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Resume-- Due to the larger number of induction motors in the 

industrial plants, studies about early fault detection are an 

important issue. During the life cycle of the motors, they are 

subjected to several conditions that can generate electrical or 

mechanic failure and the most responsible for these failures are 

the bearings with about up to 40%. The bearings are fundamental 

mechanical elements to the motor operation composed by internal 

and external ring, besides that, they are developed according to the 

application requirement. The most frequency cause of these 

failures are excessive or inadequate lubrication, excess load, 

contamination, misalignment, machine component defects, 

improper application, among others. Regardless of their origin, 

failures produce abnormal vibrations which can be small at first 

and intensify over time. Currently, the observation of vibration in 

induction motors is an important technic to identify faults prevent 

them from taking on large proportions. In addition, it is a non-

invasive method by using a low cost sensor and easy installation 

coupled to the motor. This work aims to analyze vibrations of 

electric induction motors with healthy bearings and bearings with 

deliberately inserted defects. The vibration signals were analyzed 

with the aid of the LabVIEW software through specific signal 

processing techniques such as FFT (Fast Fourier Transform) and 

Hilbert Transform. A 2-hp induction motor with triaxial vibration 

sensor and CompactRio data acquisition system was used. The 

vibration bearings were acquired with healthy bearings and later 

with bearings with artificially inserted defects. After the 

mathematical treatment using the Hilbert transform the results 

were compared and discussed. 

Index Terms-- — Induction Motors, Bearing Faults, Hilbert 

Transform, Fault Detection, Motor Failure. 

I.  NOMENCLATURA 

MITs – Motores de Indução Trifásicos 

FFT – Transformada Rápida de Fourier. 

TDH – Transformada Discreta de Hilbert 

II.  INTRODUÇÃO 

S motores de indução trifásicos possuem um grande papel 

no âmbito industrial devido a sua produtividade e 

conservação de energia. Tornando-se crucial a maneira de 

dimensionar, instalar e operar corretamente os motores já que 

reflexos diretos são gerados no custo final dos produtos e pode 

impactar diretamente no consumo de energia elétrica das 

instalações industriais. A construção do MIT consiste em, 

basicamente, duas partes: estator e rotor. O primeiro é a parte 

estática e produz o fluxo magnético; enquanto o segundo é a 

parte móvel e produz a corrente que interage com o fluxo.  
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O estator é constituído por chapas finas de aço magnético 

tratadas termicamente para reduzir ao mínimo as perdas por 

correntes parasitas e histerese. Estas chapas possuem o formato 

de um anel com ranhuras internas tal que possam ser alojados 

enrolamentos. O rotor também é constituído pelas mesmas 

chapas, mesmo formato e com enrolamentos alojados 

longitudinalmente [3]. Outras partes que compõe o motor são: 

tampa dianteira, tampa refletora, ventilador, rolamentos e 

terminais de ligação.  Como a utilização de motores na indústria 

é extensa e diversificada, eles podem estar sujeitos a uma série 

de ambientes e condições hostis para o seu funcionamento ideal 

provocando falhas internas ou externas.  

O prognóstico antecipado de falha deste motor é, portanto, 

de extrema importância, pois, muitas vezes, esses são o 

elemento central no processo industrial e é preciso garantir 

condições seguras de operação, realizar a manutenção 

preventiva na data programada e, consequentemente, minimizar 

os custos operacionais [1]. A ocorrência das falhas em motores 

é comum e sua grande maioria, independentemente da origem, 

causa vibrações anormais no MIT as quais podem ser pequenas 

nas fases inicias e se intensificarem com o passar do tempo.  

A permanência dessa vibração pode afetar os componentes 

do motor como os rolamentos, as barras de rotor e o 

balanceamento da máquina, amplificando, portanto, o efeito da 

vibração. De acordo com a IEEE Industry Application Society, 

os rolamentos são responsáveis por 44% do total de falhas em 

motores, enquanto as falhas nos estatores e rotores representam 

34% e falhas de outro tipo de origem como desalinhamentos e 

excentricidade de eixos ficam com 22% do total de falhas [2]. 

