance. 

 

Index Terms— Qualidade de Óleo Combustível, Manutenção 

Preditiva, Monitoramento da Condição, Processamento de 

Sinais, Sistemas de Medição, Turbogeradores. 

I.  INTRODUÇÃO 

 capacidade de geração e a eficiência de uma usina 

térmica depende diretamente da qualidade do óleo 

combustível que alimenta suas unidades motrizes. As 

máquinas motrizes sendo motores diesel, com operação 

contínua e submetidas a contínuos estresses, e quando são 

alimentadas por combustíveis de má qualidade podem 

apresentar falhas e perda de sua potência, resultando em 

incertezas quanto a sua real capacidade nominal. Assim 

sendo, uma avaliação criteriosa e rigorosa da qualidade do 

óleo combustível produz um substancial aumento na 

confiabilidade da unidade geradora, uma visível redução de 

custos de manutenção, um avanço no tratamento de falhas 

envolvendo manutenções preventivas e a possibilidade de 

serem evitadas paradas não-programadas dessas unidades [1, 

2]. 

Este artigo apresenta a metodologia implementada na UTE 

Suape II capaz de diagnosticar, de forma não-invasiva através 

de técnicas de assinatura de ultrassom, a qualidade do 
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combustível que está sendo fornecido aos grandes motores 

diesel que impulsionam os geradores Wärtsilä tipo 20V46 de 

28 MVA. Neste nível de potência, qualquer redução de 

capacidade de geração devido à má qualidade do combustível 

propulsor gera significantes perdas de receita. 

A técnica utilizada nesta implementação foi a assinatura 

de ultrassom do óleo combustível, que se baseia no fato de 

que cada tipo de óleo possuir uma assinatura quando exposto 

a um sinal específico de ultrassom. Quando o óleo varia, esta 

assinatura também varia e pode-se estabelecer uma distância 

entre as assinaturas gerando um índice de distância (ou seja, 

de qualidade de óleo) face à assinatura do melhor tipo de 

óleo. Como conceito, este procedimento é simples de ser 

descrito. O problema é estabelecer o correto sinal de 

ultrassom que possibilite que este sinal, ao atravessar o óleo, 

forneça ao sensor que o capta a possibilidade de, após um 

conjunto de aplicações de técnicas de processamento de 

sinais, possa extrair sua assinatura. 

Na metodologia implementada na UTE Suape II, o 

contaminante principal do óleo que se está buscando é a água. 

Desta forma, e após longo conjunto de testes, optou-se pelo 

estabelecimento de sinais no modo pulsado para a operação 

dos transdutores ultrassônicos, sendo que o método de análise 

escolhido baseia-se na técnica de transmissão thru-

transmission, na qual dois transdutores são utilizados: o 

emissor e o receptor. Vale ressaltar que como a principal 

análise não se baseia no domínio temporal, as informações 

relacionadas ao tempo (e.g., tempo entre dois pulsos) não é, a 

priori, importante. Desta forma, pode-se analisar somente os 

pulsos ultrassônicos como pacotes de informação isolados. 

Para esta detecção dos pulsos ultrassônicos, um algoritmo 

que separa os sinais de interesse do sinal total, trabalha com 

conceitos tais como: frequência de amostragem, frequências 

correspondentes ao transdutor escolhido, parâmetros 

referentes ao filtro de suavização e parâmetros de ajuste para 

detecção dos pulsos, os quais são descritos com maior detalhe 

no artigo. 

II.  OS SISTEMAS ULTRASSÔNICOS 

Quando uma tensão elétrica é aplicada em um transdutor 

piezoelétrico, esta gera uma onda ultrassônica. Os 

transdutores são construídos com cerâmica piezoelétrica que 
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quando excitados por tensão elétrica, sofrem deformações 

mecânicas, gerando ondas acústicas que se propagam no meio 

adjacente ao transdutor. Ao atingir objetos presentes no meio, 

as ondas acústicas são refletidas, podendo retornar ao 

transdutor. Quando estas retornam ao transdutor, este 

deforma novamente, gerando um sinal de tensão nos 

terminais do transdutor. Estas ondas podem viajar através do 

material e atingir ainda outro transdutor, que pelo mesmo 

efeito piezoelétrico recebe a onda acústica e a transforma em 

sinal de tensão elétrica [7].  

Pode-se dizer que o sistema formado pelo transdutor 

emissor, meio de propagação e transdutor receptor forma um 

sistema ultrassônico básico. Existem alguns tipos de 

transdutores piezoelétricos, que podem ser classificados por 

seus modos de operação ou por seus posicionamentos, dentre 

eles ressalta-se: normal ou reto, angular e duplo-cristal. 

O transdutor normal ou reto é o chamado cabeçote 

monocristal gerador de ondas longitudinais perpendiculares à 

superfície de acoplamento. É construído a partir de um cristal 

piezelétrico com uma das faces colada num bloco rígido 

denominado amortecedor e outra face protegida por uma 

membrana de borracha ou por uma resina especial [8]. O 

transdutor angular apresenta sapatas de acrílico feitas para 

proporcionar ângulos de transmissão bem definidos. 

