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RESUMO 

Este trabalho tem como intuito a simulação numérica da propagação de ondas acústicas 

de pressão no interior de dutos. A equação da onda acústica em duas dimensões é resolvida 

numericamente no domínio do tempo via método das diferenças finitas (MDF). O objetivo do 

trabalho é analisar a propagação de ondas até um receptor, que registra a amplitude das ondas 

em um ponto ao longo do tempo, de forma que descontinuidades sintéticas modeladas na parede 

da tubulação possam ser detectadas. Uma fonte e um receptor são posicionados na linha de 

centro do duto, distando de uma dada distância entre si, com registro das reflexões das paredes 

da tubulação. As condições de implementação do programa de simulação numérica são 

discutidas, como o número de Courant e o tamanho máximo da célula unitária espacial. É feita 

a simulação de um domínio sem descontinuidades; com vazamento sintético; e com corrosão 

alveolar sintética. A frequência de corte para a fonte emissora usada é de 100 kHz, a resolução 

da malha espacial de 2 mm, e o tempo de simulação de 1,65 ms. Resultados das curvas do 

receptor para cada caso também são analisados para simulações pelo método dos elementos 

finitos, através do software COMSOL Multiphysics®, versão 5.1. Comparações entre as 

ondaletas sem e com descontinuidades mostram que a metodologia é capaz de registrar o 

vazamento ou corrosão alveolar inseridos sinteticamente. Para o caso com vazamento, a onda 

de descontinuidade é captada com amplitude entre aproximadamente 2% (MDF) e 3% 

(COMSOL) da amplitude da onda de 1ª reflexão do duto. Para o caso com corrosão, é captada 

com amplitude entre aproximadamente 4% (MDF) e 8% (COMSOL) da amplitude da onda de 

1ª reflexão. Simulações mais complexas e estudos experimentais são sugeridos a fim de validar 

o potencial deste tipo de técnica de inspeção; além de um possível método decisório de 

algoritmo com aprendizado de máquina. 

 

Palavras-chave: Emissão acústica, propagação de ondas, simulação numérica, dutos. 
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ABSTRACT 

This work aims at the numerical simulation of the propagation of acoustic pressure 

waves inside pipelines. The two-dimensional acoustic wave equation is solved numerically in 

the time domain via the finite difference method (FDM). The objective is to analyze the wave 

propagation to a receiver in space, which records the wave amplitude at a point over time, so 

that synthetic discontinuities modeled in the pipe wall can be detected. A source and a receiver 

are positioned on the pipe centerline, at a given distance from each other, recording the 

reflections from the pipe walls. The implementation conditions of the numerical simulation 

program are discussed, such as the Courant–Friedrichs–Lewy condition and the maximum 

mesh size for the space domain. Simulations are performed for a standard domain; for a domain 

with synthetic leakage; and for a domain with synthetic pitting corrosion. The cutoff frequency 

for the emission source is 100 kHz, the mesh is a square grid with 2 mm in unit cell size, and 

the simulation total time is 1.65 ms. Receiver plot results for each case are also analyzed for 

simulations by the finite element method, using the COMSOL Multiphysics® software, version 

5.1. Comparisons between wavelets with and without discontinuities show that the 

methodology is capable of registering synthetically inserted leakage or pitting corrosion. For 

the domain with leakage, the discontinuity wave is captured with an amplitude between 

approximately 2% (FDM) and 3% (COMSOL) of the 1st pipe wall reflection wave amplitude. 

For the domain with corrosion, this wave is captured with an amplitude between approximately 

4% (FDM) and 8% (COMSOL) of the 1st pipe wall reflection wave amplitude. More complex 

simulations and experimental studies are suggested in order to validate the potential of this type 

of non-destructive inspection technique; in addition to a possible decision-making algorithm 

implemented with Machine Learning. 

 

Keywords: Acoustic emission, wave propagation, numerical simulation, pipes 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 MOTIVAÇÃO 

A simulação de eventos físicos através de métodos numéricos representa atualmente 

uma das principais formas de estudo preliminar em projetos para a indústria de engenharia. O 

custo inferior quando comparado a testes de laboratórios e de campo, juntamente com o avanço 

tecnológico e barateamento do processamento de computadores, tornam a simulação 

computacional cada vez mais atraente como uma fonte de pesquisa e desenvolvimento de 

técnicas industriais. 

Para a indústria de óleo e gás, uma importante forma de obter resultados com a 

simulação numérica se dá na modelagem sísmica, muito usada para a localização de jazidas de 

petróleo. A técnica usada de análise de receptores de sonar em campo em comparação com 

resultados computacionais permite estimar e melhor localizar o conteúdo sob o leito marítimo. 

No entanto, o método computacional chamado de Método das Diferenças Finitas (MDF) usado 

neste trabalho ainda é uma tarefa muito complexa de simular emissões acústicas aplicadas no 

imageamento de superfícies e regiões de maneira fiel à experimental. Isto se dá devido ao alto 

grau de complexidade de cenários reais, limitações inerentes à discretização do espaço e tempo 

físicos, e tamanho dos domínios computacionais necessários. 

A técnica avaliada neste trabalho de Emissão Acústica aplicada à tubulações pode ser 

classificada como pertencente à categoria de Inspeções Não-Destrutivas (NDT). Este tipo de 

técnica caracteriza-se por avaliar a integridade do material inspecionado de forma não-invasiva, 

que não comprometa o funcionamento do equipamento ou peça inspecionado e não altere 

permanentemente suas características físicas, químicas, mecânicas e dimensionais. Além da 

emissão acústica, existem diversos tipos de técnicas de NDT já amplamente difundidas na 

engenharia, como emissões ultrassônicas, correntes parasitas pulsadas, e vazamento de fluxo 

magnético. Cada técnica possui suas vantagens e limitações, sendo as principais no contexto 

deste trabalho a impossibilidade da inspeção em paralelo com a operação normal do duto, e a 

necessidade do material ser ferromagnético para algumas técnicas mencionadas. 

Como ressaltado por CALDAS et al. (2021), atividades de perfuração marítima e seu 

transporte em dutos são suscetíveis a incidentes desastrosos tanto economicamente, quanto 

ambientalmente. Detectar um evento de descontinuidade, como trincamento e vazamentos de 

pequena escala, em um estágio inicial é primordial para evitar longas paradas de operação e 
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grandes perdas de material. Portanto, a inspeção e avaliação de risco torna-se essencial e com 

importante justificação para a pesquisa científica. 

O desenvolvimento de tecnologias para técnicas de NDT é muito estudado para o 

aprimoramento de dispositivos pig. Inicialmente usados para limpeza do interior de dutos, 

existe um avanço na instrumentação destes dispositivos de forma a possibilitar o 

monitoramento do escoamento, da integridade do material, e localização de possíveis 

descontinuidades, como vazamentos e corrosão da tubulação. Alguns equipamentos no 

mercado já contam com avançadas técnicas de aquisição de dados em dutos, como por exemplo  

PipeDiver® e SmartBall®, desenvolvido por SETO e ROSS (2013); ambos usados para 

detecção de descontinuidades em tubulações de água e esgoto. 

Além disso, dispositivos com inspeção por sonar, presentes no mercado, operam com 

um princípio de funcionamento semelhante ao método avaliado neste trabalho. Segundo OGAI 

et. al (2018), sensores de sonar são muito usados para análise da seção de perfil de dutos, 

principalmente onde a inspeção por circuito de câmera não é viável devido a fluidos muito 

opacos e escuros; podendo ser conjugada com medidores a laser. O objetivo é traçar um perfil 

em duas dimensões das seções da tubulação, de forma a caracterizar o nível de sedimentos, 

detritos, e bloqueios presentes no escoamento. 

O uso de emissões acústicas em NDT é muito estudado e aplicado como uma técnica 

passiva de avaliação ou monitoramento contínuo da integridade de dutos e equipamentos. Nela, 

é feita a captação por um sensor de ondas sonoras elásticas emitidas pela própria 

descontinuidade do material ao sofrer eventos de trincamento ou emitidas pelo próprio 

escoamento através de vazamentos. Esta técnica pode ser aplicada industrialmente com 

dispositivos transdutores instalados na tubulação ou equipamento de forma fixa e captar, ao 

longo do tempo, ondas acústicas propagadas na parede do material. Também é possível a 

realização de uma inspeção com o intuito de captar ondas emitidas por trincamentos em 

crescimento a partir de carregamentos induzidos ao material que catalisam a geração destas 

ondas elásticas em descontinuidades ativas. 

Neste trabalho, a emissão acústica surge de uma fonte externa localizada no interior 

da tubulação. Após propagarem e serem refletidas pelo meio, as ondas de pressão podem ser 

captadas por um receptor e analisadas, sendo o escopo do trabalho, com o intuito de detectar 

descontinuidades na parede do duto. Este tipo de mapeamento acústico é muito aplicado em 

dimensões maiores em poços verticais de petróleo na análise da formação rochosa e interfaces 
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água-rocha ao redor do poço. No entanto, a sua aplicação para uso em interiores de dutos ainda 

é objeto de estudo e precisa, portanto, ser validada tecnicamente. 

