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RESUMO 

 

Este trabalho estuda o sistema de amplificação de onda de uma máquina de usinagem por 

abrasão ultrassonora por meio de modelos de elementos finitos implementados nos programas 

computacionais MSC Patran e ANSYS. O sistema é constituído por um amplificador fixado ao 

gerador de ondas de 20 kHz, um amplificador intercambiável de perfil exponencial (sonotrodo) e 

uma ferramenta que atua nas partículas abrasivas contra a superfície do material a ser usinado. 

Neste estudo, considera-se uma ferramenta de casca e miolo cilíndricos, com aproximadamente 60 

g e 25 mm de comprimento, que permite a obtenção de estruturas monolíticas de quartzo usadas 

como sensores de pressão em ambientes severos. O comportamento do sistema de amplificação foi 

analisado em relação às frequências naturais de vibração (análise modal) e à amplitude na 

extremidade da ferramenta (análise harmônica). Para permitir agilidade e rapidez no processamento 

dos modelos, mostrou-se inicialmente que a simetria axial do conjunto sonotrodo-ferramenta 

poderia ser empregada na concepção dos modelos numéricos. A consistência dos modelos 

numéricos do sistema de amplificação foi verificada por meio da determinação analítica e numérica 

das frequências naturais dos modos longitudinal, torcional e transversal de uma viga cilíndrica 

modelizada na condição de contorno engastado-livre. Optou-se também por otimizar o número de 

elementos dos modelos e de restringir os modos de vibração indesejáveis. A partir do cálculo das 

primeiras frequências naturais do modo longitudinal de modelos concebidos com diferentes ligas de 

titânio, verificou-se que a frequência do terceiro harmônico de um dos modelos (19.74 kHz) 

encontra-se 0,5 % acima da frequência de operação do sistema de amplificação do equipamento. As 

análises harmônicas mostraram que o sistema de amplificação composto pelo sonotrodo de perfil 

exponencial opera no terceiro harmônico do modo longitudinal com um fator de amplificação de 

oito vezes. Diante desses resultados, conclui-se que os tempos excessivos de usinagem 

anteriormente vivenciados na obtenção de protótipos dos sensores de pressão, com o sistema de 

amplificação em estudo, não podem ser atribuídos à amplificação da onda mecânica na extremidade 

da ferramenta. Os longos períodos de usinagem podem estar relacionados à defasagem observada 

entre a frequência nominal do equipamento e a frequência de operação do sistema (19.65 kHz), 

causada pela grande massa da ferramenta. Em função desses resultados, um novo perfil de 

sonotrodo foi proposto de tal forma que o sistema de amplificação modelizado apresentasse 

frequência natural de 20 kHz e com mesmo nível de amplificação. A análise harmônica deste novo 

modelo, constituído por um sonotrodo de perfil cônico composto, também serviu para verificar que 

a distribuição das tensões ao longo do sistema de amplificação não excede, segundo o critério de 

Von Mises, a tensão de escoamento da liga de titânio considerada quando o mesmo é excitado com 

uma carga estática de 25 N. 

 

Palavras-chave: abrasão ultrassonora, elementos finitos, sonotrodo, análise modal, análise 

harmônica. 
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ABSTRACT 

 

In this work, the dynamic properties of the acoustic amplifier system of an ultrasonic 

machining apparatus are investigated with the finite element method (FEM), using MSC Patran and 

ANSYS software. The system under study is composed of an acoustic amplifier fixed to a 20 kHz 

signal generator, a sonotrode (exchangeable amplifier) with exponential contour and a cutting tool 

that drives the particles held in the abrasive slurry against the work-piece material. The cutting tool, 

with 60g weight and 25 mm length, has a double-cylindrical contour and it has been employed to 

machine monolithic structures of crystalline quartz used as pressure gauges in petroleum and gas 

exploration. Modal and harmonic analyses available in the ANSYS software were employed to 

investigate the natural frequencies of the amplifier system and the acoustic wave amplitude at the 

tip of the cutting tool, respectively. Initially, it was shown that the axial symmetry of the amplifier 

system could be used during the FEM modeling without prejudice to the accuracy of the numerical 

simulation results. This result allowed the development of light and quick models. The reliability of 

the FEM models was verified by the comparing the natural frequencies determined by the FEM 

analysis with the results obtained by analytical solutions for longitudinal, torsion and flexural 

modes of a cylindrical rod vibrating with a fixed-free boundary condition. Then, the FEM models of 

were optimized in relation to the number of elements and removal of unwanted vibration modes. 

The natural frequencies for 1st, 2nd and 3rd longitudinal modes were numerically analyzed for 

three different titanium alloys used to manufacture the amplifier system. As a result, it was shown 

that the natural frequency of the 3rd longitudinal mode (19.74 kHz) of the FEM model considering 

the Ti-5Al-2.5Sn alloy deviated only 0.5% in relation to the operation frequency of the Sonic-Mill 

amplifier system. The harmonic analyses showed that the amplifier system constituted by the 

sonotrode with exponential contour operates with an amplification factor close to eight. This value 

is usually found in practice during ultrasonic cutting. These results led us to conclude that the 

excessive time previously reported to machine prototypes of quartz gauges using the above 

mentioned amplifier system cannot be associated with the amplitude the of acoustic wave in the tip 

of the cutting tool. The machining delay may be explained by the deviation of the operation 

frequency of the amplifier system (19.65 kHz) in relation to frequency of the generator due to the 

excessive tool weight. Thus, an alternative design for the sonotrode was investigated by FEM modal 

analysis in order to numerically match the natural frequency of the amplifier system to 20 kHz. This 

problem was numerically solved when the amplifier system was conceived by a sonotrode with a 

composed contour. The harmonic analysis for the new amplifier system showed that its 

amplification rate was close to nine times. According to the von Mises criterion, the static tension 

along the new amplifier system did not exceed the yield strength of the Ti-5Al-2.5Sn alloy when the 

system was excited with a static load of 25 N.  

 

Key-words : ultrasonic machining, finite-element method, acoustic horn, modal analysis, harmonic 

analysis 
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1  INTRODUÇÃO 
 

 Há quase três décadas, sensores de pressão a quartzo são utilizados pelas indústrias que 

operam no campo da extração de petróleo para operações rotineiras de medida de pressão 

durante a perfuração de poços, medidas transiente de pressão para avaliar a permeabilidade da 

formação do reservatório e medidas de pressão em função do tempo para o monitoramento da 

produção de óleo e gás do reservatório (Besson et al. 1993; Eernisse 2001). Por agregar 

conhecimentos de diversas áreas, a fabricação deste tipo de sensor apresenta-se como um 

instigante desafio tecnológico. Como conseqüência da importância dos sensores de pressão a 

quartzo para a prospecção e exploração de petróleo e gás natural, detalhes relacionados às 

etapas de sua fabricação são considerados segredos tecnológicos que, para serem dominados 

fazem-se necessárias competências de várias áreas do conhecimento, quais sejam: mecânica, 

eletrônica, cristalografia e processos de fabricação. Conforme relatado por Ward e Wiggins 

(2002), apenas três empresas detêm o know-how de fabricação deste tipo de sensor de pressão 

atualmente (Halliburton, Quartzdyne e Schlumberger), atendendo à demanda das empresas 

que atuam na prospecção e exploração de petróleo, dentre as quais a Petrobrás. 

 Visando contribuir para o desenvolvimento da tecnologia de fabricação deste tipo de 

sensor no Brasil, encontra-se em andamento na UFPE, desde 2002, o projeto de pesquisa 

intitulado "Sensores Inteligentes de Vazão, Pressão e Temperatura para Monitoramento de 

Fluxos Multifásicos de Petróleo, Água e Gás", contando com a participação de 

pesquisadores de vários departamentos, financiado pela FINEP/CTPETRO/REDIC (10-08) e 

CENPES/PETROBRAS (10-08). Com recursos deste projeto, foi adquirida parte da infra-

estrutura necessária para a fabricação do sensor de pressão de estrutura monolítica, dentre os 

quais um equipamento de usinagem por abrasão ultrassonora (Santos et al. 2003; Guzzo et al. 

2004). Conforme será detalhado posteriormente, a usinagem por abrasão ultrassonora permite 

a obtenção de peças de geometria complexa extraídas de materiais duros, frágeis e isolantes. 

 No âmbito do projeto supracitado, os protótipos dos sensores de pressão têm sido 

fabricados utilizando um sonotrodo exponencial e uma ferramenta que permite a usinagem do 

protótipo do sensor em uma única etapa (Guzzo et al. 2004; Costa et al. 2006). A escolha do 

perfil do sonotrodo foi feita considerando as dimensões da ferramenta. Dentre os tipos de 

sonotrodos comerciais compatíveis com o equipamento de usinagem disponível (Sonic-Mill 

AP-3000-HD), aquele de perfil exponencial e diâmetro de 25,5 mm é o que se ajusta às 

dimensões da ferramenta projetada. Cabe ressaltar que a configuração da ferramenta utilizada 

atualmente foi atingida após várias tentativas de adequação de sua massa de tal forma que a 
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mesma entrasse em ressonância, mesmo que de forma precária, com o sonotrodo disponível. 

Ou seja, até o presente momento não houve um estudo que buscasse mostrar que o conjunto 

sonotrodo-ferramenta utilizado está operando em conformidade com as condições de 

ressonância do equipamento. Tampouco houve estudo para encontrar a geometria do 

sonotrodo mais apropriada para o tipo de usinagem que se deseja realizar. Cabe ressaltar que 

os sonotrodos são peças confeccionadas em ligas de titânio (de alta resistência à fadiga) e que 

a escolha do perfil deviria ser feita baseando-se em critérios técnicos fundamentados, como as 

análises modal e harmônica de sistemas em vibração. Por outro lado, tem-se conhecimento 

que o método dos elementos finitos foi empregado para a modelagem e mapeamento dos 

esforços mecânicos necessários ao projeto e fabricação de sonotrodos assim como na 

simulação numérica das condições de usinagem por abrasão ultrassonora (Seah et al. 1993; 

Amin et al. 1995; Wiercigroch et al. 1999). Assim, acredita-se que o método dos elementos 

finitos poderá auxiliar na análise dinâmica do conjunto sonotrodo-ferramenta ora utilizado e 

também na busca de novos perfis que otimizem a usinagem dos protótipos dos sensores de 

pressão.  

 Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi realizar, por meio do método dos 

elementos finitos, a análise dinâmica do sistema de amplificação do equipamento de 

usinagem por abrasão ultrassonora disponível na UPFE para a fabricação dos protótipos dos 

sensores de pressão a quartzo. Para tanto, após a escolha da malha mais apropriada, análises 

modal e harmônica permitiu, respectivamente, determinar os modos de vibração e a amplitude 

da onda sonora ao longo do sistema de amplificação do equipamento. Além disso, por meio 

da análise harmônica, foi possível determinar a distribuição de tensões ao longo do 

comprimento axial do sistema de amplificação. A verificação da consistência do modelo 

numérico proposto foi feita por meio da modelagem de uma estrutura rígida de geometria 

simples, cujo cálculo dos modos de vibração pode ser realizado tanto de forma numérica 

quanto analítica. Uma vez encontrado o modelo numérico que descreve o sistema de 

amplificação utilizado na usinagem do protótipo do sensor de pressão à quartzo (amplificador 

fixo, sonotrodo intercambiável e ferramenta), foram propostas alterações nas dimensões e na 

geometria dos componentes passíveis de alteração (sonotrodo intercambiável e ferramenta) 

para maximizar a eficiência do processo de usinagem em questão. 

 Além do capítulo introdutório, esta dissertação está organizada em quatro outros 

capítulos cujos respectivos conteúdos são apresentados a seguir. O Capítulo 2 apresenta uma 

revisão bibliográfica sobre o processo de usinagem por abrasão ultrassonora, com especial 

ênfase na descrição do sistema de amplificação da onda acústica e os tipos de sonotrodos 
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usualmente empregados na usinagem de pequenas peças. Neste capítulo, também é feita uma 

breve revisão sobre o princípio de operação do sensor de pressão a quartzo e seu processo de 

fabricação. A metodologia adotada para modelar numericamente o sistema de amplificação do 

equipamento de usinagem Sonic-Mill é apresentada no Capítulo 3. Neste capítulo, são 

apresentadas as ferramentas computacionais empregadas na realização das análises modal e 

harmônica do sistema em estudo. A escolha das variáveis para o pré-processamento, 

processamento e solução dos modelos numéricos são justificadas e, quando necessário, são 

apresentadas as definições dos comandos e funções dos softwares MSC Patran e Ansys 

empregadas. Ainda no Capítulo 3, são descritos os procedimentos empregados para otimizar o 

modelo numérico proposto e também para validá-lo. Os resultados relevantes obtidos nesta 

dissertação são apresentados no Capítulo 4. Inicialmente, são apresentadas as análises que 

permitem verificar a consistência dos modelos numéricos e se os mesmos são fieis às 

condições de operação do sistema de amplificação do equipamento Sonic-Mill. Em seguida, 

são apresentados os resultados da análise modal e harmônica do sistema de amplificação e 

uma análise que mostra que o sistema atual, operando na frequência do terceiro harmônico do 

modo longitudinal, atua com a máxima amplitude de oscilação na extremidade da ferramenta. 

Em seguida, visando encontrar uma frequência do modo longitudinal mais próxima possível 

da frequência nominal do equipamento (20 kHz) e, ao mesmo tempo, aumentar a taxa de 

amplificação da onda mecânica, outros tipos de perfis são testados para o sonotrodo 

intercambiável. As análises, modal e harmônica, realizadas simultaneamente com a análise 

dos esforços estáticos sobre o sistema de amplificação permitiram propor um perfil cônico 

composto que, numericamente, atua na frequência desejada e com maior fator de 

amplificação. As conclusões deste trabalho e a proposição de novas etapas de investigação 

são apresentadas no Capítulo 5. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1. Fundamentos do processo de usinagem por abrasão ultrassonora 

2.1.1. Princípio do processo 
 

 A história da usinagem por abrasão ultrassonora começou com a publicação do trabalho 

R W. Wood e Loomis em 1927 e a primeira patente foi concedida a Balamuth L. em 1945 

(Thoe et al. 1998). A usinagem ultrassonora foi por diversas vezes denominada usinagem 

ultrassônica de perfuração, corte ultrassônico, usinagem ultrassônica dimensional e usinagem 

ultrassônica de perfuração com polpa abrasiva. No entanto, a partir do início dos anos de 1950 

ficou conhecida como usinagem por abrasão ultrassonora (ultrasonic machining - USM).  

 A usinagem por abrasão ultrassonora (USM) oferece uma solução para a produção de 

peças com geometria simples ou complexa de materiais duros, frágeis e não-condutores, como 

monocristais, vidros e cerâmicas policristalinas. Este processo de usinagem não produz 

aquecimento, ocorre sem reações químicas, não cria nenhuma mudança na microestrutura e, 

portanto, não altera as propriedades físicas do material, oferecendo superfícies usinadas 

praticamente livres de tensões (Thoe et al. 1998; Guzzo et al. 2004b). É, portanto, 

amplamente utilizada na usinagem de peças e componentes onde as propriedades 

microestrturais do material não podem ser alteradas.  

 Atualmente, existem duas configurações para a usinagem por abrasão ultrassonora: 

estacionária e rotativa. No método estacionário ou convencional, a usinagem ocorre sem o 

contato da ferramenta com a peça, mediante martelamento e impacto de partículas abrasivas 

impulsionadas pela vibração do conjunto sonotrodo-ferramenta. No método rotativo, ocorre o 

contato ferramenta-peça, sendo a ferramenta constituída por partículas abrasiva (diamantada) 

e dotada de movimento de rotação e vibração longitudinal. A vibração é gerada por um 

transdutor piezelétrico, assim como na configuração convencional. A usinagem por abrasão 

ultrassonora rotativa ("Rotatory Ultrasonic Machining", RUM) não será abordada neste 

trabalho.  

 A usinagem por abrasão ultrassonora estacionária (USM) realiza a remoção de matéria 

pela ação exclusiva de partículas abrasivas diluídas em um meio líquido, constituindo uma 

polpa abrasiva, que circula entre a peça e a ferramenta que vibra com amplitude da ordem de 

dezenas de micrômetros. A ferramenta atua nos grãos abrasivos, projetando-os contra o 

material da peça de maneira uniforme, gerando uma geometria com forma inversa àquela da 

ferramenta. A frequência e amplitude do sistema mecânico de amplificação desenvolvido 
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pelos equipamentos limitam o emprego do processo para geometrias relativamente pequenas; 

por exemplo, diâmetros inferiores a 100 mm (Thoe et al. 1998).  

 O equipamento USM inclui o gerador de alta frequência, o transdutor piezelétrico, o 

sistema de amplificação mecânica constituído por um amplificador fixo e outro 

intercambiável (sonotrodo), a ferramenta, o sistema de fixação do material a ser usinado 

(peça), o sistema de alimentação do abrasivo e o painel de controle. Uma representação 

esquemática do equipamento é mostrada na figura 2.1. O gerador de alta frequência alimenta 

o transdutor com sinal de 20 kHz e, em função da massa e geometria do par sonotrodo-

ferramenta acoplada ao amplificador fixo, todo o conjunto é sintonizado na sua frequência de 

ressonância (Neppiras e Foskett, 1956; Thoe et al. 1998). O transdutor, constituído de placas 

de material piezelétrico de alto fator de acoplamento eletromecânico, converte os pulsos 

elétricos em impulsos verticais. Estes golpes verticais são amplificados e transferidos até a 

extremidade da ferramenta. A amplitude da onda acústica na extremidade da ferramenta 

geralmente está na faixa de 30 a 50 µm. A amplitude da vibração deve ter a mesma ordem de 

grandeza do diâmetro médio das partículas abrasivas usadas. Para amplitudes de vibração 

muito pequenas em relação ao tamanho do abrasivo, ocorre uma menor taxa de remoção 

devido à baixa penetração dos grãos na superfície da peça. Por outro lado, para amplitudes de 

vibração muito grandes, a taxa de remoção também diminui devido ao aumento do percurso 

dos grãos sem contato com a peça. (Neppiras e Foskett, 1956; Thoe et al. 1998). Para 

amplitudes constantes, tem-se verificado que a taxa de remoção de matéria (TRM), 

usualmente caracterizada pela velocidade de usinagem. é proporcional ao quadrado da 

frequência quando esta varia até 400 Hz. Para frequências mais elevadas, até 5 kHz, essa 

relação torna-se linear. Acima desse valor, TRM torna-se proporcional à raiz quadrada da 

frequência (Neppiras e Foskett, 1956; Gilmore et al., 1990; Thoe et al. 1998).  

 A alimentação do abrasivo na interface peça-ferramenta é feita com um sistema 

hidráulico em circuito fechado. A polpa abrasiva é geralmente à base de água e carbeto de 

silício (SiC) ou carbeto de boro (B4C) na proporção 1:2 em volume. Além de proporcionar 

partículas abrasivas para o corte, a polpa refrigera o par sonotrodo-ferramenta e remove 

partículas e detritos da interface de usinagem. A natureza e o tamanho da partícula abrasiva 

afetam a velocidade de corte ou a taxa de remoção de matéria e o acabamento superficial 

resultante do processo USM (Komaraiah et al. 1988; Thoe et al. 1998). O fluxo da polpa 

abrasiva é ajustado manualmente pelo operador. Além do fluxo abrasivo, o painel de controle 

do equipamento permite variar a carga estática sobre o sonotrodo, o posicionamento do 

sistema em relação à peça, a duração do ciclo de usinagem, a distância de recuo do sonotrodo 
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para reciclagem do fluido abrasivo, entre outros. A carga estática é regulada em função da 

eficiência do processo, geralmente ajustada na faixa 2 a 50 N, dependendo na natureza do 

abrasivo e do material da peça. Para forças muito pequenas, a taxa de remoção é baixa dada à 

pequena penetração das partículas abrasivas contra a superfície da peça. Por outro lado, forças 

de avanço muito grandes, causam a rápida fragmentação dos grãos abrasivos e uma 

diminuição do martelamento dos mesmos contra a peça e, consequentemente, uma redução na 

TRM (Thoe et al. 1998). O modelo matemático proposto por Kainth et al. (1979) mostrou que 

a TRM varia linearmente em função da carga estática. Porém, na prática, esses autores 

verificaram que após atingir um valor ótimo, a TRM decresce rapidamente com a carga 

estática.  

 

 

Figura 2.1 – Representação esquemática de um equipamento de usinagem por abrasão 

ultrassonora (Guzzo et al. 2004). 

 Do ponto vista tribológico, o processo USM pode ser classificado como desgaste 

abrasivo a três corpos, quais sejam: o material da peça, as partículas abrasivas e a ferramenta. 

Cabe ressaltar o intenso desgaste da ferramenta durante o processo de usinagem. A remoção 

de matéria é assegurada pelo martelando direto e pela ação de impacto das partículas 

abrasivas contra da superfície da peça (Shawn, 1956; Kainth et al., 1979). Soundararajan e 
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Radhakrishnan (1986) mostraram que o martelamento direto das partículas sobre a peça pela 

ferramenta, pode contribuir com até 80% da remoção de matéria em sólidos duros e frágeis. O 

mecanismo de impacto das partículas abrasivas tem papel secundário na remoção de matéria. 

