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RESUMO 

 

Sistemas de ensaios não destrutivos por ondas guiadas despertam cada vez mais a atenção 

tanto da indústria, como da academia. Isso deve-se, principalmente, às possibilidades que as 

ondas guiadas permitem, como maior área de triagem que o ultrassom convencional. Porém a 

técnica tem suas limitações, já que esta apenas gera uma estimativa da localização de um 

defeito e não a sua dimensão. Nessa limitação, algoritmos tomográficos apresentam uma 

possibilidade de avanço da técnica, pois permitem determinar não só a localização de 

corrosões e defeitos, mas também seu dimensionamento. Este trabalho apresenta tomografia 

de difração como uma alternativa para avaliação de integridade estrutural. Primeiramente, 

utilizou-se análise por métodos numéricos para mostrar a validade dos algoritmos e 

posteriormente foi realizado um experimento em uma chapa real com o objetivo de 

reconstruir a imagem do defeito. 

 

Palavras-chave: Ondas Guiadas. Tomografia de Difração. Propagação de Ondas. Ensaios 

Não Destrutivos. 



 

 

ABSTRACT 

 

Guided waves nondestructive testing systems are increasingly attracting industrial and 

academic attention. The mainly reason for this attention is the possibility of screening a large 

area than conventional ultrasound technique. However, Guided Waves Testing has 

limitations, since it gives only an estimation of the location of a defect, but not the 

dimensions. Tomographic algorithms come up with an improvement of the technique, 

because it allows discovery not only the location of corrosions and defects, but the 

dimensions too. This work brings Diffraction Tomography as an alternative to structural 

health monitoring. First, a numerical analysis was implemented to demonstrate the validity of 

the algorithms, after that an experiment in a real plate was made with the objective to recover 

the defect image. 

 

Keywords: Guided Waves. Diffraction Tomography. Wave Propagation. Non Destructive 

Testing. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Técnicas de ensaios não destrutivos (END) têm grande importância na indústria pois 

economizam tempo e dinheiro, já que não causam danos permanentes às estruturas 

inspecionadas. Uma das técnicas de END utilizadas para detectar corrosão de dutos e de vasos 

de pressão é a medição de espessura por ultrassom, por exemplo. Porém, medidas por 

ultrassom convencional são localizadas e, dependendo do tipo de corrosão, precisam ser feitas 

em grandes áreas, além de que, algumas regiões de inspeção são inacessíveis. Uma alternativa 

para realizar uma triagem rápida em uma área grande é a utilização de ondas de Lamb 

(CLARKE & STROHAECKER, 2010) e (ALLEYNE & PAVLAKOVIC, 2001). Apesar de 

ter capacidade de detecção e localização de defeitos, esta técnica apresenta apenas uma 

estimativa das dimensões destes defeitos (BELANGER, CAWLEY, & SIMONETTI, 2010). 

Assim, transformaria uma técnica qualitativa, que é a inspeção por ondas guiadas, em uma 

técnica quantitativa. 

As ondas de Lamb propagam por guias de ondas, o que é interessante para aplicação na 

área industrial, já que chapas e cascas cilíndricas são guias de ondas naturais. Assim, dutos, 

chapas de cascos de navio e vasos de pressão, por exemplo, podem ser inspecionados por essa 

técnica. 

 Um dos objetivos é aproveitar a capacidade da tomografia de difração de ondas guiadas 

para dimensionar e localizar um defeito, sendo essa uma técnica que reconstrói a função de 

um objeto (defeito) desconhecido a partir de suas projeções (KAK & SLANEY, 1988).  

Neste trabalho foram realizadas diversas simulações numéricas de defeitos em uma chapa, 

e um defeito foi usinado em uma chapa real. Posteriormente foram aplicados algoritmos de 

reconstrução de imagem, desde algoritmos que desconsideram os efeitos de difração a outros 

que consideram este efeito. Além de testar algoritmos de reconstrução de imagem, comparou-

se os resultados obtidos a partir da simulação com os obtidos da chapa real. 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Tomografia  

O objetivo da tomografia é gerar uma imagem do corte transversal de um meio 

desconhecido a partir dos dados de transmissão ou de reflexão de uma onda que propagou por 

ele, sendo este meio iluminado por diferentes direções. Isso a caracteriza como um problema 

inverso de reconstrução de imagem. 

Em 1917, Johann Radon fundou a base matemática para a ciência de imagem (RADON, 

1917 apud PARKS, 1986), apesar de estar interessado apenas com o problema, puramente 

matemático, de determinação de funções de duas variáveis conhecendo os valores das 

integrais de linhas sobre todas as linhas intersectando seu domínio. Meio século mais tarde 

seu trabalho foi redescoberto como base da invenção do scanner de tomografia 

computadorizada por raio-X, que rendeu a Allan Cormack e Hounsfield o prêmio Nobel de 

1979 (KAK & SLANEY, 1988). 

As primeiras tentativas de dimensionamento de defeitos por ondas Lamb são recentes, 

como os trabalhos de Hutchins e Jansen (JANSEN & HUTCHINS, 1990), onde eles 

desconsideraram os efeitos de difração e utilizaram  técnicas de reconstrução considerando 

que as ondas propagavam em linhas retas. Malyarenko e Hinders (MALYARENKO & 

HINDERS, 1990) identificaram a necessidade de considerar os efeitos de difração, utilizando 

um algoritmo iterativo para esse fim. Em dois artigos, Belanger estudou a utilização de 

tempo-de-voo como parâmetro de reconstrução de imagem, considerando tanto a propagação 

em linhas retas (BELANGER & CAWLEY, 2009), como os efeitos de difração 

(BELANGER, CAWLEY, & SIMONETTI, 2010). Suas conclusões foram, que em 

propagação considerando linhas retas, a reconstrução não é fiel quando um defeito tem 

tamanho comparável ao comprimento de onda da onda Lamb, tendo assim a necessidade de 

utilizar-se da primeira aproximação de Born, ou da aproximação de Rytov, para corrigir os 

efeitos de difração. 

A aproximação de Born é uma subtração do campo incidente do campo total, ela limita a 

utilização da tomografia, tornando-a melhor aplicada em casos de avaliação de integridade 

estrutural, há outros tipos de abordagem para não precisar subtrair o campo incidente, mas 

não entrarão no escopo dessa dissertação. 
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2.1.1 Tomografia por Straight-Ray  

Tomografia por straight-ray considera que o efeito de difração não é dominante e as 

projeções podem ser consideradas linhas retas. As projeções são definidas como o conjunto 

dos valores da integral de um parâmetro do objeto (e.g. velocidade e atenuação). 

Para straight-ray, os parâmetros escolhidos normalmente são tempo-de-voo, atenuação e 

deslocamento de frequência da centróide. Os dois últimos geram resultados qualitativos 

razoáveis, porém tempo-de-voo corresponde à distância entre fonte e receptor multiplicado 

por uma matriz de slowness, o que pode ser convertido em um mapa de espessura do corpo de 

prova a partir de suas curvas de dispersão (BELANGER & CAWLEY, 2009).  

Como dito anteriormente, tomografia por straight-ray pressupõe que as ondas propagam 

em linhas retas, como na Figura 1, onde está representado um emissor que gera algum tipo de 

radiação que propaga em linha reta, essa é adquirida por um arranjo de receptores, mas esta 

suposição nem sempre é válida, com no caso de regimes de baixa frequência, por exemplo. 

 

Figura 1: Esquemático de uma projeção através de um objeto em um ângulo  . 

 

A validade da tomografia por straight-ray depende de que o tamanho do defeito seja 

maior que o comprimento de onda e maior que a largura da primeira zona de Fresnel 

(MENKE & ABBOTT, 1990). Caso alguma dessas condições não seja atingida, o pacote de 
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onda recebido vai ser modificado pelo objeto. A largura da primeira zona de Fresnel é 

aproximadamente √  , sendo   o comprimento de onda e   a distância entre emissor e 

receptor. 