1.2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Como mencionado, a emissão acústica, a partir do próprio material, é atualmente uma 

importante técnica de inspeção não-destrutiva, contando com uma extensa bibliografia a seu 

respeito. Notavelmente, foi estudada no princípio por LIPTAI et. al (1968), que documentaram 

as emissões ocorridas durante transformações de fases em metais e suas ligas. MORTON et. al 

(1973) trouxeram o estudo da técnica aplicada no crescimento de trincas de fadiga, 

correlacionando as emissões acústicas do material com a intensidade das faixas aplicadas de 

tensões durante ciclos de carregamento em uma peça de alumínio. 

Na década seguinte, POLLOCK (1986) estudou como são produzidas emissões 

acústicas durante o crescimento de diferentes tipos de corrosão no aço, como a fragilização por 

hidrogênio e, também, a possibilidade de ensaios de carregamentos com monitoramento de 

emissões acústicas a fim de avaliação do estado de corrosão do material.  

Para materiais compósitos, HAMSTAD (1986) estudou as aplicações que o estudo de 

emissões acústicas possa desempenhar no campo, como a análise de mecanismos e a progressão 

de falhas; e WEVERS (1997) analisou as características das ondas acústicas durante o 

crescimento de falhas, obtendo informações adicionais à taxa de crescimento sobre a natureza 

da falha. 

Em estudos de detecção de descontinuidades, HOLFORD e CARTER (1999) 

desenvolveram um método de localização da fonte de emissão, em um experimento de viga 

utilizando sensores acústicos de diferentes faixas de frequência, com base no modo de 

propagação de ondas Lamb no aço, estudado por RINDORF (1981). MILLER et. al (1999) 

estudaram a técnica experimental de localização de vazamentos aplicada em escoamentos 

bifásicos pressurizados a partir de receptores acústicos ao longo da tubulação. 

FREGONESE et. al (2001) estudaram o monitoramento das emissões acústicas 

durante o início e crescimento de corrosão alveolar em aços inoxidáveis austeníticos, onde o 

evento emissor foi caracterizado pela fricção das bolhas de hidrogênio na região corroída. 
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SHEHADEH (2006) e ABOLLE-OKOYEAGU (2019) estudaram extensivamente o 

monitoramento de longos dutos por emissão acústica, utilizando simulações numéricas em 

comparação com resultados experimentais. 

O uso tradicional de captar a emissão acústica de eventos de descontinuidade no 

material, no entanto, têm suas limitações, como a detecção somente de trincamentos em 

crescimento e a necessidade de instalação de diversos receptores na peça a ser inspecionada. 

Outro tipo de avaliação não-destrutiva com emissão acústica estudada que contorna uma destas 

limitações se dá nas ondas guiadas (guided waves). Esta técnica consiste em propagar ondas 

axialmente pelas paredes de dutos a partir de transdutores externos. Dois métodos podem ser 

empregados: a configuração de pulso-eco, onde o mesmo dispositivo emite e capta as reflexões 

de ondas; e a configuração arremesso-captura, onde o receptor está localizado em outra região 

da tubulação, distante do emissor – normalmente analisando as descontinuidades presentes 

entre os dois dispositivos. 

 LOWE et al. (1998) estudaram a captação de defeitos de corrosão a partir das 

reflexões destas ondas, em uma frequência ultrassônica. DAVIES (2008) aprimorou o 

imageamento de dutos com esta técnica, para frequências mais baixas. Para a simulação de 

inspeções desta técnica, BARONIAN et. al (2009) desenvolveram um método numérico e 

aplicaram em casos específicos, simulando resultados de inspeções por ondas guiadas em 

junções de placas com descontinuidades. 

Como exposto previamente, o uso de reflexões acústicas para análise do domínio 

espacial inspecionado foi muito estudado para poços de petróleo. Nesta área, WHITE (2000) 

publicou importantes estudos em modelagem sísmica, a fim de analisar a estrutura geológica 

ao redor do poço a partir de ondas acústicas emitidas por uma fonte e captadas por receptores 

em um dispositivo desenvolvido por ele e patenteado. O mesmo autor caracterizou a física da 

propagação de ondas nas fronteiras fluido-sólido (WHITE, 1983). Pela importância no emprego 

da simulação numérica, destaca-se neste campo, também, a análise da propagação de ondas 

sísmicas pelo método das diferenças finitas estudada para poços preenchidos de fluido por 

KURKIJAN et. al (1994). 

Similarmente à metodologia empregada neste trabalho, WOTZKA et. al (2010) 

simularam, com o software COMSOL Multiphysics FEA, a propagação acústica a partir de uma 

fonte externa em um pequeno vaso preenchido por óleo isolante e analisaram as variações no 
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campo de pressão do fluido, para servir de base em estudos do interior de transformadores 

elétricos. 

Aproximando-se às características da técnica deste trabalho, SU et al. (2015) 

estudaram a modelagem da propagação de ondas acústicas no interior de tubulações revestidas 

de água utilizando o método de elementos finitos do software COMSOL. O intuito dos autores 

foi adaptar a solução analítica do campo de pressão, utilizada no campo de estudo de poços, 

para a condição citada. Ao comparar o resultado obtido da curva do receptor ao longo do tempo 

em diferentes espessuras e materiais de dutos, notaram-se diferenças de resultados pouco 

pronunciáveis entre cada caso. Alguns parâmetros de simulação deste artigo, que serão 

discutidos na seção 2.4, foram utilizados como ponto de partida. São eles: a distância entre fonte 

e receptor; diâmetro interno e espessura do duto. 

1.3 OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo avaliar, mesmo que preliminarmente, o potencial da 

técnica de detecção de descontinuidades em dutos a partir de emissão acústica por uma fonte 

externa no interior da tubulação. Os seguintes objetivos específicos podem ser listados: 

• Simular três casos e comparar os resultados obtidos entre eles; 

• Avaliar o potencial deste tipo de emissão acústica como análise não-destrutiva. 
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2 METODOLOGIA 

2.1 EQUAÇÃO DA ONDA 

A equação governante que será solucionada numericamente pode ser deduzida a partir 

das equações de conservação de massa e quantidade de movimento linear, com algumas 

simplificações. Portanto para a equação de conservação de quantidade de movimento linear 

𝜌
𝐷�⃗� 

𝐷𝑡
= ∇ ∙ 𝜏̿ − ∇𝑃 (2.1) 

onde 𝜌 é a massa específica do meio, 𝜏̿ é o tensor viscoso, 𝑃 é a pressão modificada que engloba 

o vetor gravidade, e �⃗�  é o vetor velocidade com componentes em duas dimensões, para este 

caso: 

�⃗� = 𝑢 𝑖̂ + 𝑣 𝑗̂ 

É possível desprezar as forças viscosas da Eq. (2.1) em relação às outras para o caso 

de ondas acústicas. Assim, com o termo 𝜏̿ desprezado e convertendo a Eq.(2.1) vetorial em duas 

componentes de direção, obtém-se: 

𝜌 (
𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑢

𝜕𝑥
) = −

𝜕𝑃

𝜕𝑥
 (2.2𝑎) 

𝜌 (
𝜕𝑣

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑣

𝜕𝑦
+ 𝑣

𝜕𝑣

𝜕𝑦
) = −

𝜕𝑃

𝜕𝑦
 (2.2𝑏) 

Esta versão simplificada da equação de Navier-Stokes possui alto grau de 

complexidade devido aos termos não-lineares presentes no lado esquerdo das Eqs. (2.2a) e 

(2.2b). De acordo com (WHITHAM, 1999), conseguem-se resultados satisfatórios mesmo após 

a eliminação destes termos, resultando nas equações: 

(
𝜕𝑢

𝜕𝑡
) = −

1

𝜌

𝜕𝑃

𝜕𝑥
 (2.3𝑎) 
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(
𝜕𝑣

𝜕𝑡
) = −

1

𝜌

𝜕𝑃

𝜕𝑦
 (2.3𝑏) 

Para obter a equação de onda governante deste trabalho, usa-se uma derivação da 

equação de continuidade: 

𝜕𝑃

𝜕𝑡
= −𝐵 (

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+

𝜕𝑣

𝜕𝑦
) (2.4) 

onde 𝐵 é o módulo de compressibilidade para meios fluidos.  Derivando a Eq. (2.4) no tempo, 

resulta em: 

𝜕2𝑃

𝜕𝑡2
= −𝐵(

𝜕

𝜕𝑡
(
𝜕𝑢

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑡
(
𝜕𝑣

𝜕𝑦
)) (2.5) 

Para a substituição dos termos da velocidade desta equação, pode-se usar as derivadas 

em x da Eq. (2.3a) e em y da Eq. (2.3b): 