Os rolamentos são compostos por dois anéis – um interno e 

outro externo – e um conjunto de elementos girantes localizado 

entre os anéis. O rompimento ou a quebra do rolamento pode 

ocorrer quando pequenos pedaços começam a se soltar dentro 

dos mesmos o que aumenta o atrito chegando até rompê-los. As 

causas mais frequentes dessas falhas se resumem em: 

lubrificação excessiva ou inadequada, carga em excesso, 

contaminação, desalinhamento, defeitos nos componentes da 

máquina, aplicação imprópria, danos durante o transporte ou 

instalação. Estas falhas são detectadas mais facilmente através 

de vibrações ou emissões acústicas [1]. Segundo Iserman [4], a 

detecção e o diagnóstico de falhas são métodos avançados e 

fundamentais para o gerenciamento dessas falhas. Para a 

detecção dessas falhas, comumente sensores são usados e 

acoplados ao motor para a obtenção de dados. Assim, a partir 

dos resultados obtidos, pode-se realizar um condicionamento 

do sinal através de técnicas como a Transformada Rápida de 

Fourier (FFT) e a Transformada de Hilbert, entre outras. Em um 
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trabalho de grande projeção na área de monitoramento de 

condições de motores de indução, concluiu-se que técnicas de 

processamento de sinais podem apresentar resultados mais 

confiáveis para identificação de falhas em motores, 

especialmente nos rolamentos [5]. Desta maneira, a análise de 

falhas pode ser feita com a ferramenta de processamento de 

sinais a qual abre um grande leque para a escolha da opção mais 

adequada. Por fim, a proposta deste trabalho consiste na análise 

do sinal de vibração de um motor de indução trifásico com 

rolamento saudável e com rolamento com falhas inseridas 

propositalmente para a comparação entre elas com o auxílio do 

software LabVIEW.  

 

III.  TRANSFORMADA DE HILBERT 

A Transformada de Hilbert (TH) é uma operação linear que 

gera como saída uma função no mesmo domínio e ortogonal à 

função de entrada [6]. Para sinais contínuos, a TH pode ser 

definida como: 

 

 

 

(1) 

 

Como a integral é imprópria, é necessário calcular o valor 

principal de Cauchy. Para sinais discretos esta preocupação não 

é necessária, já que a operação de integração passa a ser de 

somatório [6].  

A Transformada de Hilbert (TH) também pode ser definida 

a partir de um sinal analítico. Um sinal analítico é um sinal que 

não apresenta componentes negativos de frequência e que, por 

consequência, é complexo no tempo, como mostrado na Fig. 1.  

 

 
Fig. 1.  Sinal analítico com suas projeções real, imaginária e de Nyquist. 

 

É possível demonstrar a relação entre a TH e o sinal analítico 

aplicando o teorema da convolução à equação (2): 

 

          

 

(2) 

  

          

 

(3) 

 

Onde sgn(f) é uma função sinal: 

 

          

 

 

(4) 

 

 

Substituindo sgn(f) em (3): 

 

          

 

 

(5) 

 

 

Logo: 

 

          

 

(6) 

 

 
 

Multiplicando-se (6) por pelo operador i: 

 

          

 

(7) 

 

 
(8) 

 

 
 

Somando-se X(f) em ambos os lados de (8) e considerando-

se que X(f) = X(f-)+(Xfo)+X(f+), chega-se a:  

 

         

 

 

 

(9) 

 

Observa-se que o lado direito da equação (9) não possui 

componentes negativos de frequência, o que está de acordo com 

a definição de sinal analítico [6]. Sendo: 

 

             

 

 

(10) 

 

 

Como: 
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Substituindo-se (10) em (9), obtém-se: 

 

 

 

 

(12) 

 

 

A Transformada de Fourier inversa de (12) é dada por: 

 

 

 

 

(13) 

 

e 

 

 

 

(14) 

 

Aplicando-se a definição de (1) em (14): 

 

 

 

 

(15) 

 

Observa-se que o sinal é complexo e que sua parte 

imaginária corresponde à Transformada de Hilbert de sua parte 

real. Um sinal puramente real possui transformada de Fourier 

simétrica. Sendo assim, ele pode ser representado como um 

sinal analítico anulando-se os componentes de frequência 

negativa, de acordo com a equação (10).  