2.1.2 Algoritmos de Reconstrução para Tomografia por Straight-Ray 

O algoritmo mais simples para reconstrução é o de retroprojeção filtrada (Figura 2), onde, 

depois de adquiridas, as projeções são retroprojetadas pela imagem. Quando este processo é 

feito em diversos ângulos, ocorre interferência construtiva. Porém esta técnica cria um efeito 

de ofuscamento na imagem (Figura 3), devido a amplificação das partes com interferência 

construtiva. Por isso, é comum aplicar um filtro de imagem com o objetivo de diminuir 

efeitos indesejados. 

 

Figura 2: Em a) o objeto é iluminado por ângulos diferentes, em b) as projeções são 

retroprojetadas pela imagem, como na figura de baixo, reconstruindo o objeto. 
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Figura 3: Efeito de osfucamento da imagem, sendo à esquerda a ofuscada e à direita a imagem 

casos não houvesse efeito de ofuscamento. 

 

Há uma busca incessante por algoritmos que sejam computacionalmente eficientes, assim 

surgiu a ideia da utilização do teorema da fatia de Fourier. A definição deste teorema é que a 

transformada de Fourier de uma projeção de uma imagem        (Figura 4) em um ângulo   

gera uma fatia da transformada de duas dimensões,       , em uma linha bb, com um ângulo 

também   (KAK & SLANEY, 1988).  

 

Figura 4: Fourier-Slice. 

 

Depois de todas as projeções terem sido coletadas a partir de diversos ângulos, obtém-se a 

estimativa da transformada de Fourier do objeto em linhas radiais (Figura 5). Posteriormente 
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o resultado das projeções é interpolado em uma malha e, finalmente, é aplicada a 

transformada inversa de Fourier obtendo a reconstrução do objeto. 

 

Figura 5: Fourier Slice na frequência adaptado (KAK & SLANEY, 1988). 

 

Ainda há a necessidade de aplicar-se um filtro para corrigir o ofuscamento de imagem 

causado pela interferência construtiva no centro da imagem. Para isso aplica-se um filtro 

rampa, com a função de diminuir a amplitude das frequências mais centrais (Figura 6). 

 

Figura 6: Filtro Rampa e um exemplo de seu funcionamento, note que ele reduz a amplitude 

do centro do sinal. 

 

O fluxograma do algoritmo encontra-se na Figura 7. 
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Figura 7: Fluxograma do algoritmo de reconstrução. 

 

2.1.3 Tomografia de Difração 

Tomografia de difração é uma alternativa à tomografia por straight-ray quando o tamanho 

do obstáculo da onda é comparável ou menor que o comprimento de onda do sinal 

(BELANGER, CAWLEY, & SIMONETTI, 2010). 

A validade para tomografia de straight-ray é quando o diâmetro médio do defeito d é 

muito maior que os comprimentos de onda λ e largura    da primeira zona de Fresnel 

(MENKE & ABBOTT, 1990).  

            (2.1) 

e 

             (2.2) 

 

Quando esta condição não é atingida, precisa-se aplicar outras abordagens para a 

reconstrução. 
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Uma aproximação da equação de onda tem que ser utilizada para o cálculo do campo 

espalhado, esta é feita a partir do campo total e do campo incidente. O campo incidente é o 

que propaga no meio sem defeitos, enquanto o campo total é o campo incidente mais o campo 

espalhado (Figura 8). 

 

Figura 8: Na imagem a) temos o campo incidente, na imagem b) temos um exemplo do 

campo total, que seria a soma do campo incidente com o campo espalhado. 

 

Uma possível aproximação do campo espalhado é a chamada aproximação de Born, que 

basicamente é considerá-lo como a subtração campo incidente do campo total. Assim, para 

obter o campo incidente, é necessário adquirir os dados no meio homogêneo, ou seja, sem o 

objeto. 

2.1.4 Algoritmos de Reconstrução para Tomografia de Difração 

Tomografia de Difração por Interpolação 

O Teorema de difração de Fourier é fundamental para tomografia de difração, porém ele 

só é valido quando as heterogeneidades no objeto têm espalhamento fraco. 

A teoria diz que quando um objeto,       , é iluminado por uma onda plana, a 

transformada de Fourier do campo medido gera os valores da transformada bidimensional, 

      , do objeto sobre um arco semicircular no domínio frequência. Uma fraqueza da 

técnica é a necessidade de interpolação no domínio frequência (PAN & KAK, 1983). 



21 

 

Na Figura 9, há uma representação do teorema de difração de Fourier, sendo k o número 

de onda. Como se pode ver a projeção é interpolada sobre um arco com raio k no domínio 

frequência. 

 

 

Figura 9: Teorema de difração de Fourier 

 

Na Figura 10 temos o fluxograma do algoritmo de reconstrução por tomografia de 

difração por uma abordagem muito similar ao straight-ray, apenas com um passo modificado. 
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Figura 10: Fluxograma do algoritmo de reconstrução por difração. 

 

Tomografia de Difração por Beamforming 

Uma nova técnica, onde não é necessária interpolação ou retropropagação, foi introduzida 

em (SIMONETTI & HUANG, 2008). Nesta técnica primeiramente aplica-se a técnica de  

beamforming e em seguida aplica-se um filtro de imagem. 

O algoritmo de beamforming é baseado na teoria de espalhamento, considerando que a 

equação de onda acústica padrão é um modelo utilizado para descrever a propagação 

ultrassônica em diversos materiais (HUTHWAITE P. E., 2012). 

      [
 

    
     ]  

 

     
      

   
      (2.3) 

 

sendo       a pressão no ponto r,      é a densidade e       é a velocidade do som. 

Convertendo a equação 2.1 para frequência, obtemos: 

       
              (2.4) 
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sendo   o potencial escalar do campo, que é igual a transformada de Fourier da pressão, e 

          é o número de onda do meio, sendo esse homogêneo, onde   é a frequência e 

   é a velocidade do som no meio homogêneo. O símbolo   refere-se a     , que 

corresponde a representação matemática do espalhador, este é definido como: 

        
 [(

  
    

)
 

  ]   
 

 ⁄         
 ⁄     (2.5) 

O objetivo da tomografia é reconstruir o objeto     . Na equação 2.3, o segundo termo do 

lado direto da equação é desconsiderado devido a não haver variações rápidas no meio. 

       
              (2.6) 

Para resolvermos a equação 2.6, nos utilizaremos da solução do campo de onda do meio 

homogêneo    quando não há espalhamento, 

       
             (2.7) 

e da função de Green para a delta de Dirac no meio de propagação homogêneo. 

       
             (2.8) 

sendo    a função de Green e   a delta de Dirac. 

A solução da função de Green em duas dimensões é  

           
 

 
  

      |    |      (2.9) 

sendo   
   

 a função de Hankel de primeiro tipo, ou função de Bessel de terceiro tipo, e   a 

fonte de emissão da onda e     o ponto de medição. 

O campo total   pode ser definido como a soma do campo espalhado    com o campo 

homogêneo   .  

                       (2.10) 

E somente o campo espalhado tem relação com o espalhamento causado pelo objeto  . 

Assim 

       
                      (2.11) 

O lado direito da equação 2.9 pode ser representada como um vetor de impulsos 

   ∫                     (2.12) 

Considerando a equação 2.8, sabe-se que a função de Green é a solução da equação para 

um delta de Dirac. Desse modo: 
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      ∫                                 (2.13) 

Com a equação 2.10, tem-se que 

      ∫                      (2.14) 

A equação 2.14 é conhecida como equação de Lippman-Schwinger. Sua interpretação 

física corresponde ao campo total sendo igual ao campo homogêneo de fundo mais o efeito de 

espalhamento do meio, sendo cada espalhador com força –  . 

Surge uma dificuldade para a solução da equação 2.12, o campo total   é desconhecido, e 

ele está sendo integrado, configurando uma não-linearidade do problema. Uma simplificação 

feita para este caso é a aproximação de Born, onde      . Assim: 

      ∫                       (2.15) 

A aproximação de Born tem limites (KAK & SLANEY, 1988), pois o quando o campo 

total transpassa o objeto O, esse apresenta uma variação de velocidade de propagação em 

relação ao campo homogêneo de fundo  Se o objeto for grande, o erro de fase pode chegar a 

 . O que faria com que o campo total ficasse com sinal oposto ao campo homogêneo, 

     , o que invalidaria a aproximação, limitando a técnica para que a máxima distorção 

de fase permitida seja menor que  . 