(
𝜕2𝑢

𝜕𝑡𝜕𝑥
) = −

1

𝜌

𝜕2𝑃

𝜕2𝑥
 (2.6𝑎) 

(
𝜕2𝑣

𝜕𝑡𝜕𝑦
) = −

1

𝜌

𝜕2𝑃

𝜕2𝑦
 (2.6𝑏) 

Substituindo as Eqs. (2.6a) e (2.6b) na Eq. (2.5): 

𝜕2𝑃

𝜕𝑡2
=

𝐵

𝜌
(
𝜕2𝑃

𝜕2𝑥
+

𝜕2𝑃

𝜕2𝑦
) (2.7) 

As constantes de massa específica e módulo de compressibilidade podem ser 

substituídas pela velocidade de onda  

𝑐2 =
𝐵

𝜌
(2.8) 

levando à dedução da equação de onda em duas dimensões para ondas acústicas: 
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𝜕2𝑃

𝜕𝑡2
= 𝑐2 (

𝜕2𝑃

𝜕2𝑥
+

𝜕2𝑃

𝜕2𝑦
) (2.9) 

2.2 MÉTODO DAS DIFERENÇAS FINITAS 

O método computacional usado neste trabalho já é amplamente conhecido e difundido 

no meio científico e trata-se do Método das Diferenças Finitas (MDF), que permite solucionar 

numericamente equações diferenciais ao substituir derivadas contínuas, neste caso espaciais e 

temporais, em derivadas discretas aproximadas.  

Na implementação do método explícito, que será utilizado neste trabalho, a equação 

governante da onda já discretizada pode ser resolvida no espaço sucessivamente para cada 

instante de tempo, sem que um ponto do espaço dependa de outro ponto do mesmo instante 

para ser calculado. Dessa forma, a solução aproximada encontrada pode ser obtida sem que seja 

necessária a resolução de sistemas de equações lineares, o que aumentaria a complexidade e 

tempo do processamento numérico da solução final. 

A implementação do MDF é feita, primeiramente, discretizando o espaço 

bidimensional, o tempo, e o campo da pressão em um domínio finito: 

𝑥 = 𝑛𝑥 ∗ ℎ, 𝑐𝑜𝑚 𝑛𝑥 = 1, 2, … , 𝑖, … , 𝑁𝑥 (2.10𝑎) 

𝑦 = 𝑛𝑦 ∗ ℎ, 𝑐𝑜𝑚 𝑛𝑦 = 1, 2, … , 𝑗, … , 𝑁𝑦 (2.10𝑏) 

𝑡 = 𝑛𝑡 ∗ ∆𝑡, 𝑐𝑜𝑚 𝑛𝑡 = 1, 2, … , 𝑛, … ,𝑁𝑡 (2.10𝑐) 

𝑃(𝑥, 𝑦, 𝑡) = 𝑃𝑖,𝑗
𝑛 = 𝑃(𝑖 ∗ ℎ, 𝑗 ∗ ℎ, 𝑛 ∗ ∆𝑡) 

onde ℎ é a largura e altura de cada célula na malha espacial discretizada, ∆𝑡 é o passo de tempo 

finito arbitrário; além do número total de células 𝑁𝑥 na direção x, 𝑁𝑦 na direção y, e do número 

total de passos de tempo 𝑁𝑡 calculados na simulação. Para um dado ponto no espaço onde 𝑥 =

𝑖, y= 𝑗 e no instante de tempo onde 𝑡 = 𝑛, usa-se a notação da pressão 𝑃𝑖,𝑗
𝑛 . 

Com o intuito de aproximar as derivadas segundas temporais e espaciais na Eq. (2.9), 

podem-se usar esquemas de diferenças finitas centrais, que são calculados a partir de Séries de 

Taylor até uma ordem de precisão elevada o suficiente para que a aproximação seja satisfatória. 

Neste caso, serão usadas ordens de 2º grau para a derivada temporal e de 4º grau para a derivada 

espacial: 
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𝜕2𝑃

𝜕𝑡2
=

𝑃𝑖,𝑗
𝑛−1 − 2𝑃𝑖,𝑗

𝑛 + 𝑃𝑖,𝑗
𝑛+1

∆𝑡2
+ 𝑂(∆𝑡2) (2.11𝑎) 

𝜕2𝑃

𝜕𝑥2
=

−𝑃𝑖−2,𝑗
𝑛 + 16𝑃𝑖−1,𝑗

𝑛 − 30𝑃𝑖,𝑗
𝑛 + 16𝑃𝑖+1,𝑗

𝑛 − 𝑃𝑖+2,𝑗
𝑛

12ℎ2
+ 𝑂(ℎ4) (2.11𝑏) 

𝜕2𝑃

𝜕𝑦2
=

−𝑃𝑖,𝑗−2
𝑛 + 16𝑃𝑖,𝑗−1

𝑛 − 30𝑃𝑖,𝑗
𝑛 + 16𝑃𝑖,𝑗+1

𝑛 − 𝑃𝑖,𝑗+2
𝑛

12ℎ2
+ 𝑂(ℎ4) (2.11𝑐) 

O erro da aproximação será da ordem de 𝑂(ℎ4) para os termos espaciais e da ordem 

de 𝑂(∆𝑡2) para o termo temporal. Apesar de ser possível obter resultados satisfatórios com 

estas ordens de precisão, alguns parâmetros devem ser checados durante a simulação numérica 

a fim de evitar problemas de instabilidade ou dispersão. A dispersão pode levar a resultados 

imprecisos, enquanto a instabilidade dificulta até mesmo a convergência da simulação. A 

notável condição de estabilidade de Courant-Friedrichs-Lewy será discutida na seção (2.4.2). 

Portanto, a Eq. (2.9) pode ser substituída pelas equações (2.11a), (2.11b) e (2.11c) para 

obtenção da equação de onda discretizada: 

𝑃𝑖,𝑗
𝑛−1 − 2𝑃𝑖,𝑗

𝑛 + 𝑃𝑖,𝑗
𝑛+1

∆𝑡2
=

𝑐²

12ℎ2
(−𝑃𝑖−2,𝑗

𝑛 + 16𝑃𝑖−1,𝑗
𝑛 − 60𝑃𝑖,𝑗

𝑛 + 16𝑃𝑖+1,𝑗
𝑛 − 

𝑃𝑖+2,𝑗
𝑛 − 𝑃𝑖,𝑗−2

𝑛 + 16𝑃𝑖,𝑗−1
𝑛 + 16𝑃𝑖,𝑗+1

𝑛 − 𝑃𝑖,𝑗+2
𝑛 ) (2.12) 

Tendo em vista que o método explícito irá calcular a solução de 𝑃 para cada instante 

de tempo 𝑡 = 𝑛 + 1 com base nos valores previamente calculados de tempo 𝑡 = 𝑛 e 𝑡 = 𝑛 − 1, 

a Eq. (2.12) será utilizada na forma: 

𝑃𝑖,𝑗
𝑛+1 = 2𝑃𝑖,𝑗

𝑛 − 𝑃𝑖,𝑗
𝑛−1 +

𝑐2 ∗ ∆𝑡2

12ℎ2
(−𝑃𝑖−2,𝑗

𝑛 + 16𝑃𝑖−1,𝑗
𝑛 − 60𝑃𝑖,𝑗

𝑛 + 16𝑃𝑖+1,𝑗
𝑛 − 

𝑃𝑖+2,𝑗
𝑛 − 𝑃𝑖,𝑗−2

𝑛 + 16𝑃𝑖,𝑗−1
𝑛 + 16𝑃𝑖,𝑗+1

𝑛 − 𝑃𝑖,𝑗+2
𝑛 ) (2.13) 

 

2.3 EMISSÃO DA FONTE ACÚSTICA 

A emissão acústica no domínio a ser simulado numericamente será feita por uma fonte 

fixa no espaço, que é função do tempo. Existem diversos tipos de funções usadas para o estudo 

de ondas acústicas, sendo uma das mais usadas na bibliografia a função Ricker, que é a derivada 
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segunda da função Gaussiana. Como definida por CUNHA (1997), a função fonte seguinte é 

usada neste trabalho: 

𝑠(𝑡) = [1 − 2𝜋(𝜋𝑓𝑐𝑡)
2]𝑒−𝜋(𝜋𝑓𝑐𝑡)

2
 (2.14) 

onde 𝑓𝑐 está relacionado à função de corte, a qual define o período total de pulso da onda 𝑇: 

𝑓𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 = 3√𝜋𝑓𝑐  (2.15) 

𝑇 =
2√𝜋

𝑓𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒
 (2.16) 

Modificando a Eq. (2.14) com as equações (2.10c) e (2.16) para que todo o pulso da 

onda ocorra a partir de 𝑡 = 0 durante a simulação e para domínio de tempo discretizado: 