Entretanto, o uso contínuo e o consequente desgaste das 

sapatas poderão alterar o desempenho do transdutor. 

O transdutor de duplo cristal é utilizado quando existem 

problemas de inspeção que não podem ser resolvidos nem 

com transdutores retos nem com angulares. Quando se trata 

de inspecionar ou medir materiais de reduzida espessura, ou 

quando se deseja detectar descontinuidades logo abaixo da 

superfície do material, a zona morta existente na tela do 

aparelho impede uma resposta clara, o transdutor duplo-

cristal é o mais indicado e largamente utilizado em tais 

procedimentos de medição.  

A.  Resposta em Frequência de Transdutores Ultrassônicos 

A seleção correta do transdutor é um fator essencial para 

garantir um desempenho ótimo em qualquer aplicação 

ultrassônica. Além do tipo do transdutor (reto, angular, etc.) e 

sua geometria (formato, diâmetro, etc.), os quais devem se 

adequar ao sistema de medição, sua resposta em frequência é 

extremamente importante.  

Por exemplo, para medições de espessura, baixas 

frequências (f < 2,25 MHz) são usadas para otimizar a 

penetração do sinal, sendo adequadas para materiais com alto 

espalhamento e atenuação. Altas frequências (f > 5 MHz) são 

recomendadas para otimizar a resolução próxima a superfície, 

sendo adequadas para materiais que não atenuam ou 

espalham o sinal. 

B.  Modos de Operação de um Transdutor Ultrassônico 

Os modos básicos de operação de um transdutor são: 

contínuo, no qual o sinal não sofre interrupção na 

propagação, e pulsado, no qual amostras do sinal são 

enviadas em rajadas. 

No modo contínuo, a excitação mais adequada é via uma 

tensão periódica. A escolha da frequência depende das 

necessidades exigidas pelo método [5]. É somente utilizado 

para medidas de frequência ressonante [6]. A frequência do 

transdutor coincidirá com a frequência da tensão de 

excitação. Embora a frequência de operação seja determinada 

pela frequência da fonte de tensão por questões de 

sensibilidade, não se deve escolher uma frequência fora da 

largura de banda natural do transdutor, onde fo é a frequência 

do transdutor e igual a frequência da tensão de excitação. 

O modo pulsado é o mais comumente utilizado na maioria 

das aplicações. Pode-se usar a metade de transdutores usados 

no modo contínuo, pois cada transdutor pode ser usado tanto 

como transmissor quanto receptor. A frequência do transdutor 

será diretamente proporcional a velocidade de propagação no 

cristal e inversamente proporcional a espessura do cristal [7], 

onde fo é dada pelo quociente entre a velocidade de 

propagação no cristal pelo dobro da espessura do cristal. 

Neste modo pulsado, há ainda dois modos de excitação:  

a) Pulso quadrado: aumenta drasticamente a sensibilidade 

enquanto mantém o desempenho em banda larga através da 

sintonização da largura do pulso para a frequência ressonante 

do transdutor. 

A excitação por onda quadrada é especialmente útil em 

aplicações envolvendo testes de materiais espessos ou de alta 

atenuação com transdutores de baixa-frequência, tipicamente 

melhorando a capacidade de penetração e a razão sinal ruído 

(SNR, signal-to-noise ratio). A tensão e a largura do pulso são 

geralmente ajustadas, permitindo um controle preciso das 

formas do pulso. Sintonizando o período (largura do pulso) da 

onda quadrada para metade daquele da frequência central do 

transdutor, a energia do pulso para o transdutor em sua 

frequência de ressonância natural aumenta. Isso pode resultar 

em uma amplitude de sinal melhorada de 12dB (ou mais) 

quando comparada aos pulsadores por pico de tensão usando 

a mesma configuração de tensão. O efeito é mais evidente 

com transdutores de 5MHz ou menos [8]. 

b) Pico de tensão (spike): otimiza a resposta de banda larga e 

a resolução próxima a superfície. Para aplicações que 

envolvem testes em materiais finos com transdutores de alta 

frequência nas quais o tempo de resposta rápida e a resposta 

do transdutor para banda larga são importantes para garantir 

as resoluções de tempo e profundidade adequadas.  

Estes modelos usam a técnica de excitação por pico de 

tensão, produzindo uma transição abrupta de tensão seguida 

de uma recuperação até a linha de base. Tempos de subida 

ultrarrápidos são traduzidos em uma ampla excitação de 

espectro, resultando em uma resposta de banda larga. É 

possível otimizar a resposta do transdutor selecionando os 

valores de energia e amortecimento do pico de tensão, os 

quais ajustam o tempo de subida, largura e tensão máxima. 