A configuração dos transdutores para aplicar o beamforming encontra-se na Figura 11, as 

coordenadas dos emissores e dos sensores estão dadas por x e y. A partir das equação 2.8, 

obtém-se o campo espalhado 

         ∫      
             

     
 

 

               (2.16) 
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Figura 11: Configuração para o beamforming. 

 

Considerando que  

               
                  (2.17) 

então a equação é considerada simétrica, então 

         ∫      
             

     
 

 

               (2.18) 

Considerando apenas um ponto de espalhamento, a equação pode ser escrita como 

              
         

                  (2.19) 

onde o ponto    é o potencial de espalhamento do ponto o. Rearranjando a equação 

  
       

                
                (2.20) 

A partir de uma medição pode-se obter um ponto de espalhamento. Os fatores    têm a 

função de corrigir os deslocamentos de frequência e as mudanças de amplitude. 

Aproveitando do arranjo de transdutores com múltiplos pares emissores-receptores, é 

possível formar a imagem em um determinado ponto z integrando por todos os receptores x e 

emissores y no arranjo  . 

       ∫ ∫
       

                
 

 

 

 

 

                       (2.21) 
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Devido ao processo de integração, se houver espalhamento presente no ponto da imagem, 

então a soma será coerente, o que gera um valor maior de quando não há espalhamento, já que 

deste, a soma é incoerente. 

O processo de beamforming gera uma imagem que é a versão distorcida da tomografia de 

difração. Para obter a imagem de tomografia de difração deve-se remover os pesos da imagem 

produzida por beamforming. Em (SIMONETTI & HUANG, 2008) há a descrição do filtro. 

        pode ser expresso no domínio frequência como 

                                        (2.22) 

Sendo   a frequência espacial e        a transformada de Fourier em duas dimensões da 

função de dispersão pontual (resposta do sistema a um impulso) (SIMONETTI & HUANG, 

2008) .  Chega-se em 

       
    

 | |√  
| | 

   

                           (2.23) 

Considerando 

     {
  | |    
  | |    

                       (2.24) 

 

  
     

√   
                                  (2.25) 

e k  o número de onda. 

Esta equação descreve que o beamforming gera um filtro passa-baixa da imagem, com um 

corte das frequências espaciais maiores que 2k. Adicionando um filtro à equação 2.20, 

obtemos 

                                            (2.26) 

Sendo      

     
    

 | |√  
| | 

   

                       (2.27) 

   ) é o mapa que liga a função de dispersão pontual do beamforming à tomografia de 

difração. 
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Assim os passos para a tomografia de difração começa por gerar a imagem        por 

beamforming, fazer a transformada de Fourier em duas dimensões para gerar       , em 

seguida deconvoluir    ) fazendo a divisão            ) para cada frequência  . Por fim, 

realizar a transformada de Fourier inversa de             , obtendo       . 

 

Figura 12: Fluxograma do algoritmo de Tomografia de Difração por Beamforming. 

 

Para diminuição de artefatos na imagem, é recomendado aplicar um filtro gaussiano 

(equação 2.26), conhecido como gaussian blur, com raio de derivação de meio comprimento 

de onda até um comprimento de onda (HUTHWAITE P. E., 2012). 

       
 

    
 
 

     

                        (2.28) 
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A principal função do gaussian blur é diminuir os artefatos e o ruído da imagem, mas 

consequentemente há perda de detalhes. 

2.2 Introdução às ondas guiadas 

O uso de ondas guiadas ultrassônicas aumentou bastante nas últimas décadas, devido à 

soma de vários fatores, como o avanço na eficiência computacional para a resolução de 

problemas. Outro motivo são os benefícios que as ondas guiadas trazem, como inspeção em 

uma área grande, inspeção em áreas não acessíveis (sob água, concreto ou sobre algum 

revestimento) e rapidez (ROSE, 2014). 

Ondas guiadas necessitam um limite estrutural para propagação, ao contrário de ondas 

ultrassônicas volumétricas, que viajam em um meio infinito sem influências de contorno. Há 

vários tipos de guias de onda naturais, como chapas, cilindros ocos, hastes etc. 

Outra diferença entre ondas guiadas e volumétricas é que nas ondas guiadas podem-se ter 

diversas velocidades de onda associadas a frequências específicas, enquanto nas ondas 

volumétricas, a velocidade é independente da frequência. 

2.2.1 Dispersão 

Quando se lida com ondas guiadas, é importante saber se um modo é dispersivo ou não 

dispersivo. Para um modo não dispersivo, o pacote de onda se mantém constante enquanto a 

onda propaga pela estrutura, já num modo dispersivo o pacote de onda varia enquanto 

propaga, devido a velocidade da onda ser em função da frequência, cada harmônica do pacote 

viaja a diferentes velocidades. Desconsiderando a perda para o meio, a amplitude diminui e a 

duração do pulso aumenta, mas a energia é a mesma (Figura 13). 
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Figura 13: Exemplo de distorção em um pacote de onda, em a) onda propaga sem distorção, 

enquanto em b) há distorção no pacote. (GRAFF, 1975) 

2.2.2 Propagação em Chapas Livres 

Ondas de Lamb são ondas que ocorrem no plano em uma chapa livre, e a força de tração 

desaparece nas superfícies da chapa. Diferentes modos ocorrem ponto a ponto a medida que 

as ondas entram em ângulos diferentes e as frequências variam. O problema clássico de 

propagação de onda de Lamb é associado com o movimento da onda em uma chapa 

homogênea, isotrópica e com borda livre. 

A geometria do problema da chapa livre é ilustrado na Figura 14. As coordenadas 

        são consideradas sem tração. 

 

 

Figura 14: Chapa livre com espessura b e superfícies em –b/2 e b/2. Adaptado (2) 
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Quando ocorre uma excitação ultrassônica em algum ponto da chapa, a energia de 

excitação encontra as superfícies da chapa, gerando conversão de modo. Após algum tempo, a 

superposição causa a formação de pacotes de onda, que são chamados de modos de onda 

guiada na chapa. Baseado no ângulo de entrada e na sua frequência, pode-se prever quantos 

modos diferente podem ser produzidos em uma chapa. Algumas famílias de modos 

solucionados para chapa livre são os modos SH (Cisalhamento horizontal), as ondas de Lamb 

e as ondas de Rayleigh. 

Para a solução exata do problema, há diversos tipos de abordagem, sendo os métodos mais 

populares os do deslocamento de potenciais e da técnica de ondas parciais. 

 

Modos SH 

Os modos SH ocorrem quando os campos de velocidade e tensão têm variações 

transversais (AULD, 1973).  

Sua relação de dispersão é 

   (
 

  
)
 

 (
  

 
)
 

                          (2.29) 

Sendo   a frequência temporal,    a velocidade cisalhante e b a espessura da chapa. 

O significado físico desta relação está na Error! Reference source not found., cada seta 

do diagrama representa as ondas parciais incidentes e refletidas da Error! Reference source 

not found..  
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Figura 15: Diagrama de slowness para modo SH em uma chapa isotrópica com espessura b. 

Adaptado (AULD, 1973). 

 

Figura 16: Ondas parcias para análise de ressonância transversal da onda de propagação SH 

de uma chapa com limites livres (AULD, 1973). 

 

No diagrama, o componente transversal do vetor onda é  

 
  

 
                               (2.30) 

Sendo o componente negativo referente à onda incidente, e o componente positivo 

referente à onda refletida. Traçando-os na curva de slowness, que é um círculo para meio 

isotrópico, pode-se visualizar seus comportamentos quando se varia a frequência. 

Considerando (AULD, 1973)  
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                           (2.31) 

Se a frequência aumenta, o ângulo da onda parcial incidente   aumenta, e em altas 

frequências, a onda parcial propaga essencialmente em z. Consequentemente 

 

 
 

 

  
                       (2.32) 

Quando o contrário ocorre, a frequência diminui se valor, até o ângulo   for igual a zero, 

assim 

  

  
 

 

  
                     (2.33) 

e não há variação do campo do guia de onda em z. 