A otimização do mecanismo de martelamento depende do ajuste conjunto dos parâmetros 

amplitude, tamanho e natureza do abrasivo e carga estática. A Figura 2.2 ilustra os 

mecanismos de martelamento e impacto. Além desses, a cavitação também tem sido 

considerada no processo USM. O efeito da cavitação, responsável pela geração de 

microbolhas no fluido contido entre a ferramenta e a peça usinada, e a ação química associada 

com o fluido abrasivo empregado, têm sido relatados como um mecanismo que compromete a 

TRM, devido principalmente ao desgaste provocado na ferramenta pelo processo de abrasão 

(Thoe et al. 1998). No entanto, outros autores consideram que a cavitação também pode 

contribuir com até 5% na TRM. 

 

             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 (a) martelamento  (b) impacto 

Figura 2.2 – Mecanismos de martelamento e impacto presente no processo de usinagem por 

abrasão ultrassonora (adaptado de Soundararajan et al. 1985).  

 A geração de microtrincas que ocorre nos materiais duros e frágeis durante a usinagem é 

o mecanismo fundamental de remoção de matéria, que depende fortemente das propriedades 

microestruturais (tamanho de grão, coesão intergranular, porosidade e microtrincas, 

propensão a clivagem, etc.) e mecânicas (rigidez, dureza e tenacidade) do material usinado. 

As microtrincas ocorrem pelo martelamento das partículas abrasivas sobre o sólido. Essa 

ação, junto com o impacto das partículas sobre o material, produz pequenas deformações em 

torno da área de contato. Essa concentração de esforços em uma pequena área de contato 
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eleva a tensão aplicada superando o limite de resistência do material, produzindo microtricas 

(primárias) que se propagam paralelamente ao longo do eixo da carga. Após a indentação, 

microtrincas radiais e laterais se propagam no material em ângulo com o eixo do esforço 

(Guzzo et al. 2000). A Figura 2.3 apresenta um esquema do princípio de propagação de 

microtrincas em sólidos frágeis. Devido ao acúmulo das microtrincas, ocorre o colapso de 

pequenas regiões que se destacam do sólido através de microlascamentos (Guzzo et al. 2000). 

 

 

 

Figura 2.3 – Representação esquemática do microlascamento resultante da propagação de 

microtrincas. 

2.1.2. Aplicações 
 

 A USM é originalmente classificada como um processo não convencional de usinagem 

usado para conformação de materiais duros e frágeis. A principal aplicação deste processo de 

fabricação consiste na usinagem de materiais não-condutores com dureza acima de 40 HRC. 

A principal vantagem do processo refere-se ao não aquecimento da peça. Consequentemente, 

não ocorre modificação microestrutural e nas propriedades do material da peça. Como 

desvantagens desse processo podemos citar: baixas taxas de remoção de matéria resultando 

num maior tempo de usinagem, necessidade de confecção da ferramenta, desgaste da 

ferramenta, conicidade dos furos usinados e dificuldade de automação (Neppiras e Foskett. 

1956; Haslehurst 1981; Moore et al. 1985; Koval’chenko et al. 1986; Gilmore et al.1990, 

Thoe et al. 1998). Como exemplo de aplicações da usinagem ultrassonora pode-se citar a 

confecção de dispositivos a partir dos seguintes materiais: alumina, zircônica, nitreto de 

silício, quartzo, vidros em geral, ligas de níquel-titânio, ferrites e gemas. A Figura 2.4 mostras 

exemplos de peças de diferentes materiais usinadas por USM. 
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Figura 2.4 – Dispositivos usinados por USM (adaptado de Sonic-Mill 2007). 

 Além da USM, existem outros processos para usinagem de materiais duros e frágeis. A 

usinagem por eletroerosão (electron dischange machining - EDM), a usinagem por laser 

(laser beam machining - LBM) e a usinagem por ataque químico (chemical machining - 

CHM) são alguns exemplos. Comparado ao EDM e LBM, a usinagem ultrassonora se destaca 

pela não alteração da microestrutura do material e ausência de gradientes térmicos. Além 

disso, embora seja mais rápido, o EDM é aplicado apenas para materiais condutores. O 

processo LBM tem a vantagem de ser de fácil automação e não haver o desgaste da 

ferramenta. A vantagem do USM em relação o CHM deve-se à dificuldade de encontrar o 

reagente adequado para o material que será usinado. Embora apresente excelente acabamento 

superficial e pequenos desvios dimensionais, o processo CHM requer cuidados adicionais de 

segurança quanto à manipulação e ao ambiente de trabalho (emissão de gases). 

 

2.1.3. Parâmetros operacionais  
 

 Os parâmetros operacionais que caracterizam os sistemas de máquinas de usinagem por 

abrasão ultrassonora são importantes no que se refere ao desempenho da usinagem. A 

otimização destes parâmetros possibilita o aumento da velocidade de usinagem, com melhor 

acabamento superficial e menores desvios dimensionais na peça usinada. Consequentemente, 

a escolha dos parâmetros operacionais influi diretamente sobre o tempo de trabalho e a 

qualidade da usinagem. Os principais parâmetros operacionais do processo USM são: carga 

estática aplicada sobre o sonotrodo, amplitude da oscilação ultrassônica, perfil do sonotrodo, 

forma da ferramenta, partículas abrasivas empregadas, fluxo da polpa abrasiva sobre a peça 

durante a usinagem, avanço e recuo da ferramenta (Kainth et al. 1979; Thoe et al. 1998; 

Guzzo et al. 2004).  
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 A carga estática consiste na resultante entre o peso do sistema mecânico de amplificação 

(amplificador fixo, sonotrodo intercambiável e ferramenta) e a pressão aplicada pelo sistema 

pneumático da máquina. Kainth el al. (1979) mostraram que, na prática, um aumento da carga 

estática entre 2 e 60 N, com os outros parâmetros constantes, apresenta uma relação linear 

com a taxa de remoção de matéria (TRM). Acima desse valor, constatou-se que a TRM 

diminui devido a uma fragmentação excessiva dos grãos abrasivos que chegam na interface 

peça-ferramenta diminuindo a ação do martelamento das partículas. A carga estática para uma 

taxa de remoção máxima, depende da forma geométrica da ferramenta, da amplitude de 

vibração e, evidentemente, do tamanho médio e da tenacidade dos grãos abrasivos (Neppiras e 

Foskett. 1956; Kainth el al. 1979; Thoe et al. 1998). Por exemplo, a Figura 2.5 mostra como 

varia a velocidade de usinagem em função da carga estática para três seções de ferramentas 

cilíndricas. Kops (1964) mencionou que é preferível a utilização de um valor menor do que o 

ótimo para a carga estática a fim de reduzir a quebra excessiva do abrasivo e aumentar a vida 

da ferramenta. Deve-se lembrar também que um aumento da carga estática pode comprometer 

o acabmento superficial da peça. 

 

 

Figura 2.5 – Velocidade de usinagem em função da carga estática para ferramentas cilíndricas 

com diferentes áreas (adaptado de Thoe et al. 1998). 

 A amplitude de vibração depende, no primeiro momento, do sinal fornecido ao 

transdutor e do fator de acoplamento eletro-mecânico do mesmo. A amplitude de vibração na 

face do transdutor é muito pequena, geralmente na faixa de 0.001–0.1 µm (Thoe et al. 1998). 

Para alcançar uma taxa de corte razoável, torna-se necessário o uso de um dispositivo de 

amplificação mecânica, concebido de modo a proporcionar, a uma determinada frequência, o 
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máximo de amplitude na extremidade livre (anti-nó) da ferramenta. (Neppiras e Foskett 

1956). O grau de amplificação do conjunto amplificador-sonotrodo-ferramenta depende da 

relação entre os diâmetros do amplificador fixo e da extremidade do sonotrodo. (Neppiras et 

al. 1956, Thoe et al. 1998). Idealmente, a amplitude deve ser igual ao diâmetro médio do grão 

abrasivo usado, a fim de otimizar a TRM (Soundararajan e Radhakrishnan 1986; Gilmore et 

al. 1990). A Figura 2.6 apresenta a variação da amplitude de vibração ao longo do 

comprimento de sonotrodos com diferentes graus de amplificação (Neppiras e Foskett. 1957). 

 

 

Figura 2.6 – Variação da amplitude (ε), para diferentes relações de diâmetro entre as 

extremidades opostas sonotrodo-ferramenta (adaptado de Neppiras e Foskett 1956). 

 Foi relatado que a velocidade de usinagem é diretamente proporcional à geometria e ao 

fator de forma da ferramenta que corresponde à relação entre o perímetro e a área da 

ferramenta (Kennedy et al. 1975; Gabriel et al. 1984; Thoe et al. 1998). A forma da 

ferramenta afeta a eficiência de reposição do abrasivo na interface de corte. Como mostrado 

na Figura 2.7, uma ferramenta de secção retangular estreita apresenta uma maior velocidade 

de usinagem do que uma ferramenta com secção transversal quadrada da mesma área, devido 

à maior facilidade de troca das partículas abrasivas ao longo de toda área efetiva de usinagem. 

(Kennedy et al. 1975; McGeough 1988).  
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Figura 2.7 – Variação da velocidade de usinagem em função da forma da secção transversal 

da ferramenta (adaptado de Kennedy et al. 1975; McGeough 1988). 

 O processo de usinagem ultrassonora depende fortemente da dureza, tenacidade e do 

tamanho das particulas abrasivas. Os principais abrasivos usados são: carbeto de silício (SiC), 

carbeto de boro (B4C) e alumina (Al2O3). Esses abrasivos são encontrados comercialmenta 

em granulometrias que variam de 6 a 63 µm (230 a 1000 mesh). O aumento da taxa de corte 

com o crescimento da granulometria do abrasivo pode ser explicado através dos mecanismos 

de remoção de matéria atuantes no processo de usinagem ultrassonora. Conforme 

mencionado, o principal mecanismo de remoção de matéria é o martelamento das partículas 

sobre a peça. Logo, com abrasivos grosseiros, a tensão efetiva devido à ação individual de 

cada partícula é maior. Outro mecanismo atuante é o impacto das partículas aceleradas pela 

ferramenta. Neste caso, a força dos abrasivos grosseiros também é maior devido à maior 

massa. Ambos os mecanismos conduzem à uma maior probabilidade de geração e propagação 

das microtrincas, resultando em um maior microlascamento. A Figura 2.8 ilustra o efeito do 

tamanho de partícula sobre a velocidade de usinagem do quartzo (Guzzo et al. 2003). Tem-se 

verificado também que um aumento do tamanho de partícula compromete a qualidade da 

superfície usinada. 
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Figura 2.8 – Velocidade de usinagem em função do tamanho do abrasivo para usinagem de 

cilindros de quartzo (adaptado de Guzzo et al 2003). 

 O fluido usado como veículo de transporte deve possuir densidade próxima à do 

abrasivo, baixa viscosidade para conduzir o abrasivo para dentro da interface peça-ferramenta, 

alta condutividade térmica e alto calor específico para a refrigeração da zona de corte (Thoe et 

al. 1998). Os fluidos comumente usados são: água, óleo, benzeno e a misturas glicerol-água. 