Geralmente, baixos valores de energia e resistência de 

amortecimento produzem menores tempos de subida 
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resultando em uma excitação eficiente para transdutores de 

alta frequência [8]. 

C.  Métodos de Análise 

Os parâmetros discutidos anteriormente (e.g., velocidade, 

impedância acústica, coeficientes de reflexão e transmissão, 

atenuação, etc.), além de parâmetros como a densidade, 

tempo de voo da onda, e ainda o espectro de frequência das 

ondas ultrassônicas são medidos através de sensores 

ultrassônicos posicionados em diferentes pontos do material 

de modo a fornecer a característica desejada.  

A inspeção por ultrassom pode ser efetuada basicamente 

através de dois métodos, os quais dependem das 

características desejadas: 

a) Técnica de Impulso-Eco ou Pulso-Eco (echo-pulse): é a 

técnica na qual somente um transdutor é responsável por 

emitir e receber as ondas ultrassônicas que se propagam no 

material. 

b) Técnica de Transparência ou de Transmissão (thru-

transmission): é uma técnica na qual são utilizados dois 

transdutores separados, um transmitindo e outro recebendo as 

ondas ultrassônicas. Neste caso é necessário acoplar os 

transdutores nos dois lados da peça, de forma que estes 

estejam perfeitamente alinhados. 

III.  TÉCNICAS ULTRASSÔNICAS PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO 

A.  Efeito Doppler 

O Efeito Doppler consiste na alteração da frequência 

notada por um observador em consequência do movimento 

relativo de aproximação ou afastamento entre o transmissor 

de ondas e o receptor. Para sistemas de medição de velocidade 

de fluidos baseados no Efeito Doppler, um sinal ultrassônico 

contínuo é transmitido, ocorrendo uma variação em sua 

frequência quando o mesmo é refletido por um objeto que está 

se movendo em relação ao transmissor. Pode-se então, medir 

a diferença entre as frequências dos sinais transmitido e 

recebido, denominada de desvio Doppler, para determinar a 

velocidade de fluido. 

Desta forma, quando uma substância diferente do fluido 

(bolhas de ar, sólidos suspensos, etc.) se apresenta, a 

impedância acústica é alterada, alterando também a 

frequência de um sinal ultrassônico. Experiências 

demonstram que as melhores reflexões ocorrem quando o 

tamanho do objeto refletor é maior que 10% do comprimento 

de onda acústico no fluido. 

B.  Tempo de Trânsito 

O método de Tempo de Trânsito baseia-se na medição do 

tempo de propagação de um sinal ultrassônico entre um 

transdutor transmissor e um transdutor receptor, alinhados 

com um ângulo específico em relação à direção do fluido. Os 

métodos principais para esta detecção são: o método de 

detecção de limiar, o método de diferença de fase, o método 

da correlação cruzada e o de filtro de Kalman.  

C.  Método da Detecção de Limiar 

O método da detecção de limiar (Threshold Detection - 

TH) consiste em transmitir um trem de ondas senoidais a 

partir do transdutor transmissor (A) e medir o tempo 

necessário para sua detecção (ToF) no transdutor receptor 

(B), através da detecção de um nível de referência ou limiar. 

Devido ao retardo imposto pela dinâmica dos transdutores, 

que inclui o tempo de emissão e a resposta transitória do 

transdutor receptor no tempo, o valor medido do ToF (tAB
M) 

não corresponde diretamente ao tempo de recepção. 

Consequentemente, o valor medido do tempo pode ser 

expresso como a soma do tempo de transmissão (tAB) com o 

valor de detecção (tAB
E), donde: 

 

tAB
M = tAB  + tAB

E                                (1) 

 

Uma aferição pode ser realizada para determinar o tempo 

de detecção (tAB
E), por exemplo quando a velocidade do fluido 

é zero. Assim, a velocidade v do refletor para a estrutura de 

medição é dada por: 

 

          (2) 

 

onde vTH é a velocidade do refletor para a técnica de detecção 

de limiar (TH), L é a distância entre os transdutores, θ é o 

ângulo relativo entre a velocidade do refletor v e a direção da 

velocidade de propagação do som c no meio. 

O problema com a estimação da velocidade do fluido 

utilizando a equação anterior é que a velocidade do som 

depende das propriedades do meio (compressibilidade, 

temperatura, pressão, viscosidade e densidade).  

Considerando que os transdutores possam transmitir e 

receber alternadamente, os tempos de trânsitos no caminho 

direto (tAB) e inverso (tBA) podem sem determinados por: 

 

                              (3) 

                              (4) 

 

A partir da relação entre tAB e tBA, pode-se determinar a 

velocidade do fluido para a técnica de detecção do limiar, sem 

que essa velocidade seja afetada por mudanças nas condições 

do meio (temperatura, pressão, viscosidade e densidade), ou 

seja, sem nenhuma influência da velocidade do som c, sendo 

dada por: 

 

                     (5) 

 

A detecção do limiar é bastante sensível a variações do 

sinal recebido, o qual pode ser contaminado por ruído e sofrer 

variações devido a mudanças das características do meio de 

medição. Essas não linearidades podem introduzir erros na 

detecção do limiar ou, ainda, podem fazer perder um ciclo de 



THE 12th LATIN-AMERICAN CONGRESS ON ELECTRICITY GENERATION AND TRANSMISSION - CLAGTEE 2017 4 

onda de recepção [3]. 