𝑡𝑑 = 𝑡 − 𝑇 = 𝑛 ∗ ∆𝑡 −
2√𝜋

𝑓𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒
 (2.17) 

𝑠𝑑(𝑡) = [1 − 2𝜋(𝜋𝑓𝑐𝑡𝑑)
2]𝑒−𝜋(𝜋𝑓𝑐𝑡𝑑)2 (2.18) 

Escolhendo arbitrariamente o parâmetro de 𝑓𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 = 24 𝑘𝐻𝑧, a função fonte inserida 

no domínio ao longo do tempo tem o seguinte perfil (Figura 2.1): 

 

Figura 2.1 – Fonte de emissão acústica 
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A amplitude desta função fonte para cada passo de tempo será inserida na célula central 

no domínio de simulação, que será discutido na próxima seção (2.4). Finalmente, a equação 

(2.13) com inserção da fonte no domínio usada para a programação da simulação numérica 

vale: 

𝑃𝑖,𝑗
𝑛+1 = 2𝑃𝑖,𝑗

𝑛 − 𝑃𝑖,𝑗
𝑛−1 +

𝑐2 ∗ ∆𝑡2

12ℎ2
(−𝑃𝑖−2,𝑗

𝑛 + 16𝑃𝑖−1,𝑗
𝑛 − 60𝑃𝑖,𝑗

𝑛 + 16𝑃𝑖+1,𝑗
𝑛 − 

𝑃𝑖+2,𝑗
𝑛 − 𝑃𝑖,𝑗−2

𝑛 + 16𝑃𝑖,𝑗−1
𝑛 + 16𝑃𝑖,𝑗+1

𝑛 − 𝑃𝑖,𝑗+2
𝑛 ) + 𝑠(𝑡 = 𝑛) (2.19) 

2.4 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE SIMULAÇÃO 

De posse da equação (2.19), torna-se possível a implementação da simulação numérica 

para a propagação de ondas a partir de uma fonte em um domínio pré-estabelecido. Nesta seção, 

serão discutidos os parâmetros do problema – o domínio de interesse e geometria do problema; 

e os parâmetros definidos pelo usuário ao executar a simulação. O programa desenvolvido foi 

realizado em linguagem Python e pode ser consultado na seção de Apêndice. As bibliotecas 

NumPy, Numba e Matplotlib foram utilizadas para, respectivamente, armazenamento e 

manipulação de matrizes e vetores; otimização do tempo de processamento final; e geração de 

gráficos e mapas de cores dos resultados calculados. 

2.4.1 Domínio de interesse 

Será feita a simulação de um corte axial em duas dimensões de um duto ao longo do 

eixo x, que encontra-se cheio de fluido (água). Ao redor da tubulação, ambas as partes superior 

e inferior estarão também imersas em água. Na célula central, haverá a inserção da fonte 

emissora ao longo do tempo. A uma distância pré-definida da fonte, serão coletados os valores 

de pressão ao longo do tempo simulando um receptor sonoro físico. A Figura 2.2 ilustra o 

domínio definido e a malha espacial, de forma grosseira. 
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Figura 2.2 – Malha grosseira do domínio computacional 

Vale ressaltar que o número de nós da malha define o nível de detalhe da representação 

física do problema. Uma malha muito grosseira – células muito grandes – podem não prover 

resultados satisfatórios, mas uma malha muito fina demanda muito mais da capacidade e tempo 

de processamento computacional – o que pode não ser viável dependendo do tempo total 

necessário de simulação. 

2.4.2 Parâmetros de simulação 

A escolha dos parâmetros de simulação previamente mencionados de largura da célula 

(ℎ)  e tempo total de simulação (𝑇)  serão definidos pelo usuário, juntamente com a 

largura/altura total do domínio (𝐿𝑥) = 𝐿𝑦; todos em unidades do Sistema Internacional (SI). 

Além destes, os parâmetros físicos e geométricos também serão definidos pelo usuário, 

em unidades do SI. São eles: as velocidades de onda (𝑐1) no meio 1 (água) e (𝑐2) no meio 2 

(aço) em 𝑚/𝑠; a frequência de corte (𝑓𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒) da fonte emissora em 𝐻𝑧; a distância axial entre 

fonte e receptor (𝐿𝑟𝑒𝑐) em 𝑚; o diâmetro interno do duto (𝑑𝑖𝑛𝑡) em 𝑚; e a espessura da parede 

do duto (𝑒𝑑𝑢𝑡𝑜) em 𝑚. 

Os parâmetros mencionados anteriormente de passo de tempo finito (∆𝑡), número total 

de células (𝑁𝑥) na direção x, onde 𝑁𝑥 = 𝑁𝑦 , e número total de passos de tempo (𝑁𝑡) serão 

calculados automaticamente pelo programa da seguinte forma: 
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𝑁𝑥 = 𝑁𝑦 =
𝐿𝑥

ℎ⁄  (2.20) 

∆𝑡 =
𝐶 ∗ ℎ

𝑐1
 (2.21) 

onde 𝑐1 é a velocidade de onda no meio 1 (água) e 𝐶 é o número de Courant com valor usado 

de 𝐶 = 0.1. 

O número de Courant é uma condição de estabilidade que foi estabelecida pela 

primeira vez pelos autores COURANT, FRIEDRICHS e LEWY (COURANT et al., 1967). 

Para domínios bidimensionais discretos, esta condição define que o passo de tempo utilizado 

deve ser menor que o tempo necessário para que a onda se propague de uma célula a outra. Isto 

garante que nenhuma informação seja perdida na propagação numérica ao longo do tempo. No 

caso deste problema, tratando-se de uma velocidade de onda igual em qualquer direção e malha 

uniforme, tem-se a condição 

𝑐 ∗ ∆𝑡

ℎ
≤ 𝐶 (2.22) 

onde 

ℎ = ∆𝑥 = ∆𝑦 (2.23) 

e 𝐶 é a constante de Courant calculada para cada tipo de problema, de acordo com a pirâmide 

de dependência da equação diferencial em análise. Como demonstrado por KASSUGA (2011), 

o número de Courant para este problema vale: 

𝐶 =
1

√2
 (2.24) 

Ao definir o passo de tempo com um valor suficiente para que esta condição seja 

atingida, não corre-se o risco de haver instabilidades de simulação devido à má escolha do 

parâmetro temporal. 

A convergência do método das diferenças finitas não depende somente da condição de 

Courant-Friedrichs-Lewy, e outro parâmetro de importância para obtenção de resultados 

coerentes é o valor definido para a largura da célula (ℎ). O comprimento ideal para ℎ deve ser 

menor que o comprimento de onda (𝜆) estudado, que pode ser calculado aproximadamente a 
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partir da frequência de corte (𝑓𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒) e velocidade de onda mais lenta do domínio (𝑐1). O valor 

máximo para ℎ segue o princípio básico de ser igual ou menor que 𝜆 𝑁⁄  – onde 𝑁 é um número 

inteiro entre 5 e 10: 

𝜆 ≅
𝑐1

𝑓𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒
⁄  (2.25) 

ℎ ≤
𝜆

5
 (2.26) 

Com as condições utilizadas, portanto: 

ℎ ≤

𝑐1
𝑓𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒

⁄

5
=

1480
105⁄

5
≤ 0,00296 𝑚 (2.27) 

 

2.5 SIMULAÇÕES 

2.5.1 Duto sem descontinuidades 

Para todos os casos a serem simulados, os seguintes parâmetros, previamente 

discutidos, foram definidos: 

Tabela 2.1. Parâmetros de simulação (MDF) 

Parâmetro Valor 

𝐿𝑥: Largura/Altura do domínio (m) 3,340 

ℎ: Largura/Altura da célula unitária (m) 0,002 

𝑇: Tempo total de simulação (s) 0,00165 

𝑓𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒: Frequência de corte (Hz) 100.000 

𝑐1: Velocidade de onda na água (m/s) 1480 

𝑐2: Velocidade de onda no aço (m/s) 5130 

𝐿𝑟𝑒𝑐: Distância entre fonte e receptor (m) 0,884 

𝑑𝑖𝑛𝑡: Diâmetro interno do duto (m) 0,600 

𝑒𝑑𝑢𝑡𝑜: Espessura da parede do duto (m) 0,030 

Número total de elementos da malha 2.788.900 
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A Figura 2.1 ilustra o domínio da simulação para o caso do duto sem descontinuidades, 

feita com os parâmetros físicos e geométricos da Tabela 2.1. Este domínio será levemente 

alterado para a simulação dos casos seguintes. 

2.5.2 Duto com vazamento sintético 

Para a simulação do duto com vazamento sintético, uma parte central da parede 

superior do duto foi definida como sendo do meio com velocidade de onda 𝑐1 (água). A largura 

axial do vazamento sintético foi definida com o valor de 0,006 m, e a Figura 2.3 ilustra o 

domínio deste caso com uma malha mais grosseira para melhor entendimento. 