 

Ondas de Lamb 

As ondas de Lamb são ondas cisalhantes parciais verticalmente ou longitudinalmente 

polarizadas. Para uma chapa livre, ondas SV (cisalhante vertical) e P (pressão) não existem 

individualmente, sendo acopladas nos limites livres (Figura 17), nesta série de imagens temos 

a representação do movimento da partícula (seta grossa) e da direção do movimento (seta 

fina).  
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Figura 17: Em a) temos um exemplo de onda parcial para análise de ressonância transversal 

de uma onda P desacoplada, em b) temos um exemplo de onda parcial SV desacoplada e em 

c) temos um padrão de onda parcial para análise de ressonância transversal de propagação de 

onda Lamb. Todos são em chapa isotrópica com limites livres. 

 

Ambas ondas parciais cisalhantes e longitudinais propagam em ângulos diferentes 

referentes ao eixo z.  

Os modos simétricos são obtidos pela equação 2.34 e os modos assimétricos são obtidos 

pela equação 2.35 (ROSE, 2014). 

       

       
  

       

        
               (2.34) 

 

       

       
  

        

       
               (2.35) 

Os valores p e q são definidos por 

 

   
  

  
                    (2.36) 
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                    (2.37) 

 

Sendo   a frequência circular, k o número de onda,    a velocidade a longitudinal e    a 

velocidade transversal. 

As curvas de dispersão para uma chapa de alumínio encontram-se na Figura 18, como se 

pode ver, a dispersão é função tanto da frequência quanto da espessura da chapa. Os modos 

simétricos são os S, os antissimétricos são os A  e    é a velocidade de fase. 

 

Figura 18: Curvas de dispersão em uma chapa de Alumínio (ROSE, 2014). 

 

 

 

O comportamento dos tipos de onda pode ser visto na Figura 19, onde as setas indicam o 

movimento prioritário da partícula das ondas SH, S e A. 
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Figura 19: Um exemplo de como os tipos de  modos de onda atuam em uma chapa livre 

(WILCOX, LOWE, & CAWLEY, 2005). 
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3  METODOLOGIA 

3.1 Definição do Ensaio 

Na primeira parte do ensaio foi feita uma análise por elementos finitos no pacote 

comercial Abaqus 6.14, na segunda parte foram feitas medições numa chapa de alumínio 

utilizando uma bancada de interferometria. 

Para definir um modo de propagação, precisa-se de um ponto de operação onde a 

velocidade seja sensível à variação quando ocorrem mudanças de espessura, então aproveitou-

se dos modos assimétrico e simétrico das ondas de Lamb terem velocidade de fase e de grupo 

em função da frequência da onda multiplicada pela espessura da chapa. Assim, definindo-se 

uma frequência central e a deixando constante, a espessura é a única variável que define a 

velocidade de fase, fazendo que quando haja uma variação de espessura, haja uma variação de 

velocidade.  

O levantamento das curvas de dispersão dos modos foi feito no software Disperse. Foi 

definida uma espessura de 10 mm para a chapa de alumínio, assim é possível trabalhar numa 

faixa de frequência mais baixa. Dois modos que existem em frequências mais baixas são os 

modos    e   . Foi escolhido o modo    em uma frequência de 50 kHz, assim evita-se a 

contaminação com modos de frequência mais alta e trabalha-se em uma faixa de velocidade 

bem sensível a variação, como representado na Figura 20. 
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Figura 20: Gráfico de velocidade de fase pela frequência em uma chapa de alumínio com 10 

mm de espessura. A linha mais grossa mostra a faixa de frequência que a onda deve trabalhar.  

 

 

3.2 Simulação por Métodos Numéricos 

3.2.1 Simulação por Métodos Numéricos para Tomografia Straight-Ray 

Para a simulação por métodos numéricos, criaram-se dois modelos em elementos finitos. 

Ambos modelos são chapas de alumínio (E = 70,8 GPa, υ = 0,34 e ρ = 2700 kg/  ) com 

dimensões de 1600 mm x 500 mm x 10 mm e cada elemento tem aresta de 1 mm (Figura 21). 

Foi utilizada uma zona de absorção para atenuar as reflexões da borda (DROZDZ, 

SKELTON, CRASTER, & LOWE, 2006). 

Cada modelo conta com um emissor em uma das arestas da chapa, porém enquanto uma 

das chapas é lisa, a outra conta com um defeito de 60 mm de diâmetro na camada mais 

externa da chapa (Figura 21). O defeito vai diminuindo de diâmetro até atingir 5 mm de 

profundidade, diminuindo proporcionalmente com diâmetro do defeito. 
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Figura 21: Na figura de cima temos o modelo da chapa com a zona de absorção, na figura de 

baixo temos uma visão em corte do defeito. 

A excitação foi feita com uma força fora do plano, no formato de uma toneburst com 

janelamento hanning de 5 ciclos e de frequência central de 50 kHz (Figura 22). 

 

Figura 22: Formato da toneburst. 
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3.2.2 Tratamento dos Dados da Simulação de Tomografia Straight-Ray 

O Abaqus gera os dados de deslocamento de um nó monitorado nos três eixos. Somente o 

eixo fora do plano é considerado, considerando que o modo excitado é o   . O 

monitoramento é feito de maneira que um nó atua como emissor, e os outros 250 são 

monitorados por um tempo de 75 ms, com frequência de aquisição de 800 kHz baseando os 

valores no trabalho de Belanger (BELANGER & CAWLEY, 2009). Foram feitas uma série 

de simulações, onde foi gerada a chapa lisa, posteriormente fora inserido uma série de 

defeitos. Os defeitos são perdas de espessura da chapa, de 10% da espessura desta, depois de 

20% da espessura da chapa, então de 30%, de 40% e de 50% da espessura. 

A velocidade então é calculada dividindo a distância entre cada receptor com o emissor 

pelo tempo de chegada do sinal.  

3.2.3 Simulação por Metodos Numéricos para Tomografia de Difração 

Primeiramente criou-se no Abaqus uma série de modelos de elementos finitos de uma 

chapa de alumínio (E = 70,8 GPa, υ = 0,34 e ρ = 2700 kg/  ) com 1000 mm de largura, 1000 

mm de comprimento, 10 mm de espessura e tamanho da aresta do elemento de 1 mm. Foi 

utilizada uma zona de absorção para atenuar as reflexões da borda (DROZDZ, SKELTON, 

CRASTER, & LOWE, 2006). O modelo consiste também de 64 pontos de excitação e 

monitoramento espalhados em uma arranjo circular com diâmetro de 800 mm (Figura 23).  
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Figura 23: Esquema do modelo numérico. 

 

A excitação foi feita com uma força fora do plano, no formato de uma toneburst com 5 

ciclos e frequência central de 50 kHz. 

As dimensões da chapa foram definidas com base nas dimensões do arranjo de sensores, e 

como o interesse é na parte interna do arranjo, não foi necessário gerar uma chapa maior. 

Com isso, diminui a quantidade de elementos do modelo numérico, comparado ao modelo da 

simulação para o straigth-ray.  

Os modelos foram simulados com defeito e sem defeito, este para ser usado como campo 

incidente para a aproximação. Os tipo de defeito utilizado para a simulação foram um circular 

centralizado, um duplicado e um oval descentralizado. 
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Figura 24: Exemplo das simulações realizadas. 

 

3.3 Tratamento dos Dados da Simulação de Tomografia de Difração 

O Abaqus gera os dados de deslocamento, de um nó monitorado, nos três eixos. Somente 

o modo fora do plano é considerado, considerando que o modo excitado é o   . O 

monitoramento é feito de maneira que um nó atue como emissor, e os outros 63 nós mais o nó 

emissor são monitorados por um tempo de 75 ms, com frequência de aquisição de 800 kHz. A 

Figura 25 demonstra a dinâmica de emissão e recepção. O resultado final é um empilhamento 

de matrizes exemplificado na Figura 26. Como este experimento possui 64 nós 

emissores/receptores, a matriz emissor/receptor é do formato 64x64. 
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Figura 25: Relação receptor e emissor. 