D.  Método da Diferença de Fase 

O método da diferença de fase funciona medindo-se a 

defasagem entre as ondas transmitidas e recebidas. Para uma 

frequência de operação dos transdutores f, a fase instantânea 

no transmissor e receptor é dada por ϕAB = 2πftAB, e a 

velocidade do fluido dada por: 

 

                  (6) 

 

Analogamente ao caso anterior, como a velocidade do som 

(c) depende das propriedades do meio, é importante descrever 

uma equação que depende somente das diferenças de fase. 

Considerando que os transdutores possam transmitir e 

receber alternadamente, a diferença de fase aparece como 

consequência do acréscimo ou do atraso da propagação do 

sinal ultrassônico causado pelo movimento do fluido. A fase 

dos sinais recebidos em ambos os sentidos a uma frequência f 

de operação dos transdutores é definida como: 

 

                                 (7) 

                                 (8) 

 

Logo, pode-se determinar a velocidade do fluido para a 

técnica de diferença de fase, sem que essa velocidade seja 

afetada por mudanças nas condições do meio, sendo dada por: 

 

                     (9) 

 

E.  Método da Correlação Cruzada 

O método da Correlação Cruzada se faz através de uma 

correlação, que é uma operação entre duas sequências, cujo 

objetivo consiste em medir a similaridade que existe entre 

elas, por meio da extração de informações que dependem da 

aplicação considerada. Neste caso, a informação de interesse é 

a estimação do tempo do trânsito (ToF). Para este propósito, 

consideram-se duas sequências digitais x(n) e y(n) que se 

deseja comparar, em que x(n) representa as amostras do sinal 

transmitido e y(n), as amostras do sinal no receptor. O sinal 

recebido apresenta um retardo temporal em relação ao sinal 

transmitido e é representado por: 

 

                      (10) 

 

onde A é o fator de atenuação devido à trajetória do sinal 

transmitido x(n)  através do meio de propagação, τ é o retardo 

devido ao trajeto desde o transmissor até o receptor (ToF) e 

w(n) representa o ruído aditivo captado pelo transdutor 

receptor (geralmente ruído Gaussiano aleatório de média 

zero).  

Considerando as sequências de transmissão e recepção, o 

problema consiste em determinar o atraso de tempo τ e, a 

partir deste resultado, a estimação da velocidade do fluido. 

Para este propósito, utiliza-se a operação de correlação entre 

os sinais x(n) e y(n): 

 

                    (11) 

 

onde o índice da posição do valor máximo do resultado da 

operação de correlação é relacionado à medição do tempo de 

trânsito (τ) 

F.  Método através de Filtros de Kalman 

No método através de filtro de Kalman, realiza-se a 

modelagem matemática da envoltória do sinal ultrassônico 

recebido. A partir disto, utiliza-se o procedimento recursivo 

do filtro de Kalman para a estimação de estados do conjunto 

de parâmetros que caracterizam a envoltória. A equação da 

envoltória é dada por [5]: 

 

                 (12) 

 

onde Ao é a amplitude do sinal ultrassônico, α e T são 

parâmetros específicos do transdutor ultrassônico e τ é o 

tempo de trânsito. 

Como o procedimento utiliza a envoltória do sinal 

ultrassônico, operações de pré-processamento são requeridas. 

É necessário calcular o valor absoluto do sinal ultrassônico e 

por meio da Transformada de Hilbert extrair a envoltória do 

sinal.  

Para a estimação dos parâmetros (Ao, α, T e τ), devem ser 

estabelecidos os intervalos de variação e suas variâncias. Em 

seguida, executa-se o procedimento recursivo baseado no 

Filtro de Kalman, determinando-se os parâmetros da 

envoltória, entre eles o tempo de trânsito τ. 

IV.  TÉCNICAS ULTRASSÔNICAS PARA CARACTERIZAÇÃO DE 

COMPONENTES 

Para a caracterização de fluidos, as técnicas ultrassônicas 

que se baseiam unicamente na análise de sinais no domínio 

do tempo, tais como as técnicas descritas anteriormente, 

tornam-se insuficientes. Deste modo, elas devem ser 

utilizadas em paralelo por técnicas que visualizam/analisam o 

sinal não somente no domínio do tempo. Para a compreensão 

de tais técnicas, é necessário entender primeiramente as 

transformadas matemáticas, as quais serão mostradas na 

sequência. Em seguida, uma vez que os conceitos 

relacionados às transformadas estejam claros, algumas 

transformadas comumente utilizadas serão descritas. 