A água com adição de agentes antioxidantes satisfaz a maioria destes requisitos e é mais 

usada que os demais fluidos. Durante a usinagem, o abrasivo é alimentado constantemente 

pelo sistema hidráulico acoplado ao equipamento. O fluxo da polpa abrasiva deve ser 

regulado de tal forma a garantir a presença do abrasivo dentro da cavidade aberta pela 

ferramenta durante a usinagem pois, a insuficiência deste, resulta numa menor taxa de 

remoção de matéria, devido à não renovação das partículas abrasivas. O fluxo de abrasivo 

assim como intervalo de avanço e recuo da ferramenta devem ser ajustados à medida em que 

a profundidade da interface de corte aumenta. 

 A fixação da ferramenta ao sonotrodo pode ser feita por rosqueamento, brasagem ou 

soldagem desta a um parafuso que é fixado ao sonotrodo. Apesar de ser menos versátil, a 

união por brasagem resulta em uma melhor transmissão da onda acústica e boa resistência a 

fadiga. A união por rosqueamento é mais suceptivel a falha, porém permite o uso de outras 

ferramentas no mesmo sonotrodo. 
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2.2. Modelagem do sistema de amplificação 
 

 A principal função do sistema mecânico de amplificação de um equipamento USM é 

aumentar a amplitude de vibração da saída do transdutor até a extremidade da ferramenta, 

para valores onde a usinagem possa ser realizada de forma eficiente. Esse sistema serve 

também como um meio de transmitir a energia de vibração a partir do transdutor para a 

ferramenta, e terá eficiência máxima quando o conjunto amplificador-ferramenta operar em 

ressonância com o transdutor. A concepção e fabricação do sistema de amplificação requer 

uma atenção especial porque se este for fabricado de maneira incorreta irá prejudicar o 

desempenho da usinagem e poderá comprometer o sistema de vibração causando danos 

consideráveis ao transdutor (Diatron, 1978; Thoe et al. 1998). 

 O sistema de amplificação é geralmente fabricado com metais de alta resistência à 

fadiga e baixa perda acústica e, eventualmente, deve possuir características microestruturais 

que permitam a brasagem ou a soldagem para a fixação da ferramenta. Os metais mais 

utilizados na fabricação do sistema de amplificação são: titânio e suas ligas, aço inoxidável, 

aços tratados termicamente, metal monel e alumínio (Seah et al. 1993; Thoe et al. 1998). 

 Os trabalhos da literatura sobre a modelagem do sistema de amplificação tratam 

sobretudo do amplificador intercambiável, ao qual a ferramenta está acoplada, aqui 

denominado de sonotrodo (Neppiras e FosKett 1957; Seah et al. 1993; Amin et al. 1995; Thoe 

et al. 1998). Os sonotrodos possuem secção transversal circular com diferentes formas 

geométricas. A Figura 2.9 apresenta as formas geométricas comuns para os sonotrodos, quais 

sejam: cilíndrico composto ("stepped" ou intensificado), cônico e exponencial.  

 Para o projeto do sonotrodo, são empregados normalmente métodos matemáticos 

analíticos para a solução da equação diferencial resultante de cada perfil escolhido. Esses 

métodos baseiam-se no equilíbrio de elementos infinitesimais sob a ação de forças elásticas e 

inerciais, integradas ao longo do comprimento do sonotrodo, para encontrar o comprimento 

ressonante (Clough e Penzien 1975). A equação diferencial geral resultante desse balanço é 

dada por :  
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Figura 2.9 – Geometrias comuns usadas na fabricação de sonotrodos. 

onde, u é a amplitude de vibração na direção axial, A(x) é a área da seção transversal em 

qualquer posição axial x, ω é a velocidade angular e c é a velocidade do som no material do 

sonotrodo. No caso de um meio isotrópico, c é dado pela seguinte equação: 

 

� �  ���          (2.2) 

 

onde E é o módulo de elasticidade (N/m2) e ρ é a densidade (kg/m3). A equação (2.1) pode ser 

resolvida pela especificação de qualquer tipo de perfil. Os perfis apresentados na Figura 2.9 se 

tornaram comuns no projeto de sonotrodos porque os mesmos possibilitam uma solução mais 

simples para a equação diferencial citada. Para uma dada área de seção transversal e 

condições de contorno apropriadas, a solução desta equação permite determinar o 

comprimento ressonante e a variação da amplitude ao longo do comprimento (Neppiras e 

Foskett 1956; Amin et al. 1993).  

 O cálculo do comprimento ressonante correto é um aspecto importante na concepção do 

sonotrodo. Esse comprimento deve ser igual a múltiplos inteiros de metade do comprimento 

de onda da vibração do transdutor e não tem qualquer efeito sobre a ampliação da onda. 

Assim, a única variável que afeta a amplificação é o perfil do sonotrodo.  

 Dos perfis citados, o sonotrodo intensificado possui o maior fator de amplificação, dado 

pela relação (D0/D1)
2 (Neppiras et al. 1956). O sonotrodo exponencial possui fator de 

amplificação dado por (D0/D1) e o sonotrodo cônico possui um fator de amplificação ainda 

menor (Doyle et al. 1985). Contudo, a elevada concentração de tensões na mudança de seção 
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transversal do sonotrodo com perfil intensificado, requer um material com maior resistência 

mecânica, pois uma maior tensão admissível deverá ser incluída no cálculo da distribuição de 

tensões. Por este motivo, apesar do seu maior fator de amplificação, o sonotrodo de perfil 

intensificado tem sido pouco empregado.  

 Para sonotrodos com perfis exponencial e intensificado o cálculo do comprimento 

ressonante é relativamente simples. Para o sonotrodo intensificado o cálculo do comprimento 

ressonante torna-se ainda mais simples devido esse não possuir um perfil constituído por 

curva, o qual é composto por dois segmentos de reta. Já para o sonotrodo exponencial o 

cálculo do comprimento ressonante torna-se simples devido a facilidade ao integrar a função 

exponencial que descreve seu perfil. Para o sonotrodo cônico, o comprimento ressonante é 

mais difícil de ser calculado, sendo então obtido a partir de uma aproximação do resultado do 

sonotrodo exponencial, multiplicando o comprimento ressonante deste por um fator de 1,1 

(Seah et al. 1993). As características de cada perfil são sumarizadas na Tabela 2.1. 

Comparado aos demais perfis, o sonotrodo exponencial é aquele que oferece maior 

dificuldade de fabricação. 

 

Tabela 2.1 – Características dos principais perfis de sonotrodos. 

Tipos de  
Sonotrodo 

Cálculo do Comprimento  
Ressonante 

Grau de  
Amplificação 

Fabricação Probabilidade  
de falha 

Intensificado Fácil Alto Fácil Grande 
Exponencial Médio Médio Difícil Pequena 

Cônico Difícil Médio Fácil Pequena 
 

 Pelo fato da determinação analítica do comprimento do sonotrodo cônico não ser exata, 

o comprimento ressonante obtido do projeto é geralmente acrescido de 2 a 3 mm de modo que 

a frequência de ressonância do sistema mecânico seja ajustada à frequência do equipamento 

de usinagem (transdutor). Também é necessário limitar o comprimento da ferramenta, para 

que a frequência de ressonância do equipamento não se altere significativamente quando 

houver a fixação do par sonotrodo-ferramenta ao amplificador fixo. Por exemplo, segundo 

Seah et al. (1993), a fixação de uma ferramenta de comprimento de 2 a 3 milímetros em um 

sonotrodo cônico pode diminuir a frequência do sistema mecânico de 0,5 a 1 kHz. Cabe 

ressaltar que o comprimento excessivo da ferramenta poderá comprometer a frequência de 

ressonância para todos os perfis de sonotrodo.  
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 O método analítico descrito para resolver a equação (2.1) possui muitas limitações, tais 

como: dificuldade na solução da equação diferencial geral, limitada a perfis de sonotrodos 

com contornos uniformes; não inclusão da ferramenta no método de cálculo, não inclusão dos 

detalhes geométricos, tais como furos e roscas, relacionados à fixação da ferramenta ao 

sonotrodo e deste ao amplificador. Devido a essas limitações na determinação do 

comprimento ressonante, faz-se necessário o uso de métodos computacionais de cálculo 

numérico para resolver esse problema para diferentes perfis do sonotrodo. Dentre os vários 

métodos numéricos, o método dos elementos finitos (MEF) é hoje uma das mais poderosas e 

flexíveis ferramentas computacionais para resolver problemas de engenharia.  

 O MEF consiste basicamente na discretização de um meio contínuo em pequenos 

elementos, mantendo as mesmas propriedades do meio original. Esses elementos são descritos 

por equações diferenciais, resolvidas por modelos matemáticos, para que sejam obtidos os 

resultados desejados. Através de análises estáticas ou dinâmicas, o MEF é aplicado a sistemas 

nos estados sólido, com qualquer configuração geométrica, liquido ou gasoso, para diferentes 

condições de contorno (Reddy, 2007). Até o presente, poucos trabalhos trataram do emprego 

do MEF para a modelagem do sistema de amplificação do equipamento de usinagem por 

abrasão ultrassonora (Seah et al. 1993; Amin et al. 1995). Uma breve revisão desses trabalhos 

será feita a seguir. 

 A aplicação do MEF no projeto do sonotrodo dá-se por meio de análises dinâmicas para 

verificar a resposta da excitação gerada pelo transdutor piezelétrico ao longo da estrutura do 

sonotrodo. Para isso, são realizadas análises modais e harmônicas com o objetivo de obter os 

modos naturais de vibrar, as tensões e deslocamentos (amplitude) ao longo do comprimento 

do sonotrodo. Os modos naturais de vibrar, obtidos pela análise modal, são extremamente 

importantes porque indicam se o sistema está operando em ressonância com o transdutor. As 

tensões também determinadas pela análise modal servem para verificar se o limite de 

escoamento ou o limite de resistência à fadiga do material são excedidos durante a operação. 

Já a análise harmônica permite determinar o fator de amplificação do sistema, por meio da 

análise dos deslocamentos, e validar as frequências naturais obtidas na análise modal.  

 Antes da aplicação do MEF, para que o modelo geométrico se torne semelhante às 

condições reais de operação do equipamento, é necessário considerar as possíveis condições 

de contorno para o deslocamento do sonotrodo. Tais condições são as mesmas de uma barra 

cilíndrica se deslocando em movimento axial. Tal como mostrado na Figura 2.10, há três 

condições de contorno possíveis para o sistema de amplificação, quais sejam: livre-livre, fixo-

livre e fixo-fixo. Na realidade, o sonotrodo opera na condição livre-livre, haja visto que ambas 
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as extremidades são livres para o movimento. Contudo a condição livre–livre é conhecida 

como semi-indefinida, uma vez que as equações do modelo não convergem e, portanto, não 

podem ser analisada pelo MEF (Reddy, 2007). É necessário, portanto, ajustar a condição 

livre-livre às condições fixo-fixo ou fixo-livre de tal forma que a análise pelo MEF possa ser 

efetuada. 