 

 

Figura 26: Empilhamento dos dados. 
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Reconstrução por Retro-Projeção Filtrada sem Contar com a Difração 

Para aplicar o algoritmo de retro-projeção filtrada, aplicou-se o algoritmo de straight-ray 

da seção 2.1.4 e em seguida aplicou-se a transformada de Fourier apenas na dimensão tempo 

dos dados monitorados. Depois, aplicou-se o filtro rampa para diminuir o efeito de 

ofuscamento em cada linha da matriz. Posteriormente, cada reta foi interpolada em um plano 

2D, respeitando o ângulo de cada projeção. 

 

Reconstrução por Retro-Projeção Filtrada Contando com a Difração 

Para aplicar o algoritmo de retro-projeção filtrada, aplicou-se o algoritmo da seção 2.1.4. 

Os dados foram adquiridos e em seguida aplicou-se a transformada de Fourier apenas na 

dimensão tempo. Em seguida, aplicou-se o filtro rampa para diminuir o efeito de ofuscamento 

em cada linha da matriz. A seguir cada arco foi interpolado em um plano 2D, respeitando o 

ângulo de cada projeção. 

 

Reconstrução por Beamforming 

Para aplicar o algoritmo de beamforming da seção 2.1.4, considerou-se a velocidade de 

fase obtida através do Disperse de 2165 m/s. A malha de pixels onde é reconstruída a imagem 

é uma matriz 64x64, com comprimento e largura do tamanho do diâmetro do círculo de 

sensores, ou seja, 800 mm. 

A reconstrução por beamforming necessita de um fator de calibração (BELANGER, 

CAWLEY, & SIMONETTI, 2010) para uma reconstrução de espessura precisa. O fator de 

calibração é um ajuste de amplitude 

  

  
  

  
                 (3.1) 

 

Sendo    a amplitude medida e    o valor de calibração. 
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3.4 Ensaio na Bancada do Interferômetro 

Uma chapa de alumínio com medidas padrões comerciais foi escolhida para o ensaio. 

Estas medidas são 1250 mm de comprimento, 1250 mm de largura e 9,52 mm de espessura. 

Um defeito de 60 mm de diâmetro e com profundidade média de 50% da espessura da chapa 

foi usinado na chapa. 

Definida a chapa, a próxima escolha refere-se a um transdutor para gerar o modo    

(CLARKE, SIMONETTI, ROHKLIN, & CAWLEY, 2009). Quanto mais puro o modo gerado 

melhor é para processar os dados, pois há menor contaminação de outros modos, logo é 

importante que o transdutor selecionado gere um modo de alta-pureza na frequência de 50 

kHz. O transdutor selecionado tem um formato cilíndrico, com diâmetro de base de 5 mm. Ele 

é composto de três camadas, a superior é uma massa de latão, que diminui a frequência de 

ressonância do sistema, a camada média é o elemento piezoelétrico e a camada inferior é 

formada por Araldite, que tem a função de colar o transdutor à chapa. 

 

Figura 27: Transdutor selecionado para gerar o modo   . 

 

Para a medição, foi utilizada bancada tridimensional com dois interferômetros da marca 

Polytec, modelo OFV-505 (Figura 28). A medição foi feita em 33 pontos (SIMONETTI, 

HUANG, & DURIC, 2007) para obedecer o teorema de Nyquist espacial de um arranjo de 

sensores circular, também em uma semi-circunferência, para aproveitar-se da simetria do 

defeito.  

 



45 

 

 

Figura 28: Ensaio realizado na bancada tridimensional. 

 

Parte da configuração final do ensaio está representada na Figura 29 e na Figura 30. 

 

Figura 29: Dimensões e configuração do ensaio. 
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Figura 30: Configuração de Ensaio. 

 

O sinal toneburst de 50 kHz é definido em um programa e gerado por uma placa NI PXIe-

5451 da National Instruments, então o sinal passa por um amplificador de potência Krohn-

Hite 7500, logo após o sinal é medido pelo interferômetro e adquirido por uma placa da 

National Instruments, modelo NI PXI- 5105. Ambas as placas da National Instruments estão 

montadas em um computador modular NI PXIe-1062Q. Os algoritmos de reconstrução de 

imagem foram todos implementados em Matlab, e foram aplicados no pós-processamento dos 

sinais. O esquemático do experimento pode ser visto na Figura 31. 

 

 

Figura 31: Esquemático do ensaio. 
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Processamento do sinal do interferômetro 

O esquema do interferômetro (Figura 32) mostra de que ele é composto de dois 

vibrômetros a 30° do eixo normal à chapa. 

 

 

Figura 32: Esquema do interferômetro. 

 

Como o modo    é normal a chapa, é preciso calcular algebricamente a componente 

normal dos sinais medidos por cada vibrômetro. O cálculo para isso é 

  

         (
 

 
)        (

 

 
)                 (3.2) 

 

Sendo    o sinal calculado,    os sinal do vibrômetro 1 e    o sinal do vibrômetro 2. 

 

Propagação e Retro-propagação 

A dispersão tem efeito no pacote de onda, enquanto esta propaga. Devido a isso, foi 

realizada uma retro-propagação antes do janelamento. O objetivo é restaurar o pacote de onda.  

Para o algoritmo utiliza-se o seguinte propagador 
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                           (3.2) 

 

Sendo k  o número de onda e d a distância do receptor ao emissor. 

O k foi determinado pelo programa Disperse, já a distância foi calculada a partir das 

distâncias entre o emissor e o receptor (Figura 33). 

 

 

Figura 33: Cálculo de distância. 

 

Depois de retro-propagado, o sinal foi janelado e em seguida repropagado. Para isso 

utiliza-se o propagador com sinal modificado 

                            (3.3) 

Na Figura 34 há um fluxograma mostrando os passos de processamento do sinal após a 

aquisição. 
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Figura 34: Fluxograma mostrando os passos de pós-processamento. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Resultados da Simulação Numérica 

4.1.1 Resultados da Simulação para Teste de Velocidade 

Exemplos de resultados das simulações numéricas em Abaqus para Straight-Ray 

encontram-se na Figura 35. Os dados foram adquiridos em pontos espaçados de 2 em 2 

milímetros sobre a linha vermelha à esquerda. Nela podemos ver a propagação da onda em 

um determinado tempo, observa-se que o defeito distorce a onda quando comparamos a 

Figura 35 a (sem defeito) com a Figura 35 b.  

 

 

Figura 35: Dois exemplos das simulações, em a) a chapa lisa e em b) a chapa com defeito de 

60 mm de diâmetro. 
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As velocidades foram calculadas como descrito na seção 3.2.2. Utilizando o Matlab, 

primeiramente adquiriu-se os dados, posteriormente, utilizando a distância percorrida e o 

tempo de chegada, calculou-se a velocidade. Utilizou-se os máximos como referência (Figura 

36). 

 

Figura 36: No gráfico de cima, temos o sinal gerado pelo emissor, no gráfico de baixo temos 

o adquirido pelo sensor 20. 

  

Os efeitos de dispersão são demonstrados pela Figura 36, o sinal gerado (gráfico superior) 

tem uma quantidade menor de ciclos que o sinal propagado (gráfico inferior), indicando que 

as frequências têm diferentes velocidades de fase. Isso provavelmente influi no cálculo de 

velocidade, porém métodos para cálculo de velocidade mais preciso não entram no escopo 

deste trabalho.   

Na Figura 37 encontram-se os resultados das velocidades calculadas para cada 

profundidade de defeito. A imagem superior da Figura 37 mostra como seria a medição sobre 

a linha vermelha da Figura 37 caso os efeitos da difração não fossem relevantes. Na imagem 

inferior da Figura 37 mostra como os efeitos da difração interefem nas medições. Como se 

pode ver, quanto maior o defeito maior a variação de velocidade. Porém, como a validade 

para straight-ray é quando o tamanho do defeito d é muito maior que o comprimento de onda 

λ e a largura    da primeira zona de Fresnel. Previsivelmente o resultado não tem precisão 

necessária para uma aplicação prática. Uma solução seria aumentar o tamanho do defeito ou 

aumentar a frequência da onda.  
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Na prática, não há controle sobre o defeito e aumentar a frequência de onda foge aos 

objetivos de utilizar uma onda de baixa frequência. Portanto, para a utilização de algoritmos 

straigth-ray deve-se tomar cuidado quanto a escolha da frequência central. 