 

A.  Transformadas Matemáticas 

As transformações matemáticas são empregadas no 

mapeamento de funções de um domínio para outro. São 

particularmente importantes em processamento e análise de 
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sinais, pois no domínio transformado algumas propriedades 

relevantes do sinal ficam mais evidentes. 

Um sinal (ou função) pode ser decomposto linearmente 

através da expressão: 

 

                           (13) 

 

onde f(t) é o sinal a ser decomposto, ak são os coeficientes de 

expansão e Ψk(t)  forma o chamado conjunto de expansão. 

A análise dos coeficientes ak pode ser vantajosa ao 

explicitar características de f(t) que não são evidentes. O 

conjunto de funções Ψk(t)  é formado por funções com as 

quais se pode reconstruir f(t), usando para isso os coeficientes 

ak. Se a expansão for única, isto é, se para reconstruir f(t) os 

coeficientes ak e as funções Ψk(t) forem combinados de forma 

única, então tal conjunto de expansão é chamado de base. Se 

esta base for ortogonal, então os coeficientes podem ser 

calculados através do produto interno.  

O produto interno entre dois sinais definidos no intervalo 

de tempo (a,b) é dado por: 

 

                (14) 

 

onde y*(t) denota o conjugado de y(t). Para sinais discretos e 

reais, o produto interno é dado por: 

 

              (15) 

 

Deve-se notar que o produto interno retorna um valor 

único (escalar). Além disso, uma interpretação deste valor 

seria o conceito de projeção geométrica. A projeção de um 

vetor sobre outro está relacionada a uma medida da 

quantidade de informação que os dois sinais têm em comum.  

Quando dois sinais são perpendiculares (ou ortogonais), ou 

seja, quando não há a projeção de um vetor sobre outro, o 

produto interno destes vetores é nulo. Para sinais, a 

ortogonalidade mostra a independência de um sinal para com 

outro, ou seja, mostra que não há informação em comum 

entre eles. A ortogonalidade é importante na obtenção dos 

coeficientes de expansão e na reconstrução do sinal a partir 

destes coeficientes. 

Deste modo, em uma base de sinais, a ortogonalidade 

garante que não haverá redundância na descrição de sinais a 

partir desta base. Haverá apenas uma representação para um 

determinado sinal com este conjunto e o produto interno será 

usado para obter os coeficientes desta representação. 

A obtenção do sinal, ou seja, a síntese do sinal, a partir dos 

coeficientes da expansão é feita através de: 

 

                           (16) 

 

B.  Transformada de Fourier de Tempo Curto 

A Transformada de Fourier de Tempo Curto, ou STFT (do 

inglês, Short-Time Fourier Transform) é uma solução para 

obter melhor localização no tempo e frequência na 

decomposição de um sinal. A STFT é uma versão da 

transformada de Fourier que utiliza janelas no tempo, e seus 

respectivos deslocamentos, como bases para a transformada.  

A STFT de um sinal discreto x(n) é definida por: 

 

          (17) 

 

sendo g(n) uma função janela de comprimento limitado L e 

g(n-m) esta mesma função centrada em m. O deslocamento no 

tempo (representando pelo parâmetro m) não pode ser 

realizado continuamente.  Neste caso, deve-se escolher um 

conjunto de valores discretos de m usando um espaçamento 

Δm pré-determinado. Quando Δm < L há superposição entre 

janelas adjacentes. 

Para a apropriada visualização dos resultados da STFT 

pode-se utilizar: 

a) Gráficos 3D: onde os eixos x e y estão associados ao tempo 

e à frequência, e o eixo z à amplitude dos componentes. 

b) Gráficos 2D: nos quais os eixos x e y estão associados ao 

tempo e à frequência, e a amplitude é indicada por um código 

de cores. Esta visualização é normalmente chamada de 

Espectrograma [9].  

Quando baixas frequências são observadas em um sinal é 

necessária uma longa observação no tempo. Ao contrário, 

quando altas frequências são observadas, uma curta 

observação no tempo se faz necessária. Deste modo, devido ao 

tamanho fixo da janela de visualização, observa-se que não se 

pode obter a informação exata da frequência de um sinal e seu 

instante exato no tempo. Com isso, não é possível obter alta 

resolução em tempo e frequência simultaneamente. 

Existem várias escolhas possíveis para a função janela g(t), 

sendo as principais as que possuem suporte compacto e 

regularidade razoável, como as janelas [10]: de Bartlett, de 

Hanning, de Hamming e de Blackman. 