 

 

Figura 2.10 – Condições de contorno para os dois primeiros harmônicos do modo longitudinal 

de vibração de uma barra uniforme. (adaptado de Seah et al. 1993). 

 Para a modelagem pelo MEF, o sistema, neste caso o sonotrodo, deve ser discretizado 

por uma malha de elementos simples e homogênea ligados por um número finito de nós. Os 

tipos de elementos mais utilizados no caso de uma análise bidimensional (2D) incluem 

elementos triangulares, retangulares e quadrilaterais, conforme mostrados na Figura 2.11. 

Segundo Amin et al. (1995), o elemento quadrilateral é preferível para uso na modelagem do 

sonotrodo, por ser mais preciso do que o elemento triangular em áreas com elevado gradientes 

de tensão. Além disso, esse elemento proporciona um ajuste geométrico mais adequado do 

que os demais elementos, devido à inclinação externa do contorno do sonotrodo. De um modo 

geral, cada elemento é definido por pontos nodais com dois graus de liberdade em cada nó, 

sendo translação nas direções laterais X e Y. 

 

Figura 2.11 – Tipos de elementos usados na análise bidimensional pelo MEF. 
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 Com o propósito de validar equações empíricas usadas para o cálculo do comprimento 

ressonante, Seah et al. (1993) fizeram uma análise modal pelo MEF para calcular os modos 

naturais de vibrar dos três perfis de sonotrodo mostrados na Figura 2.9, de forma a obter as 

respectivas frequências de ressonância. Para isso, os autores propuseram três maneiras para 

modificar a condição de contorno semi-indefinida livre-livre do sonotrodo para uma condição 

satisfatória para análise. No total, cinco sonotrodos foram testados: dois feitos de metal 

monel, fornecido 

pelo fabricante do equipamento de USM, e outros três fabricados de acordo com as referidas 

equações para o cálculo do comprimento ressonante. Estes últimos consistiam em: um 

sonotrodo cônico de alumínio, um sonotrodo cônico de aço inoxidável e um sonotrodo 

intensificado de aço inoxidável. Os métodos empregados para a adequação das condições de 

contorno usadas foram: método do quarto de comprimento de onda, método esponja e o 

método fixo-fixo. O método do quarto comprimento de onda consiste no ajuste das condições 

de contorno livre-livre do sonotrodo para o caso fixo - livre, enquanto que o método esponja 

modifica as condições de contorno livre-livre pela adição de um pedaço de material fictício de 

pequena rigidez na extremidade do sonotrodo ligado ao transdutor. Já o método fixo-fixo tem 

a vantagem de possuir as mesmas frequências obtidas para o caso livre-livre, simplificando a 

análise. Por meio desse estudo, Seah et al. (1993) comprovam que as frequências obtidas 

pelos métodos do quarto de comprimento de onda e esponja são próximas entre si e aos 

valores encontrados experimentalmente. Já as frequências obtidas pelo método fixo-fixo são 

ligeiramente inferiores aos valores experimentais.  

 Tendo em vista que as análises modais mostraram que as frequências obtidas são 

próximas da frequência esperada (20 kHz), Seah et al. (1993) concluíram que resultados 

confiáveis podem ser obtidos utilizando o MEF para estudar os parâmetros de vibração do 

sistema de amplificação do equipamento USM (amplitude, frequência, comprimento 

ressonante, etc.). Concluíram também que os resultados obtidos no cálculo da frequência de 

ressonância para os sonotrodos cônicos e intensificados, fabricados de alumínio e aço 

inoxidável, validam as equações empíricas usadas para o cálculo do comprimento ressonante; 

uma vez que estes sonotrodos foram sintonizados eficientemente à frequência do 

equipamento. Além disso, dos três métodos utilizados para adequar as condições de contorno 

para a análise numérica do sonotrodo, o método esponja foi o que melhor representou as 

condições reais encontradas.  

 Utilizando a versão 2D do pacote ANSYS, Amin et al. (1995) aplicaram o MEF para 

analisar os perfis dos sonotrodos mostrados na Figura 2.9. A frequência ressonante, o 
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obtidos pelo MEF. Os autores também mostraram que os sonotrodos cônicos e exponenciais

não devem falhar por fadiga ou por fratura, pelo fato destes não excederem o limite de 

resistência do material. No entanto, a análise das tensões para sonotrodos intensificados 

mostrou riscos consideráveis de falha, especialmente se os raios de curvatura 

mudança de diâmetro forem pequenos. Portanto, confirmou
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Figura 2.12 – Sonotrodo de perfil duplo cônico proposto por Amin et. al. (1995).

 
2.3. Usinagem do sensor de pressão de estrutura monolítica
 

 A modelagem do sistema de amplificação d

ultrassonora proposto neste trabalho tem como motivação final a viabilização da usinagem de 

sensores de pressão a quartzo em menores intervalos de tempo e com menor desgaste da 

comprimento e o fator ampliação obtidos pelo MEF foram confrontados com aqueles 

calculados utilizando o método analítico. Segundo os autores, constatou-se que as diferenças 

métodos nos resultados do fator de ampliação e do comprimento ressonante não 

ultrapassaram 3%. Esse resultado é mais um indicativo da precisão e exatidão dos resultados 

obtidos pelo MEF. Os autores também mostraram que os sonotrodos cônicos e exponenciais

não devem falhar por fadiga ou por fratura, pelo fato destes não excederem o limite de 

resistência do material. No entanto, a análise das tensões para sonotrodos intensificados 

mostrou riscos consideráveis de falha, especialmente se os raios de curvatura 

mudança de diâmetro forem pequenos. Portanto, confirmou-se que o uso de sonotrodos 

intensificados, apesar do maior fator amplificação, requer o emprego de materiais de maior 

Com o objetivo de encontrar um perfil de sonotrodo que possibilitasse maior 

amplificação e menor probabilidade de falha, Amin et al. (1995) propuseram um sonotrodo de 

perfil duplo cônico, conforme mostrado na Figura 2.12. Nesse modelo os autores também 

incluíram a ferramenta e os furos de fixação. Através de análises por elementos finitos, os 

autores constataram que um fator de amplificação igual a 8 foi alcançado, com uma 

distribuição de tensões satisfatória à operação. Concluíram assim que o MEF pode ser 

aplicado com sucesso na concepção de novos perfis de sonotrodos. 

Sonotrodo de perfil duplo cônico proposto por Amin et. al. (1995).

Usinagem do sensor de pressão de estrutura monolítica 

A modelagem do sistema de amplificação do equipamento de usinagem por abrasão 

ultrassonora proposto neste trabalho tem como motivação final a viabilização da usinagem de 

sensores de pressão a quartzo em menores intervalos de tempo e com menor desgaste da 
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ferramenta. Para uma melhor compreensão d

apresentada a seguir uma breve revisão do princípio de funcionamento e da aplicação deste 

tipo de sensor. 

 Devido à sua resistência mecânica e estabilidade, sensores de estrutura monolítica a 

quartzo são de grande importância para medidas de pressão durante a exploração de petróleo e 

gás (Besson et al. 1993; Eernisse 2001). Há quase três décadas, tais sensores são utilizados 

nas seguintes operações: (i) medidas de pressão durante a perfuração de poços; (ii) medida

de transiente de pressão, antes do revestimento do poço, para avaliar a permeabilidade da 

formação do reservatório; (iii) aquisição de sinais de pressão em função do tempo no fundo 

do reservatório; (iv) aquisição de sinais de pressão em função do tempo n

permitir a monitoração contínua da produção de óleo e gás do reservatório. Por agregar 

conhecimentos de diversas áreas, a fabricação deste tipo de sensor apresenta

instigante desafio tecnológico.

 O sensor de pressão a quartz

vibracional de cisalhamento de espessura, baseado no princípio da variação da frequência de 

ressonância em função da força aplicada na periferia do elemento vibrante (Eernisse 2001). 

Quando forças co-planares e diametralmente opostas são aplicadas na circunferência do 

sensor, a frequência deste varia proporcionalmente à magnitude da força aplicada. A Figura 

2.13 ilustra a estrutura monolítica deste sensor, cuja fabricação é constituída das seguintes 

etapas: orientação cristalográfica e corte do bloco de quartzo; definição da geometria e 

espessura do elemento vibrante; usinagem da estrutura tridimensional; polimento; limpeza e 

ataque químico para remoção das tensões superficiais; deposição de eletrodos so

elemento sensível; montagem e encapsulamento; tratamentos térmicos para envelhecimento e 

calibração da resposta da frequência em função da aplicação da pressão; confecção do circuito 

eletrônico do oscilador (Guzzo et al. 2004, Santos et al. 2005). 

Figura 2.13 – Imagem 3D de um protótipo do sensor de pressão (Costa et al. 2006).
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Imagem 3D de um protótipo do sensor de pressão (Costa et al. 2006). 
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 Como conseqüência da importância dos sensores de pressão a quartzo para a prospecção e 

exploração de petróleo e gás natural, detalhes relacionados às várias etapas de sua fabricação 

são considerados segredos tecnológicos que, para serem dominados fazem-se necessárias 

competências de várias áreas do conhecimento, quais sejam: mecânica, eletrônica, 

cristalografia e processos de fabricação. Conforme relatado por Ward e Wiggins (2002), 

apenas três empresas detêm o know-how de fabricação deste tipo de sensor de pressão 

(Halliburton, Quartzdyne e Schlumberger) atendendo à demanda das empresas que atuam na 

prospecção e exploração de petróleo, dentre as quais a Petrobrás. 

 Visando contribuir para o desenvolvimento da tecnologia de fabricação deste tipo de 

sensor no Brasil, pesquisadores da UFPE vêm, desde 2002, buscando desenvolver a 

metodologia de usinagem e confecção deste tipo de sensor de pressão (Guzzo et al. 2004; 

Santos et al. 2005; Costa et al. 2006). Neste contexto, a usinagem por abrasão ultrassonora 

apresenta-se como uma competitiva técnica de usinagem de materiais dielétricos de alta 

dureza e grande fragilidade como é o caso do quartzo (Guzzo et al. 2003). A Figura 2.14 

mostra a imagem do protótipo usinado pela ferramenta apresentada na Figura 2.15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14 – Vistas lateral e de topo da estrutura monolítica de um protótipo do sensor de 

pressão á quartzo (Costa et al. 2006). 