 

Figura 37: Resultado das velocidades calculadas para cada defeito, a imagem superior seria o 

mapa de velocidade esperado adquirido sem os efeitos de difração, a imagem inferior é o 

valor medido pela simulação. 
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4.1.2 Reconstrução das Simulações para Reconstrução  

Após as simulações, os sinais foram pós-processados em Matlab, um exemplo de 

propagação, resultado do Abaqus,  encontra-se na Figura 38. Nela podemos ver que a onda 

não está distorcida por algum defeito. 

 

Figura 38: Exemplo de resultado da simulação numéricas, onde uma onda propaga na chapa 

sem defeito, no caso não há distorção na onda. 

 

Reconstrução por Retro-Projeção Filtrada sem Considerar os Efeitos de Difração 

O resultado da retro-projeção filtrada encontra-se na Figura 39, mesmo sendo útil para 

localização do defeito e ter uma noção de sua forma, o resultado fica bem aquém como 

ferramenta para obter o dimensionamento, tanto a espessura quanto o diâmetro não 

correspondem as dimensões do objeto aproximado, sendo o diâmetro aproximadamente 4 

vezes maior. 
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Figura 39: Reconstrução por Straight-ray de um defeito central. A letra a) corresponde ao 

objeto circular simulado, b) é a reconstrução e c) corresponde às vistas em corte das linhas 

tracejadas. 

 

Outra reconstrução foi feita com o defeito duplo (Figura 40), com resultados similares. A 

partir dela é possível diferenciar dois defeitos, mas tanto a localização e as dimensões não 

correspondem. Na imagem reconstruída os defeitos ficaram mais próximos que no objeto 

simulado. 
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Figura 40: Reconstrução por Retro-Projeção Filtrada de um defeito duplo. A letra a) 

corresponde ao objeto duplo simulado, b) é a reconstrução e c) corresponde às vistas em corte 

das linhas tracejadas. 

. 
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Figura 41: Reconstrução por Retro-Projeção Filtrada de um defeito oval descentralizado. A 

letra a) corresponde ao objeto oval simulado, b) é a reconstrução e c) corresponde às vistas em 

corte das linhas tracejadas. 

 

Recontrução por Retro-Projeção Filtrada Contando com a Difração 

Na Figura 43 temos o resultado da reconstrução por retro-projeção filtrada contando com a 

difração. Quanto ao dimensionamento dos defeitos, a imagem tem as dimensões mais 

próximas que o simulado, porém ainda aquém. A espessura teve uma reconstrução razoável, 

porém o diâmetro e a forma ainda não correspondem ao objeto simulado, ainda por cima, 

apareceu um artefato com amplitude grande relativa ao defeito, em torno de 40 %. Fora outros 

artefatos de amplitude menor por toda a imagem. 
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Figura 42: Reconstrução por Retro-Projeção Filtrada Contando com a Difração de um defeito 

central. A letra a) corresponde ao objeto circular simulado, b) é a reconstrução e c) 

corresponde às vistas em corte das linhas tracejadas. 
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Figura 43: Reconstrução por Retro-Projeção Filtrada Contando com a Difração de um defeito 

duplo. A letra a) corresponde ao objeto duplo simulado, b) é a reconstrução e c) corresponde 

às vistas em corte das linhas tracejadas. 

 

 

Na Figura 44, apresenta-se o resultado do defeito assimétrico, porém o defeito ficou mal 

posicionado na reconstrução, para a visão em corte foi utilizado a linha onde há o maior valor 

de espessura em cada. 
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Figura 44: Reconstrução por Retro-Projeção Filtrada Contando com a Difração de um 

defeito oval descentralizado. A letra a) corresponde ao objeto oval simulado, b) é a 

reconstrução e c) corresponde às vistas em corte das linhas tracejadas. 

Reconstrução por Beamforming 

Na Figura 45 é possível observar que tanto a localização, as dimensões de largura e 

comprimento da imagem final (c) foram próximas ao objeto simulado. É possível ver que a 

profundidade também foi próxima ao simulado, principalmente comparando a imagem 

beamforming não filtrada.  
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Figura 45: a) Refere-se ao objeto circular simulado , b) refere-se a imagem recuperada do 

beamforming  sem o filtro, c) é a imagem filtrada e d) são as vistas em corte correspondente 

às linhas tracejadas. 

 

Na Figura 46 a localização e o dimensionamento da imagem recuperada (b) foram 

próximos aos da simulação (a), mas é possível ver que há artefatos mais visíveis próximos ao 

objeto. A visão em corte mostra que a profundidade também teve valores próximos e seguiu o 

contorno do formato do defeito. 
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Figura 46: a) Refere-se ao defeito oval simulado, b) refere-se a imagem recuperada do 

beamforming  sem o filtro, c) é a imagem filtrada e d) corresponde às vistas em corte das 

linhas tracejadas. 

 

Na Figura 47, a reconstrução também tem localização e dimensões próximas, na visão em 

corte. 
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Figura 47: a) Refere-se ao defeito duplo simulado, b) refere-se a imagem recuperada do 

beamforming  sem o filtro, c) é a imagem filtrada e d) corresponde às vistas em corte das 

linhas tracejadas. 

 

Comparação entre Técnicas 

É interessante fazer um comparativo entre as técnicas para se ter uma idéia quantitativa 

entre os pontos fortes e fracos de cada técnica. Então foi feito uma comparação entre as 

técnicas de straight-ray, tomografia de difração pelo método do método da fatia de Fourier, 

beamforming e tomografia de difração por beamforming. 

Os parâmetros de comparação escolhidos foram o diâmetro do defeito a 50% da 

profundidade deste, a profundidade máxima e a posição da profundidade máxima na visão em 

corte corresponde às linhas pontilhadas das figuras 39-45.  Em seguida tabelas mostra o erro 

entre cada medida comparado a simulação. 

A Figura 53 mostra a visão em corte das reconstruções e do objeto simulado circular 

central. Nela é possível ver que a reconstrução straight-ray e da tomografia de difração por 
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Fourier aparecem centralizadas como o objeto simulado, porém muito mais amplificada em 

diâmetro, fora a profundidade não corresponder ao objeto original. Quanto ao beamforming e 

a difração a partir do beamforming podemos notar que as imagens reconstruídas seguem a 

forma do defeito simulado, porém o beamforming de difração tem dimensões mais próximas. 

 

Figura 48: Comparação entre as técnicas para a reconstrução de um objeto central. 

 

A Figura 49 mostra a visão em corte das reconstruções do objeto oval e descentralizado. 

Os resultados foram similares ao do objeto circular centralizado. Porém, comparação fica 

prejudicada pela forma da reconstrução do straight-ray e da tomografia de difração não 

seguirem a do objeto original.  

O beamforming de difração se mostrou superior novamente aos outros métodos, segue 

tanto posição, forma e dimensão. 
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Figura 49: Comparação entre as técnicas um objeto oval. 

 

A Figura 55 é a comparação da simulação feita com dois objetos. Esta obteve os piores 

resultados relativos a posição da reconstrução, quanto a forma e as dimensões, novamente a 

beamforming de difração foi a melhor. 

 

Figura 50: Comparação entre técnicas para a reconstrução de dois objetos. 
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Na Tabela 1 temos o comparativo quantitativo dos resultados relativos ao parâmetro do 

diâmetro do defeito a 50%  da profundidade. Claramente o beamforming de difração é 

superior em todos os resultados. As técnicas de Straight-Ray e de tomografia de difração 

ficaram bem aquém do esperado, com resultados com erro maiores que 100%, e onde os erros 

são menores, no caso da reconstrução do defeito oval, os resultados não parecem ter grande 

relevância, já que a reconstrução não seguiu a forma do defeito original.  

Tabela 1: Comparação entre o diâmetro do defeito a uma profundidade de 50% da espessura 

medida por cada técnica, com o valor da profundidade de 50% da espessura do valor do 

defeito simulado. 