C.  Técnicas para Interpretação dos Resultados 

Como dito anteriormente, na caracterização de fluidos, a 

análise de sinais ultrassônicos no domínio do tempo pode ser 

insuficiente. Um único sinal não-estacionário possui muita 

informação, tendo em vista que frequências e amplitudes 

podem mudar a cada instante, o que torna a análise e 

interpretação complicadas e, muitas vezes, nem mesmo 

relacionadas com a variável de interesse. Desta forma, 

técnicas que modificam a “visualização” do sinal podem 

fornecer parâmetros altamente relacionados com o objetivo de 

interesse (e.g., nível de água em óleo). No entanto, devido à 

imensidão de outros parâmetros que surgem após a aplicação 

de uma transformada, tornam-se também necessárias técnicas 

que interpretem os resultados e evidenciem padrões e 

diferenças relacionadas com a grandeza, variável ou 

componente em questão. Há ainda a possibilidade de uma 

única transformada não ser suficiente para a análise desejada, 



THE 12th LATIN-AMERICAN CONGRESS ON ELECTRICITY GENERATION AND TRANSMISSION - CLAGTEE 2017 6 

havendo a necessidade de visualizar o sinal também sob uma 

outra “perspectiva”.  

Independentemente da(s) transformada(s) utilizada(s), 

diversas abordagens para interpretação podem ser utilizadas. 

Na aplicação em estudo, a interpretação será realizada através 

de uma técnica estatística poderosa para identificação de 

padrões, a chamada Análise de Componentes Principais (ou 

PCA). 

A PCA é uma técnica estatística normalmente utilizada na 

identificação de padrões contidos em grandes conjuntos de 

dados. Na maioria das vezes, esses padrões não são 

facilmente percebidos numa análise superficial dos dados, 

estando ocultos no grande volume de informações. Além de 

detectar padrões, o PCA pode organizá-los em função de sua 

contribuição na formação do conjunto de dados [11]. 

A técnica PCA atua na identificação de padrões em dados, 

destacando suas similaridades e diferenças. Pode ser definida 

em termos da covariância num conjunto de dados organizados 

em forma matricial. A covariância é uma medida de quanto 

os dados de uma dimensão variam com relação aos dados de 

outra dimensão. Em outras palavras, é uma medida de 

variância entre duas dimensões. Uma dimensão é um 

conjunto de dados formado por uma linha de elementos da 

matriz de dados original. A expressão matemática pode ser 

rapidamente deduzida da expressão da variância: 

 

              (18) 

 

onde Xi representa o i-ésimo elemento,  representa a média 

e n o número total de elementos. Para a variância entre duas 

dimensões (covariância), por exemplo, X e Y, tem-se: 

 

                 (19) 

Isto permite deduzir que a covariância de uma dimensão 

com ela mesma, nada mais é do que a simples variância dos 

dados dessa dimensão. É possível também deduzir que 

cov(X,Y) = cov(Y,X). 

A informação extraída com a covariância é interpretada da 

seguinte forma: 

•  o valor em si não é tão importante quanto seu sinal; 

• um valor positivo indica que ambas as dimensões estão 

crescendo (ou decrescendo) juntas; 

• um valor negativo indica que, enquanto uma dimensão 

cresce, a outra decresce, 

• um valor nulo indica que as dimensões são 

independentes uma da outra. 

V.  ESTRUTURA DOS CIRCUITOS ELETRÔNICOS 

DESENVOLVIDOS 

Esta seção apresenta os detalhes do desenvolvimento dos 

circuitos eletrônicos responsáveis pela excitação do transdutor 

ultrassônico e pelo condicionamento do sinal adquirido antes 

de sua digitalização. 

A.  Funcionamento do Circuito Eletrônico Principal 

O diagrama de blocos do circuito eletrônico é mostrado na 

Figura 1. Observa-se inicialmente que o sistema trabalha com 

baterias que podem ser carregadas através de circuitos 

eletrônicos carregadores, também inseridos no protótipo. 

Desta forma, para carregamento, basta que a entrada seja 

conectada à rede elétrica (127/220V).  

Um comutador de desligamento, mostrado no diagrama 

como a chave SW, foi inserido de modo a permitir a 

interrupção de energia por parte da bateria para o sistema, 

desligando-o. Isso será útil quando o monitoramento não for 

requerido pela usina. 

 

 
Fig. 1. Diagrama de blocos do funcionamento do protótipo eletrônico. 
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Para atender às diversas especificações de tensão dos 

circuitos eletrônicos, as tensões oriundas da bateria (+12V e -

12V) são reguladas em diversos outros níveis (+9V, -9V, 

+5V, -5V e +3.3V) através do bloco contendo reguladores de 

tensão. Este bloco conta também com fusíveis de proteção. 

Como o bloco Pulsador exige tensões elevadas para os 

sinais de excitação do transdutor ultrassônico, um conversor 

DC-DC eleva a tensão de entrada de 12V (fornecida pela 

bateria) a uma tensão de saída ajustável de 50V a 135V. Além 

disso, a configuração dos pulsos é feita através de sinais 

digitais que controlam cada um dos níveis.  