 Conforme relatado por Costa et al. (2006), o tempo requerido para a usinagem de um 

protótipo varia entre 4 e 6 horas. Este tempo excessivo pode estar relacionado com a 

defasagem na frequência de ressonância do sistema de amplificação causada pelo 

acoplamento de ferramentas pesadas e extensas. Costa et al. (2006) observou um desvio de 

aproximadamente 500 Hz na frequência de ressonância de operação do equipamento (20 kHz) 

quando a ferramenta mostrada na figura 2.15 foi acoplada ao sonotrodo com perfil 
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exponencial.  Esta defasagem causa grandes perdas acústicas por meio de ruído e 

aquecimento e, conseqüentemente, comprometem o processo de usinagem.  

 

 
 

Figura 2.15 – Vistas da ferramenta utilizada na usinagem do protótipo do sensor de pressão 

(Costa et al. 2006). 

 

 A Tabela 2.2 apresenta alguns resultados que evidenciam o aspecto negativo do tempo 

prolongado de usinagem nos desvios dimensionais de um dos protótipos anteriormente 

usinados. Já a Tabela 2.3 mostra os desvios dimensionais de uma ferramenta, causados pela 

usinagem de apenas um protótipo, a qual sofreu uma perda de massa igual a 0,76g. 

 

Tabela 2.2 – Desvios dimensionais de um dos protótipos usinados (adaptado de Costa et al. 

2006). 

 
Face de Entrada Face Oposta 

Desvio (mm) Protótipo 4 Protótipo 4 
Circularidade Cilindro Externo 0,0185 0,0114 
Circularidade Cilindro Interno 0,0227 0,0079 
Concentricidade 0,0211 0,0403 
Espessura parede cilíndrica 4,036 (0,008)* 4,249 (0,037) 
Espessura placa interna XY 1,116 (0,040) 1,222 (0,004) 
Paralelismo placa interna XY 0,0825 0,0198 

 * desvio padrão  
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Tabela 2.3 – Desvios dimensionais de ferramentas medidos após a usinagem dos protótipos 

(adaptado de Costa et al. 2006). 

Desvio (mm) 
Ferramenta  

(Antes) 
Ferramenta  

(Após) 
Circularidade Cilindro Face Externa 0,0019 0,0141 
Circularidade Cilindro Face Interna 0,0066 0,0066 
Circularidade Cilindro Maciço Interno 0,0151 0,019 
Coaxialidade Cilindro Face Externa-Cilindro Interno 0,0765 0,2916 
Concentricidade Cilindro Face Externa-Interna 0,0341 0,0967 
Concentricidade Cilindro Face Externa-Cilindro Interno 0.0178 0,0990 

Espessura Parede Cilíndrica 
0,9710 

(0,0100)* 
0,9406 

(0,0276) 
 * desvio padrão  
 

 Como consequência imediata da longa duração da usinagem dos protótipos mostrados 

na Figura 2.14 tem-se: (i) perda acentuada da geometria e dimensões originais da ferramenta, 

decorrentes do desgaste imposto pelo processo; (ii) desvios dimensionais (retilineidade, 

paralelismo, circularidade e conicidade) excessivos no protótipo devido ao desgaste da 

ferramenta; (iii) necessidade de confecção de uma nova ferramenta após duas ou no máximo 

três utilizações; (iv) custos adicionais com abrasivo e energia elétrica. Embora os protótipos 

obtidos apresentem integridade estrutural, otimizações no processo são necessários para 

reduzir o tempo de usinagem e aprimorar suas tolerâncias dimensionais.  
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3  METODOLOGIA PARA ANÁLISE DINÂMICA DO SISTEMA DE 
AMPLIFICAÇÃO  

 

3.1. Descrição do sistema de amplificação 
 

O conjunto a ser analisado, é o sistema mecânico de amplificação que faz parte do 

equipamento de usinagem por abrasão ultrassonora Sonic-Mill AP-3000-HD, tal como 

mostrado na Figura 3.1. Este equipamento encontra-se instalado nas dependências do 

Departamento de Engenharia Mecânica da UFPE. A principal função do sistema mecânico de 

amplificação é aumentar a amplitude de vibração, da saída do transdutor até a extremidade da 

ferramenta, para valores onde a usinagem possa ser realizada. Inicialmente, foram feitas 

medições do perfil do sonotrodo do sistema mecânico de amplificação através de uma 

máquina de medição por coordenadas modelo Mitutoyo Crysta 574. Esse equipamento 

também se encontra instalado no Departamento de Engenharia Mecânica da UFPE. As demais 

medidas do sistema de amplificação foram coletadas utilizado um paquímetro. 

 

 

Figura 3.1 – Sistema de amplificação do banco de usinagem por abrasão ultrassonora Sonic-

Mill  AP-3000-HD. 

 O conjunto que corresponde ao sistema mecânico de amplificação é composto por dois 

amplificadores: o fixo e o intercambiável (sonotrodo). A ferramenta é fixada no final do 

A imagem não pode ser exibida. Talvez o computador não tenha memória suficiente para abrir a imagem ou talvez ela esteja corrompida. Reinicie o computador e abra o arquivo novamente. Se ainda assim aparecer o x vermelho, poderá ser necessário excluir a imagem e inseri-la novamente.



 

conjunto para a realização da usi

fixo e intercambiável com a ferramenta, até então usada na usinagem de protótipos do sensor 

de pressão. As Figuras 3.3 (a) e (b) correspondem aos desenhos técnicos dos amplificadores 

fixo e sonotrodo usados na concepção do modelo numérico.

 

(a) 

Figura 3.2 – Imagens do amplificador fixo, (a) e do sonotrodo com a ferramenta, (b).

Figura 3.3 – Desenho técnico do amplificador fixo, (a) e do sonotrodo (b).

 O equipamento de usinagem 

qual pode apresentar variações de até ± 0,5 kHz. A amplitude aplicada pelo transdutor, na 

extremidade de entrada do sistema de amplificação, se encontra na faixa de 3 a 7 µm (

Mill , 2003).  

conjunto para a realização da usinagem. As Figuras 3.2 (a) e (b) apresentam os amplificadores 

fixo e intercambiável com a ferramenta, até então usada na usinagem de protótipos do sensor 

de pressão. As Figuras 3.3 (a) e (b) correspondem aos desenhos técnicos dos amplificadores 

rodo usados na concepção do modelo numérico. 

    

(b) 

Imagens do amplificador fixo, (a) e do sonotrodo com a ferramenta, (b).

(a) 

(b) 

Desenho técnico do amplificador fixo, (a) e do sonotrodo (b).

O equipamento de usinagem Sonic-Mill, opera com frequência nominal de 20 kHz, a 

qual pode apresentar variações de até ± 0,5 kHz. A amplitude aplicada pelo transdutor, na 

ntrada do sistema de amplificação, se encontra na faixa de 3 a 7 µm (
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Imagens do amplificador fixo, (a) e do sonotrodo com a ferramenta, (b). 

 

 

Desenho técnico do amplificador fixo, (a) e do sonotrodo (b). 

, opera com frequência nominal de 20 kHz, a 

qual pode apresentar variações de até ± 0,5 kHz. A amplitude aplicada pelo transdutor, na 

ntrada do sistema de amplificação, se encontra na faixa de 3 a 7 µm (Sonic-
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 O sistema de amplificação é geralmente fabricado de materiais com alta resistência 

mecânica à fadiga. Os materiais mais utilizados na fabricação dos amplificadores são as ligas 

de titânio, que se encontram disponíveis comercialmente nas denominações: comercialmente 

pura; Ti-5Al-2.5Sn e Ti-6Al-4V (Callister, 2008). A ferramenta também é fabricada de 

materiais com resistência à fadiga e abrasão, sendo o aço inoxidável o material mais usado. A 

liga de titânio que constitui o sistema de amplificação da Figura 3.1 não está mencionada no 

manual do fabricante. O mesmo não se pronunciou quando foi consultado a respeito. Devido à 

falta dessa informação foi realizada a análise modal para cada liga de titânio mencionada. Nas 

etapas seguintes, foi escolhida apenas a liga cujo resultado da análise modal (frequências do 

modo longitudinal) foi o mais próximo do valor de operação do equipamento Sonic-Mill. A 

Tabela 3.1 apresenta as propriedades mecânicas dos materiais usados na concepção dos 

modelos do sistema de amplificação. 

 Antes de apresentar os procedimentos empregados na análise dinâmica, será feita uma 

breve revisão sobre os fundamentos da vibração mecânica. O sistema mecânico de 

amplificação possui secção transversal circular e simetria axial, o que torna possível, 

aproximá-lo a uma viga de geometria cilíndrica. Para viga de geometria cilíndrica foi gerado 

um modelo numérico o qual foi submetida a uma análise modal. O propósito dessa análise foi 

verificar a consistência do método numérico adotado. 

 

Tabela 3.1 – Propriedades mecânicas dos materiais utilizados nos modelos numéricos 

(Callister, 2008). 

Componente Material 
Modulo de  
elasticidade 

(GPa) 

Densidade  
 (kg/m³) 

Coeficiente  
de Poisson 

Amplificador 
fixo e 

sonotrodo 

liga de titânio 
comercialmente pura 

103 4510 

0,34 Ti-5Al-2,5Sn 110 4480 

Ti-6Al-4V 114 4430 

Ferramenta aço inoxidável (304L) 198 8000 0,30 

 

3.2. Análise modal de uma viga cilíndrica 
 

 Estruturas dinâmicas que se comportam como sistemas lineares são formuladas a partir 

do equilíbrio das forças que atuam em sua massa, como ilustrado na Figura 3.4. Essas forças 
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incluem o carregamento externo variando em função do tempo, p(t), e as forças de reação 

resultantes desse carregamento, quais sejam: força de inércia (fI), em que a massa do corpo 

desenvolve força proporcional à sua aceleração e em oposição a ela, conhecido também como 

o princípio de d’Alambert; forças devido ao amortecimento (fD) e forças de rigidez elástica 

(fS). Com a formulação desse comportamento torna-se possível a realização das análises 

dinâmicas que descrevem o movimento de estruturas, tais como as análises modal, harmônica 

e transiente (Clough e Penzien, 1975).  

 

Figura 3.4 – Forças originadas em sólido submetido a um carregamento dinâmico. 

 A análise modal consiste no cálculo dos possíveis modos naturais de vibração de um 

sólido, antes deste ser submetido a um carregamento dinâmico. A obtenção desses modos 

varia em função do número de graus de liberdade do sistema. Em sistemas contínuos esses 

graus de liberdades tornam-se infinitos, sendo apenas necessário o cálculo de alguns destes 

modos, geralmente os primeiros, dependendo da complexidade do sistema a ser modelado. Os 

principais modos naturais de vibração analisados para uma estrutura são: longitudinal, 

torcional e lateral (Clough e Penzien, 1975). O cálculo desses modos pode ser feito por meio 

da solução de uma equação diferencial onde a resultante das forças que age no corpo em 

função do tempo (p(t)) seja nula, resultando em uma solução homogênea do sistema, ou seja: 

 

 ��� � ��� � �� � 0 (3.1) 

 

onde m é a massa do corpo, ��  a aceleração, ��  a velocidade, u o deslocamento, b o 

amortecimento e k está relacionada à rigidez do material. 