 

Figura 2.3 – Domínio do duto com vazamento 

2.5.3 Duto com corrosão alveolar sintética 

Para o caso do duto com corrosão alveolar interna sintética, modelou-se uma 

descontinuidade no centro da parede superior do duto com geometria elíptica. A largura axial 

da corrosão sintética na parte interna da parede superior foi definida com o valor de 0,03 m, e 

a profundidade com o valor de 0,02 m. A condição de preenchimento como meio de água para 

as células foi definida pela equação da elipse seguinte: 

𝑥𝑜
2

𝑎2
+

𝑦𝑜
2

𝑏2
< 1 (2.27) 

onde 𝑎 =
4

334
, 𝑏 =

25

334
 , e as coordenadas adimensionais 𝑥𝑜 e 𝑦𝑜 valem: 
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𝑥𝑜 =
𝑥

𝐿𝑥
− 0.5 (2.28) 

𝑦𝑜 =
𝑦

𝐿𝑦
−

160

334
 (2.28) 

A Figura 2.4 ilustra em detalhe a corrosão sintética aplicada à malha discretizada, com 

os parâmetros previamente definidos, para este caso. 

 

Figura 2.4 – Corrosão sintética aplicada à malha discretizada 

2.6 VALIDAÇÃO DO MÉTODO - COMSOL 

Os resultados das simulações anteriormente descritas foram comparadas com 

simulações realizadas no software COMSOL Multiphysics®, versão 5.1, a fim de validação do 

método numérico empregado; além de servir como mais uma forma de pré-avaliação do 

potencial desta técnica como inspeção não destrutiva de dutos. SU et al. (2015) utilizaram o 

COMSOL na simulação da propagação de ondas acústicas em dutos, após validarem a alta 

precisão do método numérico empregado na resolução do campo de pressão ao longo do tempo 

em comparação com a solução analítica calculada, para o problema específico analisado.  

O método empregado pelo software para solucionar a Eq. (2.9) governante do 

problema é o Método dos Elementos Finitos (MEF), também presente na maioria dos softwares 

computacionais de simulações de engenharia atualmente usados em toda a indústria. Assim 

como o MDF, uma solução aproximada da equação diferencial parcial governante é calculada 

através de sua discretização espacial e temporal. 

O método numérico do avanço do passo de tempo utilizado e recomendado para 

problemas desta natureza no software é o Generalized alpha, primeiramente sugerido para 
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sistemas com derivadas temporais de segunda ordem em 1993, por CHUNG e HULBERT 

(1993) e adaptado para as equações de Navier-Stokes por JANSEN et al. (2000).  Trata-se de 

um método implícito de segunda ordem de precisão, onde se faz necessária a resolução de um 

sistema linear com um número de variáveis igual ao número de graus de liberdade dos 

elementos da malha em cada instante de tempo calculado. Para este problema, a simulação foi 

feita com 4.814.933 graus de liberdade a serem resolvidos devido à malha empregada, 

mencionada a seguir. 

Foi adotado no programa um domínio espacial em 2D para a simulação de um 

problema de Acústica de Pressão Transiente. Os parâmetros físicos e numéricos seguem a 

Tabela 2.2 seguinte: 

Tabela 2.2 - Parâmetros de simulação (COMSOL) 

Parâmetro Valor 

𝐿𝑥: Largura/Altura do domínio (m) 3,340 

ℎ: Tamanho máximo da célula unitária (m) 0,002 

𝑇: Tempo total de simulação (s) 0,00165 

∆𝑡: Passo de tempo (s) 2,7E-7 

𝑐1: Velocidade de onda na água (m/s) 1480 

𝑐2: Velocidade de onda no aço (m/s) 5130 

𝜌1: Densidade da água (kg/m³) 1000 

𝜌2: Densidade do aço (kg/m³) 7800 

𝐿𝑟𝑒𝑐: Distância entre fonte e receptor (m) 0,884 

𝑑𝑖𝑛𝑡: Diâmetro interno do duto (m) 0,600 

𝑒𝑑𝑢𝑡𝑜: Espessura da parede do duto (m) 0,030 

Número total de elementos da malha 2.404.900 

 

Para o problema analisado, as células unitárias da malha espacial em duas dimensões 

foram modeladas como elementos de superfície triangulares, com modo de tecelagem Delaunay. 

Com o intuito de reduzir a complexidade das simulações e com isso reduzir o tempo total de 

cálculo do software, a malha espacial do domínio foi definida de forma mais grosseira para as 

áreas de fluido externas ao duto, com o valor do tamanho da célula unitária ℎ𝑔 sendo: 

0,002 𝑚 ≤  ℎ𝑔  ≤ 0,334 𝑚 (2.29) 
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Como a propagação das ondas no domínio ocorre a partir do centro, a região mais 

grosseira não deve alterar os resultados coletados pelo receptor ao longo do tempo mesmo tendo 

células não adequados aos requisitos de simulação explicitados em 2.4.2, que também valem 

para a propagação de onda numérica no COMSOL. Esta simplificação permite reduzir em 

grande parte o tempo de processamento da simulação, que em comparação ao MDF se mostra 

muito mais custoso, como será discutido na seção 3 de resultados. A malha utilizada pode ser 

ilustrada conforme a Figura 2.5, onde a região preta contém as células refinadas com ℎ ≅ 2 𝑚𝑚. 

 

Figura 2.5 - Malha espacial (COMSOL) 
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3 RESULTADOS 

3.1 CARACTERÍSTICAS DA FUNÇÃO RECEPTOR 

Analisando a função pressão do receptor ao longo do tempo para os casos simulados, 

é possível destacar a onda direta, emitida pela fonte no instante de tempo inicial 𝑡 = 0  e 

propagada até o receptor; assim como 3 ondas refletidas pela parede superior e inferior do duto. 

Cada reflexão é proveniente da propagação interna ao duto da onda inicialmente inserida no 

domínio.  

Como existe uma simetria axial de propagação das ondas e tanto o receptor como a 

fonte encontram-se no centro da tubulação, as reflexões sofrem interferência construtiva ao 

serem captadas pelo programa. Isto explica a maior amplitude da onda de 1ª reflexão em relação 

a onda direta. A curva do receptor para o caso sem descontinuidades (Figura 3.1) serve de 

exemplo para a ilustração destas características observadas em todos os resultados. 

 

Figura 3.1 - Receptor: caso sem descontinuidades 

Além disto, a função do Receptor evidencia também como as amplitudes das reflexões 

tendem a sofrer uma atenuação ao longo do tempo. No domínio 2D, ambas paredes oferecem 

uma superfície de reflexão parcial da onda, de forma que teoricamente seria possível captar 

diferenças de pressão interna por um período de tempo muito mais extenso que o analisado. 
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3.2 CASO SEM DESCONTINUIDADES 

Os resultados para o caso sem descontinuidades do método numérico de diferenças 

finitas e do software COMSOL refletem algumas diferenças, conforme a Figura 3.2: 

 

Figura 3.2 - Comparação do Receptor entre MDF e COMSOL - caso sem descontinuidades 

O tempo de chegada de todas as ondas entre os dois métodos comparados mostra-se 

muito semelhante. Com isto, é possível validar a simulação numérica da propagação na malha 

espacial, inclusive na interface água-aço das superfícies internas do duto.  

A diferença mais notável entre os dois resultados se dá na amplitude das ondas. No 

MDF, as ondas parecem sofrer uma alteração da função fonte inserida, mais exacerbada na 

segunda região de amplitude negativa para as reflexões. A simulação do COMSOL mantém 

com mais fidelidade a função fonte propagada, nos aspectos de amplitude e perfil 

comparativamente à função inicial inserida. A Figura 3.3 ilustra em detalhe as características 

descritas na seção 3.2 para o resultado do COMSOL: 
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Figura 3.3 - Receptor COMSOL - caso sem descontinuidades 

Como mencionado na seção 2.6, o método empregado pelo COMSOL Multiphysics é 

muito mais custoso no processamento computacional e os resultados observados obtidos podem 

também ser comparados quanto a este custo.  

Tabela 3.1 - Tempo de processamento - MDF e MEF 

Método numérico de solução 

Tempo de 

processamento 

(h) 

Número de 

elementos da 

malha 

MDF – 4ª ordem espacial, 2ª ordem 

temporal 
0,35 2.788.900 

MEF – COMSOL Multiphysics 17,37 2.404.900 

 

Conforme observado na Tabela 3.1, o tempo de simulação do MEF é muito mais longo; 

e demanda também uma maior memória RAM e em disco da máquina utilizada. Todas as 

simulações analisadas foram realizadas em um computador com processador Intel Core i3-6100 

de 64 bits e 3,70 GHz com 8GB de memória RAM. 