Observa-se que a energia do sinal analítico resultante é 

mantida já que os valores dos componentes positivos de 

frequência são multiplicados por uma constante k. 

Para lidar com esses sinais multicomponentes, foram 

desenvolvidos métodos para separar um sinal multicomponente 

em seus constituintes monocomponentes, como a 

Transformada de Huang-Hilbert e a decomposição de vibrações 

[6], este último aplicado apenas em sinais periódicos e quase-

periódicos.  

A definição da Transformada de Hilbert a partir do sinal 

analítico é útil pois permite a implementação da Transformada 

Discreta de Hilbert (TDH) a partir da Transformada Rápida de 

Fourier (FFT) [7]. Esta implementação é a mesma utilizada na 

função Hilbert de programas como MATLAB e LabVIEW. 

Para um sinal com número par de elementos tem-se a expressão 

mostrada em (16) e para um número ímpar de elementos a 

expressão mostrada em (17): 

 

 

 

 

 

(16)  

  

 

 

 

 

 

 

(17) 

 

 

A TDH também pode ser calculada no domínio do tempo, 

deslocando-se a fase de cada componente do sinal em 90º. Um 

filtro FIR de deslocamento de fase, em conjunto com um filtro 

de atraso do sinal original, pode ser utilizado para este 

propósito. 

 

IV.  METODOLOGIA E RESULTADOS 

 

Na obtenção dos dados, utilizou-se de um motor de indução 

trifásico da WEG de 3 kW, 4 polos; sensor de vibração 

VibraSens; gerador de corrente contínua que tem a função de 

carga; rolamentos novos ou com furo inseridos propositalmente 

(como mostrado na Fig. 3); placa de aquisição da 

NationalInstruments e a plataforma LabVIEW. 

O motor de indução trifásico foi conectado ao gerador de 

corrente contínua e o sensor de vibração foi acoplado próximo 

ao local onde os rolamentos se encontram conforme a Fig. 2. O 

sensor é ligado diretamente a placa da NationalInstruments e 

essa é conectada ao computador para a aquisição de dados pelo 

software LabVIEW. 

 

 

 
Fig. 2.  Montagem experimental. 

 

Os testes foram realizados com rolamentos novos e 

posteriormente com rolamentos com falhas de diversos tipos 

inseridas intencionalmente.  

As correntes e tensões do estator foram medidas em diversas 

condições de carga, bem como a vibração do motor foi medida 

em pontos diferentes da carcaça. 
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Fig. 3.  Rolamento com furo no anel externo. 

 

Após o ensaio com os rolamentos, a decomposição do sinal 

em componentes harmônicas foi realizada utilizando as 

ferramentas FFT e Transformada de Hilbert software 

LabVIEW. 

A Fig. 4 mostra uma parte de um dos programas criados na 

plataforma LabVIEW para análise dos sinais de vibração do 

motor. 

 

 

 
Fig. 4.  Programa em LabVIEW.  

 

Com o auxílio da FFT, o sinal do rolamento saudável foi 

decomposto e pode ser analisado a partir da Fig. 5. Para fim de 

comparação, o mesmo foi feito com rolamento com furo de 

4mm no anel externo representado na Fig. 6. Os sinais de 

vibração são apresentados em mV/g e a frequência em Hz em 

todos os gráficos. 

 
 

 
Fig. 5.  Gráfico de vibração em função da frequência com rolamento saudável. 

 

 
Fig. 6.  Gráfico de vibração em função da frequência com rolamento saudável 

versus rolamento com furo de 4mm no anel externo. 

 

Em todos os casos, o motor opera em vazio para minimizar 

o amortecimento da carga e a faixa de frequência observada foi 

de 0-5kHz para se determinar as baixas frequências mais 

proeminentes no espectro de vibração.  