 A análise modal pode ser aplicada a sólidos, de natureza metálica ou não metálica, com 

diferentes formas geométricas, tais como: vigas, chapas, corpos cilíndricos, estruturas 

treliçadas, etc. Considerando que o sistema de amplificação do equipamento de usinagem 

descrito no item anterior possui simetria axial ao longo da direção de deslocamento, o mesmo 
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pode ser representado por uma barra cilíndrica. Portanto, será apresentada a seguir uma 

abordagem sobre a análise modal da barra com geometria cilíndrica com o objetivo de obter 

analiticamente as frequências naturais de vibração dos primeiros modos. A determinação 

analítica dessas frequências naturais será útil para a validação do modelo numérico proposto. 

 A análise modal de vigas de secção transversal circular de um sólido que obedece a lei 

Hooke é feita de acordo com as equações que representam o seu movimento. Para os modos 

de vibração longitudinal e torcional, a viga pode ser considerada como sendo de secção fina e 

uniforme ao longo do seu comprimento. No caso do modo longitudinal, as forças axiais serão 

responsáveis por deslocamentos elásticos axiais (u) em função da posição do elemento sólido 

infinitesimal (x) e do tempo (t). Para o modo torcional, forças tangenciais causarão 

deslocamentos angulares (�), também em função de x e t. Como a viga tem um número 

infinito de modos naturais de vibração, a distribuição dos deslocamentos (u) e (�) vai diferir 

em cada modo. Como se sabe, a lei de Hooke estabelece que a razão entre a unidade de força 

aplicada a um corpo elástico e o seu deslocamento é constante. Para o modo longitudinal e 

torcional essa constante corresponde ao módulo de Young (E) e ao módulo de elasticidade 

cisalhante (G), respectivamente. Já o modo transversal é formulado de acordo com a equação 

de Euler para vigas, que considera tanto as forças cisalhantes como os momentos que atuam 

em um elemento infinitesimal da barra (Almeida, 1987). 

 A Tabela 3.2 mostra as equações dos principais modos naturais de vibração de uma viga 

de seção transversal cilíndrica com suas respectivas soluções para uma dada condição de 

contorno. A solução da equação diferencial que descreve cada modo varia em função das 

condições de contorno adotadas. A condição de contorno usada que melhor representa o 

movimento do sistema de amplificação do equipamento de usinagem é a condição livre-livre, 

como foi mencionado no item 2.2. No entanto, devido ao fato desta condição ser considerada 

semi-indefinida do ponto de vista do cálculo numérico, a condição de contorno aplicada na 

solução das equações da Tabela 3.2 foi a condição fixo - livre, haja visto que esta possibilita a 

convergência dos resultados. Observa-se também que essas equações são formuladas 

considerando-se a viga como sendo um corpo isotrópico do ponto de vista de suas 

propriedades elásticas. A partir da Tabela 3.2 é possível calcular os harmônicos (n = 1, 2, 3,...) 

dos principais modos naturais de vibração de uma viga de secção circular uniforme, na 

condição de contorno fixo-livre, desde que o comprimento da viga (l) seja muito superior ao 

diâmetro (d). Na prática, resultados satisfatórios podem ser obtidos quando uma relação l/d ≥ 

10 for utilizada. Para o modo transversal, os valores de “n” estão embutidos na constante (βl), 

que para os três primeiros harmônicos correspondem a 1,875, 4,694 e 7,855 (Almeida, 1987). 
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Tabela 3.2 – Equações que descrevem os principais modos naturais de uma barra cilíndrica 

(Almeida, 1987). 

Modo de 
vibração 

Equação do 
deslocamento 

Velocidade de propagação 
extensional 

Solução 

Longitudinal 
���� � ! 1�� ��#�$� � 0 � �  %&' (
 � )*+ %&' 

Torcional 
���� � ! 1�,� ����$� � 0 �, �  %-' (
 � .) � 120 *+ %-' 

Transversal 
12#1 2 ! 32# � 0 32 � 45 (�

&6  (
 � �3+�
+� %5&64  

 n: modo natural de vibração (n = 1, 2, 3,...) 
 ω: velocidade angular (rad/s) 
 l: comprimento da viga (m) 
 w/g: massa por unidade de comprimento da barra (m/kg) 
 I: momento de inércia (m3) 
 

3.3. Modelagem pelo método dos elementos finitos 
 

 O objetivo da análise modal do sistema de amplificação do equipamento USM foi de 

encontrar os modos naturais de vibração e, posteriormente, verificar se o equipamento opera 

na frequência de ressonância com algum desses modos. Já para a análise harmônica, o 

propósito foi verificar se a amplitude de vibração do sistema de amplificação atinge valor 

máximo na extremidade da ferramenta. Os procedimentos usados para essas análises são 

subdivididos em três etapas, quais sejam: pré-processamento, solução e pós-processamento.  

 Os softwares utilizados para a concepção do modelo numérico e realização das análises 

dinâmicas do sistema de amplificação correspondem, respectivamente, ao MSC Patran e ao 

pacote Ansys Multiphysics v.9.0, que se encontram instalados nos computadores do 

Laboratório de Computação (LabCom) do Departamento de Engenharia Mecânica da UFPE. 

 O pacote Ansys Multiphysics é um software usado para fazer diversas análises de 

estruturas fluidas ou sólidas, com base no método dos elementos finitos. As possíveis análises 

realizadas pelo Ansys incluem: análise estrutural (tensão e deformação), análise térmica 

(transferência de calor e transformações de fase), análise de escoamento (escoamento de 

líquidos e gases), análise de campos eletromagnéticos e de sistemas multifísicos (combinação 

entre os sistemas analisados). As etapas de utilização do programa dividem-se em pré-
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processamento, solução e o pós-processamento. No pré-processamento é gerado o modelo 

geométrico e a malha do sólido; são introduzidas as propriedades dos materiais selecionados e 

também são definidas as condições de contorno. A escolha do tipo de análise com as 

particularidades de cada método adotado e o processamento propriamente dito são atributos 

da solução. O pós-processamento constitui-se na verificação e avaliação dos resultados. 

 Basicamente, o MSC Patran 2003 é um programa com os mesmos fundamentos do 

Ansys. Porém, este não possui um solucionador de equações para análise, cabendo ao mesmo 

recorrer a outros programas quando se faz necessário. Por ter ótimas ferramentas de 

modelagem, o MSC Patran foi usado neste trabalho com o propósito de gerar o modelo 

geométrico do sistema de amplificação com todas as condições atribuídas no pré-

processamento. As etapas de solução e pós-processamento foram realizadas pelo Ansys. Cabe 

salientar que, o Ansys possui praticamente os mesmos recursos do MSC Patran. O MSC 

Patran permite salvar todos os procedimentos executados na tela do programa, em arquivo de 

texto puro na forma de códigos. Esses códigos são fornecidos em uma linguagem de 

programação própria do MSC Patran, denominado PCL – “Patran Command Language”. 

Uma das vantagens da linguagem de programação PCL é permitir a alteração geométrica do 

modelo, caso ocorra algum erro durante a concepção, através da edição do arquivo de texto 

salvo. Além disso, através da execução dos comandos contidos no arquivo de texto pelo MSC 

Patran, é possível fazer a parametrização do modelo gerado. O que diferencia 

expressivamente o Ansys do MSC Patran é pelo fato do MSC Patran possuir uma linguagem 

programação (PCL) mais fácil de ser interpretada. 

 

3.3.1. Pré-processamento 
 

 A máquina de medição por coordenadas ao fazer a leitura da superfície do sonotrodo 

gerou um arquivo com as coordenadas de cada ponto coletado. Esse arquivo é do tipo CAD e 

foi importado para o MSC Patran. Os pontos coletados foram usados para a geração do 

modelo geométrico do sistema de amplificação, constituído pelo amplificador fixo, sonotrodo 

e a ferramenta. Uma vez criado o desenho geométrico através do MSC Patran foi gerado um 

arquivo de texto, o qual serviu como base de dados para a análise no Ansys. Para a realização 

do pré-processamento no MSC Patran foram realizados os seguintes passos: 

 

(1) Criação da geometria do modelo; 

(2) Escolha do tipo de elemento e geração da malha; 



32 
 

(3) Aplicação das condições de contorno e carregamento; 

(4) Escolha do material e suas propriedades; 

(5) Escolha do tipo de análise a ser realizada; 

 

(1) Criação da geometria do modelo 

 Os pontos correspondentes ao contorno do sistema de amplificação foram criados 

usando as dimensões obtidas através do paquímetro, para o amplificador fixo e com a 

máquina de medição por coordenadas, para o sonotrodo. Os pontos criados no MSC Patran 

foram gerados através do comando “Geometry/Create/Point” localizado na barra de 

ferramenta. Em seguida, foram geradas as curvas unindo esses pontos, dando origem a figuras 

geométricas planas, através do comando “Geometry/Create/Curve”. Ainda no MSC Patran, 

foram geradas as superfícies através do comando “Geometry/Create/Surface”. Antes de criar 

os sólidos, é recomendado que sejam verificados os contornos das superfícies geradas, para 

verificar se estas possuem como fronteiras as curvas criadas anteriormente. Os sólidos foram 

então gerados pela revolução (ou extrusão) das superfícies pelo comando 

“Geometry/Create/Solids”. 

(2) Escolha do tipo de elemento e geração da malha 

 Para a criação da malha é preciso especificar o número elementos de cada sólido. Essa 

especificação é feita pela divisão de uma das arestas do sólido em (n) partes, não 

necessariamente iguais, pelo comando “Elements/create/meshseed” na barra de ferramentas 

do MSC Patran. Esse procedimento deve ser feito para toda a geometria do modelo, 

observando a proporcionalidade de cada aresta que constitui o sólido. Depois de gerado o 

meshseed, é então selecionado o tipo de elemento que constituirá a malha. Esse elemento é 

escolhido de acordo com a análise que se deseja realizar. Para cada análise adotada, existe um 

conjunto de elementos que satisfaz determinadas exigências, tais como: carregamentos, 

contornos geométricos e propriedades do material adotado. Os tipos de elementos 

tridimensionais mais comuns disponíveis no MSC Patran são: quadrilaterais, tetraédricos e 

hexagonais ou hexaédricos. Esses elementos são formados por pontos nodais presentes em 

seus vértices e arestas, sendo que, a quantidade de nós por elemento varia em função da 

aplicação e da precisão desejada. A Figura 3.5 ilustra alguns elementos com um número 

hipotético de nós presentes em cada caso. Nesta figura, UX, UY, UZ, são os deslocamentos 

nas direções do sistema de referencia (x, y, z). As letras do alfabeto representam os pontos 

nodais.  