A Figura 2 mostra o funcionamento do bloco Pulsador, 

mostrando a relação entre os níveis digitais de entrada e os 

níveis de alta tensão de saída para uma excitação seguindo o 

padrão bipolar, ou seja, quando os pulsos de excitação 

atingem valores positivos e negativos (+HV e –HV). Os 

blocos denominados Driver são utilizados para adequar os 

níveis lógicos ‘0’ e ‘1’ (sendo estes níveis TTL ou níveis 

CMOS) às tensões apropriadas de acionamento dos 

MOSFETs, além de também fornecer (ou drenar) a corrente 

necessária para carregamento (ou descarregamento) das 

capacitâncias parasitas do terminal gate do MOSFET, 

agilizando assim seu chaveamento. 

De modo a proteger as saídas digitais da plataforma de 

desenvolvimento, circuitos de proteção foram inseridos no 

protótipo eletrônico, como mostra a Figura 1. Essa proteção 

incorpora diodos de acionamento ultrarrápidos para proteção 

contra descargas eletroestáticas (ESD), além de um isolador 

digital unidirecional, permitindo somente a passagem de 

sinais em uma única direção.  

A Figura 3 mostra o circuito de proteção para um único 

pino GPIO (do inglês General Purpose Input/Output, ou 

Entrada/Saída de Propósito Geral), mas vale lembrar que, 

como visto na Figura 2, existem quatro circuitos de driver e, 

portanto, quatro circuitos de proteção. 

 

 
Fig. 2. Funcionamento do bloco pulsador (modo bipolar). 

 
Fig. 3. Diagrama do circuito de proteção de pinos digitais. 

 

Por fim, o protótipo eletrônico conta também com circuito 

de condicionamento e amplificação dos sinais adquiridos, 

mostrados na Figura 4. Este circuito conta com a combinação 

de filtros passa-baixa e passa-alta. O filtro passa-baixa, além 

de reduzir ruídos em altas frequências, reduz o efeito de 

aliasing durante a conversão analógico-digital, enquanto o 

filtro passa-alta, além de reduzir ruídos em baixas frequências 

(principalmente oriundo ruído da rede elétrica), restringe a 

faixa de frequência do sinal adquirido, adequando-a à 

resposta do transdutor ultrassônico. O sinal é amplificado por 

um ganho fixo G e um ganho que pode ser escolhido Gvar 

(resultando em um ganho de valor G x Gvar). O conversor 

analógico-digital responsável pela aquisição se encontra 

incorporado ao microcontrolador (μC). Após a gravação dos 

dados convertidos na memória local, o microprocessador (μP) 

faz a leitura dos mesmos e os processa, enviando sinais 

digitais para ajuste de ganho ao amplificador de ganho 

variável, se necessário. Circuitos de proteção de pinos digitais 

(detalhados na Figura 3) também foram inseridos. 

 

 
Fig. 4. Diagrama do circuito de condicionamento e amplificação. 

 

Os dados condicionados são finalmente enviados através 

da rede para armazenamento e/ou posterior processamento e 

análise. 

B.  Placa de Controle 

Os blocos descritos anteriormente foram dispostos na placa 

de circuito impresso (PCI) através de módulos encaixáveis. O 

protótipo foi elaborado desta forma visando facilitar pequenas 

alterações, as quais podem ser realizadas apenas em um 

determinado módulo, não havendo a necessidade da troca de 

todo o conjunto. A Figura 5 mostra o modelo 3D dos quatro 

módulos básicos a serem descritos nos parágrafos seguintes. 

O Módulo 1 corresponde aos reguladores de tensão, 

incluindo também os fusíveis de proteção. Um borne receptor 

do tipo BR8 foi colocado para receber de forma segura as 

tensões positiva e negativa oriundas da bateria. Uma chave do 

tipo DIP também foi inserida neste módulo de modo a 

interromper a alimentação do circuito durante os ensaios da 

placa, quando esta não se encontra dentro do protótipo 
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mecânico, visto que o este já inclui um comutador (chave SW 

da Figura 1) que interrompe o caminho da corrente oriunda 

da bateria, desligando o sistema da mesma forma. No sistema 

finalizado, esta chave DIP deve permanecer sempre fechada. 

 

 
Fig. 5. Desenho 3D dos módulos básicos do protótipo eletrônico. 

 

O Módulo 2 se refere somente aos conversores DC-DC, 

sendo responsáveis por elevar a tensão de 12V a níveis 

próximos de 100V. Dois conversores DC-DC são utilizados 

de modo a oferecer as tensões positiva (+HV) e negativa (-

HV). Os trimpots inseridos permitem o ajuste dos valores 

absolutos dessas tensões, que podem variar de 50V a 135V. 

O Módulo 3 corresponde ao bloco pulsador e inclui os 

itens mencionados na Figura 4. Foi visto que quatro sinais 

digitais são necessários para fazer o ajuste dos pulsos, assim 

quatro drivers estão presentes neste módulo. O conector do 

tipo BNC fêmea oferece o sinal de saída do pulsador, devendo 

este ser conectado ao transdutor transmissor (TX). 