  

Profundidade 
50% (mm) 

Diâmetro em 
Profundidade 
de 50 % (mm) 

Erro Do 
Diâmetro 

Central Simulado 7,50 40 - 

Central por Straight-Ray 8,82 126 215% 

Central Tomografia de Difração 9,18 167 318% 

Central Beamforming 6,87 80 100% 

Central Beamforming para Difração 7,50 51 28% 

Oval Simulado 8,00 87 - 

Oval por Staight-Ray 7,22 51 41% 

Oval Tomografia de Difração 6,08 62 29% 

Oval Beamforming 7,54 149 71% 

Oval Beamforming para Difração 8,06 95 9% 

Dois simulado 8,50 28 - 

Dois por Staight-Ray  9,26 59 111% 

Dois Tomografia de Difração 9,00 62 121% 

Dois Beamforming 8,03 52 86% 

Dois Beamforming para Difração 8,41 32 14% 

 

 

Na tabela dois temos a comparação de dois parâmetros, quanto a dimensão da 

profundidade, é possível ver que o beamforming de difração é superior, com menos de 10% 

de erro em todas as medidas, sendo próximo de 0% e para o defeito central. Já os resultados 

de posição da profunidade máxima se mostraram não muito diferente, mostrando que para a 

posição do defeito parece não haver uma diferença tão significativa quanto as diferenças de 

dimensão. 
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Tabela 2: Comparação entre o a profundidade máxisma medida por cada técnica e sua 

posição, com o valor da profundidade do defeito simulado e a posição de sua profundidade 

máxima. 

  

Profundidade 
(mm) 

Erro de 
Profundidade 

Posição da 
Profundidade 

Máxima 
(mm) 

Erro de 
Posição da 

Profundidade 

Central Simulado 5,00 - 244 - 

Central por Straight-Ray 2,09 58% 274 12% 

Central Tomografia de Difração 1,64 67% 262 7% 

Central Beamforming 6,25 25% 225 8% 

Central Beamforming para Difração 5,00 0% 227 7% 

Oval Simulado 4,00 - 391 - 

Oval por Staight-Ray 5,40 35% 357 9% 

Oval Tomografia de Difração 7,84 96% 366 6% 

Oval Beamforming 4,93 23% 396 1% 

Oval Beamforming para Difração 3,87 3% 398 2% 

Dois simulado 3,00 - 244 - 

Dois por Staight-Ray  1,49 50% 263 8% 

Dois Tomografia de Difração 2,01 33% 274 12% 

Dois Beamforming 3,91 30% 225 8% 

Dois Beamforming para Difração 3,20 7% 226 7% 
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4.1.3 Reconstrução Experimental 

Após adquirir os dados com o sistema de interferometria, estes foram pós-processados 

em Matlab. Ao contrário dos dados simulados, reflexão e ruído são preocupações quanto 

ao processamento dos sinais. Para tratamento da reflexão, os dados posteriores ao 

primeiro pacote de onda foram desconsiderados, para isso utilizou-se uma função de 

janelamento do tipo Hanning. Quanto ao filtro, foi respeitado o Nyquist, com frequências 

de corte de 25 kHz e 100 kHz, sendo respectivamente metade e o dobro da frequência 

central da toneburst, 50 kHz. O filtro aplicado é um filtro de deslocamento de fase zero. 

 

Figura 51: Acima, um exemplo do sinal adquirido sem nenhum processamento aplicado. 

Abaixo o mesmo sinal com filtro aplicado e como a função de janelamento é aplicada. 

 

Um problema encontrado na parte prática é que nem sempre a reflexão da chapa era ótima 

para ambos os vibrômetros (Figura 52), para isso fez-se diversas medições nos mesmos 

pontos e foi escolhido manualmente os melhores sinais para o cálculo. 
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Figura 52: Envelope dos sinais de dois vibrômetros, como pode-se notar um dos vibrômetros 

tem a amplitude mais baixa, ambos deveriam ter mais ou menos a mesma amplitude e forma. 

 

Straight-Ray 

Para reconstrução por straight-ray foi utilizado o algoritmo de retro-projeção filtrada, o 

resultado está nas Figura 53 e Figura 54. 

 

Figura 53: Reconstrução por retro-projeção filtrada. 
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Figura 54: Vista em corte da reconstrução por retro-projeção filtrada referente às linhas 

tracejadas da Figura 45: a) Refere-se ao objeto circular simulado , b) refere-se a imagem 

recuperada do beamforming  sem o filtro, c) é a imagem filtrada. 

 

Como pode-se ver a partir dos resultados, a reconstrução é qualitativamente e 

quantitavamente insatisfatória. Se o objetivo for apenas localizar o objeto pode servir de 

alguma base, mas não há como dimensionar o defeito. Um dos motivos do resultado ficar 

longe do desejado para a reconstrução é a sensibilidade da técnica a ruídos, outro é o fato que 

esse tipo de reconstrução não considera os efeitos de difração. 

 

Beamforming 

Foi implementada a reconstrução por beamforming utilizando os mesmo dados. A Figura 

55 apresenta a imagem recuperada por beamforming tanto não filtrada, como filtrada. Na 

Figura 56 temos a visão em corte comparando os valores de espessura esperados com os 

recuperados.  
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Figura 55: Em a) temos a imagem recuperada e não filtrada e em b) temos a imagem 

recuperada filtrada. 

 

Figura 56: Visão em corte da imagem recuperada referente às linhas tracejadas da Figura 45: 

a) Refere-se ao objeto circular simulado , b) refere-se a imagem recuperada do beamforming  

sem o filtro, c) é a imagem filtrada. 

 

Os artefatos ficaram bem maiores e mais visíveis na reconstrução a partir dos dados 

adquiridos do que na reconstrução a partir dos dados simulados.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na primeira parte do trabalho foi feito uma série de simulações numéricas para analisar 

uma chapa retangular com diversos defeitos com profundidade progressiva, o modo gerado 

foi o   . A velocidade foi definida como parâmetro para a reconstrução, assim obteve-se um 

gráfico que demonstra a variação de velocidade causada por cada defeito. 

Na segunda parte do trabalho foi simulada uma chapa quadrada com três tipos de defeitos 

e foi testado alguns algoritmos de reconstrução. O primeiro algoritmo utilizado foi um 

algoritmo de retro-projeção filtrada, que não considera os efeitos de difração. 

O  próximo passo foi aplicar algoritmos que consideram os efeitos de difração. O primeiro 

algoritmo é similar ao retro-projeção filtrada, porém considera que a transformada de Fourier 

da projeção é um arco com raio k (número de onda) no domínio frequência. Em seguida foi 

aplicado o algoritmo de beamforming. 

Para parte experimental foram utilizados dois algoritmos, retro-projeção filtrada e 

beamforming. 
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6 CONCLUSÃO 

O que observou-se é que a difração apresentada dificulta a reconstrução, pois, a 

reconstrução além de não seguir a forma do defeito, tem um diâmetro seis vezes maior do que 

o real. Esse primeiro experimento demonstra a inviabilidade do straight-ray, os efeitos de 

difração distorcem a onda adquirida de modo que impossibilita uma reconstrução fiel. 

O algoritmo de retro-projeção filtrada (straigth-ray) foi aplicado nos defeitos simulados, 

ele demonstrou ter capacidade de gerar formas de defeito aproximadas, porém ainda há 

espaço para melhorias. 

O resultado foi similar ao do algoritmo que desconsidera os efeitos da difração. A 

localização e o dimensionamento do defeito foram mais próximo ao simulado, porém os 

artefatos de imagem são mais ampliados, inclusive aparecendo entre a simulação dos dois 

defeitos um artefato que tem amplitude de tamanho considerável, inclusive podendo ser 

confundido com um defeito. Este algoritmo apresentou sensibilidade grande a artefatos de 

imagem, embora melhora-se a precisão de posicionamento e dimensão do defeito. 

O algoritmo de beamforming apresentou-se superior aos outros, a sua versão sem filtro 

amplifica as dimensões dos defeitos, porém quanto a localização e a forma, apresenta resposta 

similar aos outros algoritmos. A versão filtrada apresentou as melhores respostas de todos os 

algoritmos, tanto com a localização, a forma e o dimensionamento dos defeitos mais 

próximos que o simulado. 

Os resultados da retro-projeção filtradas foram inexpressivos, pois além de ampliar o 

tamanho do defeito, tanto a forma e dimensionamento pioraram consideravelmente 

comparando com o resultado da reconstrução a partir dos dados numéricos. Este algoritmo 

apresentou ser muito sensível ao ruído experimental, principalmente o causado pela 

dificuldade de aplicar a aproximação de Born nas condições do experimento, onde não foi 

utilizado um arranjo de sensores fixo.  