3.3 CASO COM VAZAMENTO SINTÉTICO 

Para o caso aplicado com vazamento sintético, a curva do receptor (Figura 3.4) contém 

ondas provenientes da descontinuidade inserida no domínio, sendo a primeira delas captada 

logo após a onda de primeira reflexão. Estas ondas de descontinuidade possuem amplitudes 

bem menores em relação às ondas captadas por reflexão das paredes do duto.  
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Figura 3.4 – Receptor MDF: caso com vazamento sintético (Largura do vazamento = 6 mm) 

Através de mapas de pressão do domínio coletados em diferentes instantes de tempo 

durante a simulação do MDF, foi possível observar o fenômeno físico simulado pelo qual estas 

ondas são geradas. A onda emitida pela fonte, ao passar pela parede do duto e ser refletida 

parcialmente ao longo da superfície da parede também sofre uma reflexão pontual no local da 

descontinuidade do vazamento sintético, como ilustra a Figura 3.5: 

 

Figura 3.5 - Snapshot do Mapa de Pressão (legenda em Pa) - caso com vazamento sintético 

Dessa forma, a descontinuidade atua como uma fonte passiva de emissão acústica que, 

ao propagar pelo interior do duto, pode ser captada pelo receptor em uma frente de onda após 

as reflexões esperadas das paredes internas da tubulação. 
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Seguindo os mesmos parâmetros de simulação do MDF, explicitados na Tabela 2.1 e 

Tabela 2.2, a simulação pelo MEF no COMSOL resultou na captação de uma curva do receptor 

semelhante ao MDF. 

 

Figura 3.6 - Receptor COMSOL - caso com vazamento sintético (Largura do vazamento = 6mm) 

A Figura 3.6 permite a validação da existência da captação de ondas emitidas pelo 

vazamento sintético modelado em uma das paredes do duto no domínio. Assim como o 

resultado do MDF (Figura 3.4), a curva do receptor do MEF (Figura 3.6) apresenta ondas do 

vazamento sintético com amplitudes de grandeza bem inferior às ondas propagadas pela fonte 

inserida e pelas reflexões das paredes da tubulação.  

Ao subtrair a curva do receptor do caso com vazamento sintético pela curva do receptor 

do caso sem descontinuidade, é possível comparar a grandeza da amplitude destas ondas 

geradas pela descontinuidade em mais detalhe, conforme a curva para o MDF na Figura 3.7: 
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Figura 3.7 - Diferença entre Receptores do caso Normal e Vazamento Sintético (MDF) 

É possível observar que a amplitude das ondas emitidas pela descontinuidade estão em 

torno de 2% a 1% das amplitudes das ondas de reflexão captadas previamente nos casos da 1ª 

e 2ª reflexão, respectivamente. Essa alta diferença de energia pode tornar muito difícil a 

detecção desta descontinuidade em um caso com ruído de fundo, em uma possível aplicação 

experimental desta técnica. As ondas de descontinuidade B e E (Figura 3.7) captadas após as 

ondas A e C foram observadas como sendo de reflexão destas ondas A e C, respectivamente. A 

onda D trata-se da 2ª reflexão da onda A. 

Esta análise também pode ser feita pela simulação no COMSOL. A diferença da curva 

do Receptor entre o caso com vazamento e o caso sem descontinuidade resulta na curva da 

Figura 3.8. Como a amplitude das ondas direta e de reflexão tiveram diferenças entre os dois 

casos – o que não ocorreu para o MDF, estas foram retiradas da Figura 3.8 para uma melhor 

análise com somente as ondas provenientes do vazamento sintético presentes. 

 

Seguinte à  

1ª reflexão 
Seguinte à  

2ª reflexão 

A 

B 

C 

D 

E 
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Figura 3.8 - Diferença entre Receptores do caso Normal e Vazamento Sintético (COMSOL) 

Comparando as amplitudes das ondas A e C da Figura 3.8 com as amplitudes das suas 

respectivas ondas de reflexão da Figura 3.6, chega-se a um valor de 2.0% para A, e 1.0% para 

C, com uma incerteza de ± 0.5%. Este valor, que pode ser remetido à energia da onda de 

descontinuidade do vazamento sintético, é bem semelhante ao caso do MDF explicado 

anteriormente. 

Em questão comparativa aos dois métodos vistos para simulação do caso de vazamento 

sintético, foi observada uma melhor fidelidade do perfil de onda de descontinuidade para o 

MDF. Apesar disto, para ambos os métodos pode ser ressaltado trechos de dispersão numérica, 

que acrescentam pontos de máximo e mínimo local às ondas de descontinuidades propagadas 

no interior do duto, presentes nas Figuras 3.7 e 3.8. 

3.4 CASO COM CORROSÃO ALVEOLAR SINTÉTICA 

O caso aplicado com corrosão alveolar interna sintética reproduz resultados 

semelhantes ao caso de vazamento sintético, como é possível notar na Figura 3.9.  

Seguinte à  

1ª reflexão 
Seguinte à  

2ª reflexão 

A 
B 

C 

D 
E 
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Figura 3.9 – Receptor MDF: caso com corrosão alveolar sintética 

O mesmo mecanismo observado para o caso com vazamento sintético de emissão 

pontual de ondas ocorre durante a propagação das ondas no interior do duto pela corrosão 

interna alveolar. Pelo MDF, as duas curvas da Figura 3.4 e da Figura 3.9 são indistinguíveis a 

olho nu. Para este caso, a energia da onda – sua amplitude – emitida pela descontinuidade 

inserida no domínio possui um valor aproximado entre 2% a 4% em relação à onda de reflexão 

originária. 

A comparação em detalhe para as ondas de descontinuidade entre o caso com 

vazamento sintético e corrosão alveolar sintética pode ser analisada na Figura 3.10 seguinte: 

 

Figura 3.10 – Diferenças entre ondas dos casos de vazamento e corrosão e onda do caso normal (MDF) 
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A Figura 3.10 permite evidenciar a semelhança entre as ondas de descontinuidade para 

o MDF, tanto no tempo de chegada quanto no perfil de cada onda. A diferença entre os dois 

casos se dá na amplitude para toda a curva, onde o caso com corrosão alveolar sintética resultou 

em ondas de maior amplitude em relação ao caso com vazamento. Para o pico das 3 primeiras 

ondas, a diferença relativa de amplitude ficou em torno de 48% ± 4%. 

A simulação numérica deste caso pelo MEF no COMSOL resultou na curva do 

Receptor da Figura 3.11: 

 

Figura 3.11 - Receptor COMSOL - caso com corrosão alveolar sintética 

Assim como o MDF, este método proporcionou resultados semelhantes ao caso de 

vazamento sintético (Figura 3.6) para o caso de corrosão alveolar sintética. Os picos de ondas 

de descontinuidade tiveram amplitudes de 7% ± 1% em relação às suas ondas de reflexão 

originárias. A comparação da curva do Receptor para ambos os casos do MEF – COMSOL 

pode ser encontrada na Figura 3.12: 
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Figura 3.12 - Diferenças entre ondas dos casos de vazamento e corrosão e onda do caso normal (COMSOL) 

Para as simulações do COMSOL, ambos os casos de descontinuidade sintética 

resultaram em curvas de Receptor semelhantes em pontos de captação de pressão ao longo do 

tempo, podendo ser destacada uma melhor fidelidade do perfil de onda da fonte emissora inicial 

para o caso com corrosão sintética. O caso analisado com corrosão alveolar sintética resultou 

em ondas de descontinuidade com amplitude de maior valor; tendo os 3 primeiros picos de 

ondas da Figura 3.12 uma diferença relativa de amplitude de 67% ± 3% para o caso com 

vazamento sintético. 

3.5 DETECÇÃO DAS DESCONTINUIDADES SINTÉTICAS 

Como analisado anteriormente, as ondas captadas pelo receptor acústico provenientes 

de descontinuidades sintéticas têm uma baixa energia quando comparadas à fonte de emissão 

inserida no duto ou até mesmo à primeira onda de reflexão captada pelo receptor. Esta alta 

diferença de amplitude pode tornar a técnica inviável de ser usada como método de inspeção 

não-destrutiva de tubulações.  

Em um possível contexto experimental, onde exista ruído ambiente devido a fatores 

de emissão acústica de pressão como o próprio escoamento ou condições específicas locais; a 

detecção de ondas emitidas por descontinuidades na parede do duto irá depender da facilidade 

de serem distinguidas e analisadas na curva captada pelo receptor. Além disso, cabe pensar na 

viabilidade desta técnica ao contextualizá-la em experimentos realizados ao longo de uma 

tubulação extensa. A emissão acústica neste caso teria que ser pensada para ocorrer em 

intervalos de repetição onde exista um equilíbrio entre o máximo de pontos coletados da 
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tubulação e o aproveitamento destes dados sem que haja uma superposição de ondas originárias 

de emissões consecutivas. Diversos outros aspectos separam as simulações deste trabalho de 

um caso real experimental, que serão mencionadas na seguinte seção 4; de forma que avanços 

e aperfeiçoamentos mesmo em simulações numéricas podem continuar a servir de base para a 

análise de viabilidade desta técnica.  