O Módulo 4 constitui as etapas de condicionamento e 

amplificação, ambas vistas na Seção 4.1. Os dois conectores 

do tipo BNC fêmea correspondem aos sinais ultrassônicos pré 

e pós-condicionados. O sinal pré-condicionado se refere ao 

sinal ultrassônico captado pelo transdutor receptor (RX), 

enquanto o sinal pós-condicionado se refere ao sinal já 

filtrado e amplificado. Este último irá diretamente à 

plataforma de desenvolvimento para ser digitalizado pelo 

conversor analógico-digital e processado. 

O último bloco a ser mostrado é o bloco de proteção. Seu 

módulo correspondente foi inserido acima dos quatro módulos 

anteriores. Por fim, um mini-ventilador (cooler) também foi 

inserido com o objetivo de ajudar o resfriamento da 

plataforma de desenvolvimento. A Figura 6 mostra o 

protótipo eletrônico finalizado contendo todos os módulos 

inseridos de acordo com diagrama de blocos mostrado na 

Figura 1. 

C.  Software de Controle 

Com o objetivo de comandar o hardware desenvolvido, o 

que inclui a emissão de pulsos, o ajuste de ganho e o 

processamento dos dados, um programa em C foi 

desenvolvido. Seu fluxograma é mostrado na Figura 7 e seu 

detalhamento é dado a seguir. 

 

 
Fig. 6. Protótipo eletrônico completo. 

 

Pode-se observar que os dados de entrada principais são: 

número de amostras, decimação, ganho inicial definido pelo 

usuário e o tipo de pulso. O número de amostras e a 

decimação influenciam no tempo a ser adquirido. O ganho é 

ajustado por uma palavra de 4 bits, logo há 16 valores 

possíveis em uma faixa não-linear entre 8x a 160x. 

Juntamente ao ajuste ganho inicial, o software envia o 

comando para início do processo de geração dos pulsos 

ultrassônicos à FPGA (PL). A partir deste sinal de trigger, a 

FPGA gera os sinais responsáveis pela emissão dos pulsos 

ultrassônicos, enquanto o conversor analógico-digital inicia a 

aquisição de dados. Após a aquisição e gravação de dados na 

memória RAM interna, o software faz a leitura deste sinal e 

verifica sua a amplitude, reenviando um novo ajuste de ganho 

à FPGA, se necessário, e reiniciando o processo de pulsação. 

Finalizada esta etapa que pode ser chamada de calibração, o 

programa oferece como saída o sinal ultrassônico 

condicionado e pronto para processamento. 

 

 
Fig. 7. Fluxograma do programa desenvolvido para controle do hardware. 
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VI.  DESENVOLVIMENTO FINAL DO EQUIPAMENTO 

Esta seção mostra o tubo flangeado de entrada da 

mangueira de abastecimento (Figura 8) que acomoda os 

transdutores ultrassônicos, bem como da caixa em aço inox 

que acomoda o protótipo eletrônico. Este flange segue a 

norma DIN EN 1092-1, sendo do tipo WN RF (do inglês 

Welding Neck Raised Face), que possui uma face elevada e 

um pescoço longo apropriado para soldagem de tubos, e um 

diâmetro de 4 polegadas (4’’). 
 

 
Fig. 8. Flange de entrada e mangueira de abastecimento de uma das baias da 

UTE Suape II. 

 

Observando a Figura 1, é importante lembrar que o 

carregamento da bateria é iniciado quando o sistema é 

conectado à rede elétrica através do conjunto plugue-tomada 

localizado na lateral da caixa. Para proteção e vedação, o 

sistema conta ainda com uma tampa sobre a qual foi colocada 

uma etiqueta de identificação, como mostra a Figura 9. 
 

 
Fig. 9. Tampa do equipamento protótipo mecânico. 

VII.  CONCLUSÃO 

Este artigo apresentou para a detecção dos pulsos 

ultrassônicos, um algoritmo que separa os sinais de interesse 

do sinal total, trabalha com conceitos tais como: frequência de 

amostragem, frequências correspondentes ao transdutor 

escolhido, parâmetros referentes ao filtro de suavização e 

parâmetros de ajuste para detecção dos pulsos. 

Estas informações de saída desses dois algoritmos são 

repassadas ao próximo algoritmo de processamento, que é o 

de Análise de Componente Principal (PCA). Esta é uma 

técnica poderosa para análise de conjuntos de dados com 

certo grau de correlação entre eles, pois consegue converter 

tais dados em um novo conjunto de parâmetros linearmente 

independentes, classificados de acordo com a variância, sendo 

o primeiro vetor gerado, ou seja, o primeiro componente 

principal o de maior variância e assim por diante, 

estabelecendo assim a assinatura ultrassônica do óleo 

analisada e, consequentemente, seu índice de qualidade. 
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