O algoritimo de beamforming se apresentou mais robusto quanto a aplicação, tanto 

posição, dimensão e forma se mostraram próximas ao defeito usinado na chapa. Isso viabiliza 

a utilização da tomografia de ondas guiadas para análise de defeitos em chapas, porém ainda 

necessita fazer uma medição com a chapa sem defeitos antes, dificultando o uso em estruturas 

antigas, onde não há medidas do sinal base com a chapa sem modificações estruturais.  
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7 TRABALHOS FUTUROS 

É proposto para trabalhos futuros a continuação de testes experimentais com outros tipos 

de defeitos, como mais de um defeito e experimentar com assimetrias. Outra frente de 

trabalho proposta seria ajustar um arranjo de sensores e fazer a reconstrução a partir dos dados 

adquiridos por ele, não utilizando o interferômetro. 

Outra proposta é utilizar EMAT (Electromagnetic Acoustic Transducer), pois ele 

permitiria mais agilidade em algumas limitações dos transdutores piezoelétricos, como acabar 

com algumas dificuldades de acoplamento dos sensores. 

Ainda é proposto aplicar a técnica em outros tipos de guias de ondas, como dutos. 

 



74 

 

8 REFERÊNCIAS 

 

ALLEYNE, D., & PAVLAKOVIC, B. (2001). Rapid long range inspection of chemical plant 

pipework using guided waves. Insight, 43(2), 93-96. 

AULD, B. A. (1973). Acoustic Fields and Waves in Solids. New York: Wiley-Interscience. 

BELANGER, P. (2009). Feasibility of Thickness Mapping Using Ultrasonic Guided Waves. 

157. Londres: Imperial College London. 

BELANGER, P., & CAWLEY, P. (2009). Feasibility of Low Frequency Straight-ray 

Tomography. NDT&E Int., 42(2), 113-119. 

BELANGER, P., CAWLEY, P., & SIMONETTI, F. (2010). Guided Wave Diffraction 

Tomography Within the Born Approximation. IEEE Trans. Ultrason. Ferroelectr. 

Freq. Control, 57(6), 1405-1418. 

BRONSTEIN, M. M., BRONSTEIN, A. M., ZIBULEVSKY, M., & AZHARI, H. (2002). 

Reconstruction in Diffraction Ultrasound Tomography Using Nonuniform FFT. IEEE 

Transactions on Medical Imaging, 1395-1401. 

CHIAO, R. Y., & THOMAS, L. J. (1994). Analytic Evaluation of Sampled Aperture 

Ultrasonic Imaging Techniques for NDE. IEEE Transactions on Ultrasonics, 

Ferroelectrics, and Frequency Control, 484-493. 

CLARKE, T. G., & STROHAECKER, T. (2010). Quantificação da deformação de dutos 

monitorados por sistemas baseados em ondas guiadas. XXVIII CONAEND & IEV (p. 

79). Santos: CONAEND. 

CLARKE, T., SIMONETTI, F., ROHKLIN, S., & CAWLEY, P. (2009). Development of a 

low-frequency high purity A0 mode transducer for SHM applications. IEEE Trans. 

Ultrason. Ferroelectr. Freq. Control, 56(7), 1457-1468. 

DEVANEY, A. J. (1982). A Filtered Backpropagation Algorithm for Diffraction 

Tomography. Ultrasonic Imaging, 336-350. 

DROZDZ, M., SKELTON, E., CRASTER, R., & LOWE, M. (2006). Efficient Numerical 

Modelling of Absorbing Regions for Boundaries of Guided Waves Problems. Review 

of Progress in Quantitative Nondestructive Evaluation. 25, pp. 126-133. Brunswick, 

ME, USA: AIP. 

DROZDZ, M., SKELTON, E., CRASTER, R., & LOWE, M. (2007). Modeling bulk and 

guided waves in unbounded elastic media using absorbing layers in commercial finite 

element packages. Review of Progress in Quantitative Nondestructive Evaluation (pp. 

87-94). Portland, OR, USA: AIP. 

GOODMAN, J. W. (2005). Introduction to Fourier Optics. Stanford University. 

GRAFF, K. F. (1975). Wave Motion in Elastic Solids. Oxford: Oxford University Press. 

HUTHWAITE, P. (2014). Evaluation of Inversion Approaches for Guided Wave Thickness 

Mapping. Proceedings of the Royal Society, 1-27. 

HUTHWAITE, P. E. (2012). Quantitative Imaging With Mechanical Waves. 192. Londres: 

Department of Mechanical Engineering, Imperial College London. 



75 

 

HUTHWAITE, P., & SIMONETTI, F. (2011). High-resolution imaging without iteration: A 

fast and robust method for breast ultrasound tomography. J. Acoust. Soc. Am., 1721-

1734. 

HUTHWAITE, P., & SIMONETTI, F. (25 de Abril de 2013). High-resolution guided wave 

tomography. Wave Motion, pp. 979-993. 

JANSEN, D. P., & HUTCHINS, D. A. (1990). Lamb Wave Tomography. IEEE 1990 

Ultrasonics Symp. Proc. (pp. 1017-1020). Honolulu, HI: IEEE. 

KAK, A. C., & SLANEY, M. (1988). Principles of Computerized Tomographic Imaging. 

Nova York: IEEE Press. 

LAMB, H. (1917). On waves in an elastic plate. Proceedings of the Royal Society of London, 

114-128. 

MALYARENKO, E. V., & HINDERS, M. K. (1990). Ultrasonic Lamb Wave Diffraction 

Tomography. IEEE 1990 Ultrasonics Symp. Proc., 1017-1020. 

MALYARENKO, E. V., & HINDERS, M. K. (2000). Fan beam and double crosshole lamb 

wave tomography for mapping flaws in aging aircraft structures. Journal of the 

Acoustical Society of America, 1631-1639. 

MALYARENKO, E. V., & HINDERS, M. K. (2001). Ultrasonic lamb wave diffraction 

tomography. Ultrasonics, 269-281. 

MENKE, W., & ABBOTT, D. (1990). Geophysical Theory. Columbia University Press. 

NAIDU, P. S., VASUKI, A., SATYAMURTHY, P., & ANAND, L. (1995). Diffraction 

Tomographic Imaging with a Circular Array. IEEE Transactions on Ultrasonics, 

Ferroeletctrics, and Frequency Control, 787-789. 

PAN, S. X., & KAK, A. C. (1983). A Computational Study of Recontruction Algorithms for 

Diffraction Tomography: Interpolation Versus Filtered Backpropagation. IEEE 

Transactions on Acoustic, Speech, and Signal Processing, 1262-1275. 

PARKS, P. C. (1986). On the Determination of Functions From Their Integral Values Along 

Certain Manifolds. IEEE Transactions on Medical Imaging, 170-176. 

RADON, J., & PARKS, P. C. (1986). On the Determination of Functions From Their Integral 

Values Along Certain Manifolds. IEEE Transactions on Medical Imaging, 170-176. 

ROSE, J. L. (2014). Ultrasonic Guided Waves in Solid Media (1st ed.). Cambridge: 

Cambridge University Press. 

SIMONETTI, F., & HUANG, L. (2008). From Beamforming to Diffraction Tomography. J. 

Appl. Phys., 103, 103110-1 - 103110-7. 

SIMONETTI, F., HUANG, L., & DURIC, N. (2007). On the Spatial Sampling of Wave 

Fields with Circular Ring Apertures. J. Appl. Phys., 101, 083103-1 - 083103-6. 

SIMONETTI, F., HUANG, L., & DURIC, N. (2008). Transmission and Reflection 

Diffraction Tomography in Breast Imaging. 2008 International Conference on 

BioMedical Engineering and Informatics (pp. 723-727). Tianjin: IEEE Computer 

Society. 

WILCOX, P., LOWE, M., & CAWLEY, P. (2005). Omnidirectional Guided Wave Inspection 

of Large Metallic Plate Structures Using an EMAT Array. IEEE transactions on 

ultrasonics, ferroelectrics, and frequency control, 653-665. 