Para sintetizar os resultados numéricos obtidos das simulações de detecção de ondas 

de descontinuidade, expõe-se as Tabelas 3.2 e 3.3, separadas entre os métodos usados de MDF 

e MEF (COMSOL) previamente discutidos. 

Tabela 3.2 - Amplitude de picos de ondas (MDF) 

MDF Amplitude (Pa) % 

Fonte de emissão 1,000 100,0 

Onda direta 1,750 175,0 

1ª reflexão 2,720 272,0 

2ª reflexão 2,000 200,0 

3ª reflexão 1,100 110,0 

Ondas de descontinuidade sintética* 

Vazamento (L = 6mm) 0,047 4,7 

Corrosão alveolar (P = 20mm) 0,098 9,8 

*ondas originárias da 1ª reflexão 

 

Tabela 3.3 - Amplitude de picos de ondas (COMSOL) 

COMSOL Amplitude (Pa) % 

Fonte de emissão 1,000 100,0 

Onda direta 0,220 22,0 

1ª reflexão 0,410 41,0 

2ª reflexão 0,347 34,7 

3ª reflexão 0,298 29,8 

Ondas de descontinuidade sintética* 

Vazamento (L = 6mm) 0,011 1,1 

Corrosão alveolar (P = 20mm) 0,031 3,1 

*ondas originárias da 1ª reflexão 
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4 CONCLUSÕES 

O presente estudo contempla uma técnica de inspeção não-destrutiva baseada em 

emissão acústica a partir de um fonte externa no interior de dutos, que foi simulada 

numericamente em três casos simplificados de duas dimensões, estacionários através do método 

das diferenças finitas e do método de elementos finitos do software COMSOL Multiphysics®. 

O método das diferenças finitas provou-se capaz de simular a propagação de ondas de 

frequência de 100 kHz, para domínios curtos de espaço e tempo quando comparados ao uso em 

domínios geofísicos muito maiores. Para isto, utilizou-se o esquema de diferenças centrais de 

4ª ordem para o espaço e 2ª ordem para o tempo; assegurando-se condições favoráveis para a 

discretização do espaço e tempo, conforme o número de Courant de 0,1 e o tamanho máximo 

de célula ℎ calculado de 2,96 mm. 

Em comparação com o método do COMSOL, o MDF resultou em curvas do receptor 

de captação inserido no domínio com diferenças expressivas nas amplitudes de cada onda, mas 

com tempos de chegada bem semelhantes e perfis de onda razoáveis. 

A partir do caso simulado para um duto com vazamento sintético de 6 mm de largura, 

conclui-se que a onda de descontinuidade emitida passivamente pode ser captada pelo receptor 

após a 1ª reflexão do duto. A amplitude é captada com aproximadamente 2% da amplitude da 

onda de 1ª reflexão na parede do duto para o MDF. Em comparação, é captada com 

aproximadamente 3% da amplitude da onda de 1ª reflexão para o COMSOL. 

A partir do caso simulado para um duto com corrosão alveolar sintética de 20 mm de 

profundidade, conclui-se que a onda de descontinuidade pode ser captada após a 1ª reflexão do 

duto. A amplitude é captada com aproximadamente 4% da amplitude da onda de 1ª reflexão 

para o MDF; e com aproximadamente 8% da amplitude da onda de 1ª reflexão para o COMSOL. 

Em estudos futuros, pode ser possível avaliar experimentalmente se os resultados 

apresentados irão refletir a física real da propagação de ondas acústicas no interior de dutos 

cheios de fluido. Mesmo ainda em simulações computacionais, é possível aperfeiçoar o modelo 

utilizado neste trabalho a fim de consolidar a viabilidade desta técnica. 

Como recomendações, cabe futuramente a realização de simulações em três 

dimensões; com emissões acústicas também provenientes do próprio escoamento no duto que 

irão afetar a leitura do receptor; com inserção de ruído externo ambiente captado pelo receptor; 
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e, possivelmente, o aperfeiçoamento da técnica ao utilizar, por exemplo, múltiplos receptores 

em linha axial. 

A realização de estudos experimentais que possam validar concretamente esta técnica 

podem focar também em uma análise estatística da viabilidade da detecção de descontinuidades. 

Além de englobar incertezas impossíveis de ser simuladas, o estudo experimental também 

permite a checagem dos parâmetros físicos mínimos de resultados satisfatórios, como a 

profundidade de um ponto de corrosão alveolar; e se é possível a distinção entre casos com 

vazamentos e corrosão, somente analisando as curvas do receptor de pressão. 

Uma sugestão possível para o mecanismo decisório da detecção e mensuração de 

descontinuidades a partir da curva do receptor se dá em algoritmos de aprendizado de máquina. 

Preliminarmente, uma rede neural pode ser treinada e testada sob aprendizado supervisionado 

a partir de um banco de dados de simulações ou experimentos com diversos parâmetros 

diferentes como presença ou não de descontinuidades; largura do vazamento; profundidade da 

corrosão; diâmetro interno da tubulação; espessura da parede; posição do par fonte/receptor à 

distância do centro do duto; e distância entre fonte e receptor. 
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6 APÊNDICE 

Expõe-se aqui o programa em Python utilizado para simulações pelo método das 

diferenças finitas (MDF), com esquema de diferenças centrais, de 4ª ordem espacial e 2ª ordem 

temporal. 

# Bibliotecas Python 

from math import sqrt, pi, exp  # Funções matemáticas 

import numpy as np              # Armazena matrizes 2D 

from numba import njit          # Otimiza tempo de execução 

import matplotlib.pyplot as plt # Imprime gráficos 

from sys import exit            # Condição de saída 

import os                       # Navega por pastas de output 

 

# Programa de Simulação de ondas acústicas em 2D 

# Método das Diferenças Finitas 

# Equação da onda governante: 

# Ptt = c²*( Pxx + Pyy ) 

 

def main(): 

 

    # Parâmetros de inicialização: 

    # Espaço                     

    Lx = 3.34                   # Largura/Altura do domínio espacial [m] 

    h = 0.002                   # Largura/Altura da célula unitária  [m] 

    nx = int(Lx/h)              # Número de células em cada direção  [unid.] 

    x = np.linspace(0,Lx,nx)    # Vetor do espaço discretizado       [m] 

 

    # Tempo 

    T = 1.65/1000.0             # Tempo total de simulação           [s] 

 

    # Matrizes de Pressão Modificada 

    U1 = np.zeros((nx,nx))      # P em tempo n 

    U0 = np.zeros((nx,nx))      # P em tempo n-1 

    U2 = np.zeros((nx,nx))      # P em tempo n+1 

 

    # Mapa de velocidade de onda no espaço discretizado 

    fatmap = np.zeros((nx,nx))   

 

    fcorte = 100000             # Frequência de corte                 [Hz] 

    fc = fcorte/(3*sqrt(pi))    # Constante fc                        [Hz] 

    c1 = 1480                   # Velocidade de onda no meio 1 (água) [m/s] 

    c2 = 5130                   # Velocidade de onda no meio 2 (aço)  [m/s] 

    Courant = 0.1               # Número de Courant fixo, para c1 

    dt = Courant*h/c1           # Passo de tempo finito               [s] 

    tt = int(T/dt)              # Número total de passos de tempo     [unid.] 

    t = np.linspace(0,T,tt)     # Vetor do tempo discretizado         [s] 
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    # Parâmetros geométricos 

    Lreceptor = 0.884           # Distância entre fonte e receptor    [m] 

    d_rec = int(Lreceptor/h)    # Distância "", em número de células 

    Dint = 0.6                  # Diâmetro interno do duto            [m] 

    d_int = int(Dint/h)         # Diâmetro "", em número de células 

    Eduto = 0.03                # Espessura do duto                   [m] 

    e = int(Eduto/h)            # Espessura "", em número de células 

 

    ## Condição de descontinuidade no duto 

    # False, caso não haja vazamento; Float, caso haja vazamento 

    Vazamento = 0.006              # Largura do vazamento na direção axial [m] 

    Vazamento = False              # Condição sem vazamento sintético 

    if Vazamento: 

        Vazamento=int(Vazamento/h)  # Largura "", em número de células 

    # False, caso não haja corrosão interna; True, caso haja corrosão 

    Corrosao = True            # Booleano True/False 

 

    # Número de Snapshots (Mapa do Campo de Pressão) a imprimir 

    snap = 40 

 

    # Imprime no console o passo de tempo e total de passos da simulação 

    print('dt = '+str(dt)) 

    print('tt = '+str(tt)) 

 

    # Calcula número de Courant para ambas as velocidades 

    fat1 = c1*dt/h              # Água 

    fat2 = c2*dt/h              # Aço 

 

    # Condição de saída: Courant > 0.7 

    if fat2 > 0.7: 

        print('Courant (c2) = '+str(c2*dt/h)) 

        exit() 