A partir dos gráficos, é possível notar que ao inserir um furo 

propositalmente no rolamento do motor componentes que não 

existiam no espectro de vibração passam a se destacar como nas 

frequências de 250 Hz e 900 Hz. Além disso, houve um 

aumento na amplitude de 0,14 para 0,5. 

Nas Fig. 7 e 8, pode-se observar, respectivamente, o espectro 

de vibração do motor com um furo de 4mm no anel interno do 

rolamento comparado ao motor saudável e o espectro do furo 

de 2mm no anel externo do rolamento. 

 

 

 
Fig. 7.  Gráfico de vibração em função da frequência com rolamento saudável 

versus rolamento com furo de 4mm no anel interno. 

 

 

A partir dos quatro gráficos, é possível notar a diferença 

entre o espectro de vibração do motor com rolamento saudável 

e o do motor com avaria tornando mais fácil a identificação de 

alguma falha com o uso do método escolhido. 
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Fig. 8.  Gráfico de vibração em função da frequência com rolamento com furo 

de 2mm no anel externo. 

 

Comparando a situação em que o furo de 4mm se encontra 

no anel externo com a situação em que ele se encontra no anel 

interno, pode-se afirmar que as amplitudes de uma falha no anel 

externo são superiores às amplitudes de uma falha no anel 

interno. Portanto, a detecção é mais fácil em uma falha no anel 

externo quando comparado ao anel interno.  

Para o furo de 2mm no anel externo, há uma componente que 

se destaca na frequência de 900 Hz como no furo de 4mm e a 

diferença de amplitude é muito expressiva podendo concluir 

que um furo de maior diâmetro causa mais vibração e apresenta 

um maior número de frequências que se sobressaem perante as 

outras. 

O mesmo sinal foi decomposto no software LabVIEW com 

a ferramenta da Transformada de Hilbert e os espectros para o 

motor saudável e a comparação entre o motor saudável e o 

motor com o furo de 4mm no anel externo do rolamento estão 

representados pelas Fig. 9 e 10. 

 

 

 
Fig. 9.  Gráfico de vibração em função da frequência  com rolamento saudável 

após a Transformada de Hilbert. 

 

 

 
Fig. 10.  Gráfico de vibração em função da frequência com rolamento saudável 

versus rolamento com furo de 4mm no anel externo. 

 

Pode-se observar que no espectro de vibração do motor com 

o rolamento saudável, há frequências que se destacam em, 

aproximadamente, 100, 250 e 600 Hz. No motor com avaria, a 

amplitude se torna dez vezes maior e faixas de frequências 

passam a sobressair de 0 a 900 Hz. 

 

 

 
Fig. 11.  Gráfico de vibração em função da frequência com rolamento saudável 

versus rolamento com furo de 4mm no anel interno. 

 

 

Na Fig. 11, tem-se a comparação entre o sinal decomposto 

pela Transformada de Hilbert do motor com o rolamento 

saudável e do rolamento com um furo de 4mm no anel interno. 

Na Fig. 12, o mesmo foi feito para o furo de 2mm no anel 

externo do rolamento. 

Com a Transformada de Hilbert, também é possível notar 

que um furo maior, no caso 4mm, causa maior amplitude no 

espectro de vibração quando comparada ao furo menor de 2mm. 

Estas características são de fácil identificação em testes e 

manutenções dos motores.  
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Fig. 12.  Gráfico de vibração em função da frequência com rolamento com furo 

de 2mm no anel externo. 

 

V.  CONCLUSÃO 

 

A observação dos sinais de vibração em motores elétrico 

pode revelar falhas de diversos tipos, em especial as 

relacionadas com os rolamentos, que são de difícil 

observação por técnicas como assinatura de corrente, 

principalmente nas fases iniciais das falhas. Nas medições 

realizadas a observação da falhas por meio da análise de 

vibração através de FFT, que é tradicionalmente utilizada 

mostrou-se complexa. A Transformação de Hilbert mostrou 

ser útil na evidenciação de falhas incipientes em rolamentos 

de motores de indução. Apesar dos resultados iniciais, 

pretende-se ampliar os estudos e aprimorar a técnica com 

outras ferramentas de análise. 
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