 

    # Inicializa vetores que coletam gráfico da Fonte(t) e Receptor(t) 

    fonte_t = np.zeros(tt) 

    receptor = np.zeros(tt) 

 

    # Muda diretório para pasta de arquivos de saída 

    dir_out = os.getcwd()+"\\Output" 

    os.chdir(dir_out) 

 

    # Limpa a pasta de saída 

    for file in os.listdir(os.getcwd()): 

        os.remove(file) 

 

    # Preenche a matriz de velocidade de onda, para cada ponto do espaço 

    fatmap = MapaVelocidade(fatmap,nx,h,d_int,e,fat1,fat2,Vazamento,Corrosao) 
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    # Loop temporal 

    for n in range(tt):         # Passo de tempo tn 

 

        # Condição de borda: Reflexão 

        U1[:,:1] = 0 

        U1[:,-1:] = 0 

        U1[:1,:] = 0 

        U1[-1:,:] = 0 

 

        # Salva matrizes t=n e t=n-1 

        U0=U1.copy() 

        U1=U2.copy() 

 

        ## Calcula amplitude da fonte neste instante 

        Tf = 2*sqrt(pi)/fcorte    # Atrasa a fonte para formar onda completa 

        td = n*dt - Tf            # Passo do tempo modificado 

        fonte = -pi*(pi*fc*td)*(pi*fc*td) 

        fonte = exp(fonte) 

  # Ricker, amp. máx.= 1.0 

        fonte = fonte*(1.0 - 2.0*pi*(pi*fc*td)*(pi*fc*td))   

 

        U1[int(nx/2)][int(nx/2)] += fonte            # Insere fonte no domínio 

 

        # Método das diferenças finitas, 4ª ordem no espaço; 2ª ordem no tempo 

        U2 = MDF(U0, U1, U2, fatmap)   # Calcula propagação de ondas 

 

  # Armazena amplitude do receptor 

        receptor[n] = U2[int(nx/2)][int(nx/2) - d_rec]     

  # Armazena amplitude da fonte 

     fonte_t[n] = fonte                                   

 

        # Imprime snapshots para visualização da propagação pelo espaço 

        if ((n+1) % int(tt/snap) == 0): 

 

            # Imprime no console andamento da simulação 

            print(str(n+1)+' de '+str(tt)) 

 

            # Contador de snapshots 

            cnt = (n+1)/int(tt/snap) 

            cnt = "%02d" % cnt 

 

            # Vista Superior do domínio em tn 

            plt.clf() 

            plt.figure(figsize = [10, 6])                  # Tamanho da figura 

            plt.imshow(U2,cmap="inferno")                  # Esquema de cores 

            # Sinalização das paredes do duto na snapshot 

            f = int((nx - int(d_int+e+e))/2)             # Posição y da parede 

            x1 = [0,nx-1]                                # Coord. x de paredes 

            p1 = [f,f]                              # Parede superior, Linha 1 
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            p2 = [f+e,f+e]                          # Parede superior, Linha 2 

            p3 = [f+e+d_int,f+e+d_int]              # Parede inferior, Linha 1 

            p4 = [f+e+d_int+e,f+e+d_int+e]          # Parede inferior, Linha 2 

            plt.plot(x1,p1,color='blue', linewidth=0.8)     # Parede superior 

            plt.plot(x1,p2,color='blue', linewidth=0.8)     # Parede superior 

            plt.plot(x1,p3,color='blue', linewidth=0.8)     # Parede inferior 

            plt.plot(x1,p4,color='blue', linewidth=0.8)     # Parede inferior 

            plt.plot(int(nx/2) - d_rec,int(nx/2), 'go')     # Ponto receptor 

            # Título do gráfico (instante do tempo) 

plt.title('t = '+str(n*dt*1000)+' ms')           

            plt.grid() 

            plt.colorbar() 

            plt.savefig(f"SNAP{cnt}.png")                   # Salva imagem 

 

    # Imprime fonte(t): 

    plt.clf() 

    plt.figure(figsize = [10, 6])           # Tamanho da imagem 

    plt.plot(t*1000, fonte_t, color='red')  # Curva (t [ms], Amplitude) 

    plt.xlabel('t (ms)')                    # Adiciona legenda do eixo x 

    plt.ylabel('Amplitude')                 # Adiciona legenda do eixo y 

    plt.title('Fonte(t)')                   # Adiciona título 

    plt.grid()                              # Adiciona grid 

    plt.savefig('Fonte(t).png')             # Salva o gráfico 

    plt.close() 

 

    # Imprime receptor(t): 

    plt.clf() 

    plt.figure(figsize = [10, 6])           # Tamanho da imagem 

    plt.plot(t*1000, receptor, color='red') # Curva (t [ms], Amplitude) 

    plt.xlabel('t (ms)')                    # Adiciona legenda do eixo x 

    plt.ylabel('Amplitude')                 # Adiciona legenda do eixo y 

    plt.title('Receptor(t)')                # Adiciona título 

    plt.grid()                              # Adiciona grid 

    plt.savefig('Receptor(t).png')          # Salva o gráfico 

    plt.close() 

 

    # Salva o dado da curva Receptor(t) em .csv 

    with open("receptor.csv","w") as f: 

        for i in range(tt): 

            f.write(f'{t[i]};{receptor[i]};\n') 

 

@njit 

def MapaVelocidade(fatmap,nx,h,d_int,e,fat1,fat2,Vazamento,Corrosao): 

 

    # Tamanho da região de fora (superior) do duto, em número de células 

    f = int((nx - int(d_int+e+e))/2) 

 

    # Domínio sem descontinuidades 

    for j in range(nx): 
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        for i in range(f): 

            # Água 

            fatmap[i][j] = fat1 

        for i in range(f,f+e): 

            # Aço 

            fatmap[i][j] = fat2 

        for i in range(f+e,f+e+d_int): 

            # Água 

            fatmap[i][j] = fat1 

        for i in range(f+e+d_int,f+e+d_int+e): 

            # Aço 

            fatmap[i][j] = fat2 

        for i in range(f+e+d_int+e,nx): 

            # Água 

            fatmap[i][j] = fat1 

 

    # Domínio com vazamento: 

    # Adiciona pontos em vazio (água) na parede superior do duto 

    if Vazamento: 

        ctr = int(nx/2)                 # Célula central 

        v1 = ctr - int(Vazamento/2)     # Célula de início do vazamento 

        for j in range(v1,v1+Vazamento): 

            for i in range(f,f+e): 

                # Água 

                fatmap[i][j] = fat1 

 

    # Domínio com corrosão (P=20mm, L=30mm): 

    # Adiciona pontos internos em vazio (água) na parede superior do duto 

    if Corrosao: 

        # Corrosão modelada para Dint=600mm;Lx=3.34m;e=30mm 

        # Parâmetros de mapa da corrosão interna 

        ctr = int(nx/2)                 # Célula central 

        a = 4/334                       # Largura/2 da elipse 

        b = 25/334                      # Altura/2 da elipse 

        c1 = ctr/nx                     # Ponto x do centro da elipse 

        c2 = 160/334                    # Ponto y do centro da elipse 

        m1 = ctr - int(0.03/h)          # Início do mapeamento da corrosão 

        m2 = ctr + int(0.03/h)          # Fim 

        for j in range(m1,m2):          # Loop pelas células centrais 

            for i in range(f,f+e):      # Loop pela parede superior 

                x=j/nx                  # Coord. x adimensional 

                y=i/nx                  # Coord. y adimensional 

           # Equação da elipse 

                ponto=((x-c1)**2)/(a**2)+((y-c2)**2)/(b**2)  

                if ponto < 1: 

                    # Água 

                    fatmap[i][j] = fat1 

    # Retorna a matriz do campo de velocidades de onda 

    return fatmap 
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##  SUBROTINA DE SOLUÇÃO 

@njit 

def MDF(U0, U1, U2, fatmap): 

    # Método das Diferenças Finitas, 4ª ordem espaço, 2ª ordem tempo 

 

    # Tamanho do domínio espacial 

    nx = len(U0) 

 

    # Loop pelas colunas 

    for j in range(2, nx-2): 

        # Loop pelas linhas 

        for i in range(2, nx-2): 

            # Propagação de ondas no próxima passo 

            U2[i][j] = 2*U1[i][j] - U0[i][j] \ 

                       + fatmap[i][j]*fatmap[i][j]*(1/12)* ( \ 

                           -U1[i+2][j] + 16*U1[i+1][j] - 60*U1[i][j] + 

16*U1[i-1][j] - U1[i-2][j] \ 

                           -U1[i][j+2] + 16*U1[i][j+1] + 16*U1[i][j-1] - 

U1[i][j-2] \ 

                       ) 

 

    # Retorna matriz do Campo de Pressão 

    return U2 

 

# Inicializa o programa 

if __name__=='__main__': 

    main() 

 

 