 



 

 

Figura 3.5 – Tipos de elementos tridimensionais. (a) quadrilateral, (b) tetraédrico, (c) 

hexaédrico (adaptado do HTML Help 

O tipo de elemento usado para construção da malha do sistema em estudo foi o 

hexaédrico com oito nós (Hex8) com caracterí

Esse tipo de elemento é o mais indicado em análises dinâmicas (

Documentation). 

Tabela 3.3 – Características e aplicações para o elemento hexaédr

Elemento 
Graus de  
liberdade 

Hex8 
24 por 

elemento 
 (3 por nó) 

1 –
2 –
3 –

 

 Depois da escolha do tipo de elemento e da criação do 

feita automaticamente através do comando “

criação da malha, foi realizada a equivalência dos nós presentes nos elementos que constituem 

a malha da fronteira, entre dois sólidos adjacentes. Geralmente a equivalência no 

é feita para uma tolerância de (

ou iguais a esse valor, haverá substituição dos dois nós por apenas um. O objetivo da 

equivalência é unir todas as malhas presente em cada sólido para formar uma única malha.

Tipos de elementos tridimensionais. (a) quadrilateral, (b) tetraédrico, (c) 

hexaédrico (adaptado do HTML Help MSC Patran 2003).

O tipo de elemento usado para construção da malha do sistema em estudo foi o 

hexaédrico com oito nós (Hex8) com características de aplicação mostradas na Tabela 3.3. 

Esse tipo de elemento é o mais indicado em análises dinâmicas (ANSYS

 

Características e aplicações para o elemento hexaédrico (adaptado do HTML 

Help MSC Patran 2003). 

Materiais Carregamento 

– Isotrópico 
– Ortotrópico 
– Compósitos 

1 – Forças de superfície 
2 – Forças nodais 
3 – Temperaturas nodais 
4 – Deslocamentos 
      prescritos 

1 
2 
3 
4 

Depois da escolha do tipo de elemento e da criação do meshseed, a geração da malha é 

feita automaticamente através do comando “Elements/create/mesh/solid

criação da malha, foi realizada a equivalência dos nós presentes nos elementos que constituem 

a malha da fronteira, entre dois sólidos adjacentes. Geralmente a equivalência no 

é feita para uma tolerância de (10-5); isso significa dizer que, para nós com distancias menores 

ou iguais a esse valor, haverá substituição dos dois nós por apenas um. O objetivo da 

equivalência é unir todas as malhas presente em cada sólido para formar uma única malha.
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Tipos de elementos tridimensionais. (a) quadrilateral, (b) tetraédrico, (c) 

2003). 

O tipo de elemento usado para construção da malha do sistema em estudo foi o 

sticas de aplicação mostradas na Tabela 3.3. 

ANSYS Release 9.0 

ico (adaptado do HTML 

Tipos de  
análises 

 

1 – Modal 
2 – Harmônica 
3 – Estática 
4 – Fluxo de calor 

, a geração da malha é 

Elements/create/mesh/solid” . Logo após a 

criação da malha, foi realizada a equivalência dos nós presentes nos elementos que constituem 

a malha da fronteira, entre dois sólidos adjacentes. Geralmente a equivalência no MSC Patran 

dizer que, para nós com distancias menores 

ou iguais a esse valor, haverá substituição dos dois nós por apenas um. O objetivo da 

equivalência é unir todas as malhas presente em cada sólido para formar uma única malha. 
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(3) Aplicação das condições de contorno e carregamento 

 Como mencionado anteriormente, a condição de contorno adotada para a análise modal 

do modelo do sistema de amplificação foi a condição fixo-livre. Já para a análise harmônica, 

que também inclui o carregamento foi usada a condição livre-livre. Essas condições de 

contorno foram impostas pelo comando “Loads/Create/Displacement”, aplicado diretamente 

aos nós dos elementos. O carregamento foi aplicado ao modelo somente para a análise 

harmônica. Esse carregamento corresponde à força de trabalho aplicado ao sistema de 

amplificação que, para a usinagem do quartzo tem sido utilizado um valor de 25 N (Guzzo et 

al. 2004). No modelo, essa força foi aplicada diretamente sobre os nós dos elementos que 

estão na interface entre o sistema mecânico de amplificação e o transdutor. O comando 

utilizado foi “Loads/Create/Force”. 

 

(4) Escolha do material e propriedades do modelo 

 O material escolhido para o modelo do sistema mecânico de amplificação foram as ligas 

mencionadas na Tabela 3.1. No MSC Patran, esse material é definido através do comando 

“Materials/Create/Isotropic”, onde são inseridas suas propriedades mecânicas. Uma vez 

definido o tipo de material da estrutura a ser modelizada, as propriedades do modelo são 

inseridas por meio do comando “Properties/Create/3D”. Na atribuição das propriedades do 

modelo são associados os elementos e o tipo de material adotado.  

 

(5) Escolha do tipo de análise a ser realizada 

 No MSC Patran é feita a escolha do tipo de análise que será executada pelo Ansys. A 

execução da análise em outros softwares ocorre por meio de um arquivo exportado do MSC 

Patran, que contêm a base de dados do modelo gerado. Através do comando 

“analysis/Analyze/Entire Model” foi especificado o tipo de análise pretendida, e o nome do 

arquivo, com terminação (prp), que é exportado. Dentre as várias opções de análises indicadas 

pelo MSC Patran, têm-se as análises, modal e harmônica. Os dados contidos no arquivo 

exportado incluem: as coordenadas de todos os nós, as condições de contorno, o carregamento 

aplicado, os tipos de materiais e suas propriedades e a análise selecionada.  

 

3.3.2. Solução 
 

 No menu principal do programa Ansys encontram-se as mesmas subdivisões que foram 

adotadas no presente trabalho, quais sejam: pré-processamento, solução e pós-processamento. 
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Para a realização da solução no Ansys, é necessário adotar uma serie de etapas e 

procedimentos. A seguir será feita uma breve descrição das etapas que antecederam ao 

processamento da análise dinâmica no Ansys. 

 Logo na inicialização do programa é ideal especificar o nome do arquivo (jobname), 

empregado para referenciar o nome de outros arquivos gerados pelo Ansys durante a análise. 

Esses arquivos serão a base de dados da análise e é recomendável que seja especificado 

também o diretório onde serão salvos. Essas especificações são feitas na janela do Ansys, 

iniciado pelo ícone “ANSYS Product Launcher” no menu iniciar do Windows. Dentre os 

arquivos criados pelo Ansys, há, por exemplo, o arquivo de mensagem de erros que tem o 

mesmo nome “jobname.err”. A consulta a esse arquivo é sempre sugerida ao importar 

modelos com irregularidades, tais como: elementos com ângulo de inclinação elevado e 

elementos sólidos sem volume. Por conveniência, o diretório (ou pasta) onde será armazenada 

a base de dados da análise, deverá ser a mesma que contêm os dados do modelo gerado no 

MSC Patran. 

 Depois de iniciado o Ansys, o modelo gerado pelo MSC Patran é importado através do 

arquivo (prp). A entrada desse arquivo é feita pelo ícone “File/read input from” localizado na 

barra de ferramentas. Ao importar o arquivo (prp), o Ansys gera o modelo com todos os 

parâmetros prescritos pelo MSC Patran. Após a geração do modelo é recomendado que seja 

feita a checagem dos possíveis erros, acessando diretamente o arquivo de mensagens de erro. 

 Os procedimentos de cálculo usados pelo Ansys para a realização da análise modal são 

formulados de acordo com a Equação (3.1). Partindo da equação que considera o sistema sem 

amortecimento, temos a seguinte expressão: 

 

 7897:� 9 � 7;97:9 �  0 (3.2) 

 

onde, 7<� 9 é vetor de aceleração nodal, 7<9 o vetor deslocamento nodal, 7=9 a matriz massa e 

7>9 a matriz de rigidez. Para o sistema linear, a vibração livre será um deslocamento descrito 

de forma harmônica de acordo com a seguinte expressão: 

 

 7:9 � 7?9@ cos ω@t (3.3) 

 

em que  7F9 
 representa os auto-vetores dos modos naturais de vibração, (
 a enésima 

frequência natural angular (em radianos por segundo) e t o tempo. Logo, substituindo a 

equação 3.3 na equação 3.2 temos: 



36 
 

 �!ω@�789 � 7;97?9@ � 7G9 (3.4) 

 

 A igualdade da equação 3.4 será satisfeita para 7F9
 � 7G9 ou igualando a zero o 

restante da expressão. Portanto, uma opção de solução para desigualdade será:  

 

 7;97?9@ � λ@7897?9@  (3.5) 

 

onde I
 corresponde ao enésimo autovalor. A solução dessa equação consiste na extração dos 

autovalores (I) ou frequências naturais de vibração da estrutura analisada, por meio de 

métodos de cálculos numéricos de autovalores. Os solucionadores de equações algébricas 

lineares (“solvers”) são usados pelos métodos de extração para a obtenção das frequências 

naturais, e normalmente corresponde a fase mais demorada do calculo de autovalores.  

 O Ansys usa vários solvers para resolver as equações matriciais de modelos estruturais 

ou multifísicos. Os solvers estão disponíveis de acordo com o tipo e tamanho do problema a 

ser analisado. Dos vários solvers existentes, há aqueles que são de uso comum em análises 

dinâmica, são eles: Frontal direct – (Front), Sparse direct – (Sparse), Jacobi Conjugate 

Gradient iterative – (JCG), Incomplete Cholesky Conjugate Gradient iterative – (ICCG). As 

principais aplicações e atribuições desses solvers estão mostradas na Tabela 3.4.  

 Para encontrar as frequências naturais de vibração do modelo, o Ansys usa vários 

métodos de extração, quais sejam: Block Lanczos, Subspace, Powerdynamics, Reduced, 

Unsymmetric, Damped e QR Damped. Dos sete métodos mencionados, apenas quatro são de 

uso comum na análise modal; os outros três aplicam-se a casos especiais e não serão 

abordados nesse trabalho. É bom lembrar que, os métodos de extração, usam os solves da 

Tabela 3.4 para obter os autovalores. A Tabela 3.5 mostra algumas características de 

aplicação e as exigências de hardware dos métodos de extração citados.  

 Cabe salientar que detalhes numéricos sobre os métodos de extração abordados, não 

fazem parte do escopo deste trabalho. O tipo de método de extração usado para análise modal 

do presente trabalho foi escolhido em função do desempenho e do número de graus de 

liberdade (GDL) do modelo. Para o modelo do sonotrodo foi usado o método Subspace, haja 

vista que este é indicado e apresenta bom desempenho para pequenos modelos. Já para o 

modelo do sistema de amplificação foi adotado o método Powerdynamics, devido a sua 

capacidade de resolução para grandes modelos. 
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Tabela 3.4 – Principais métodos de cálculo numérico para análise dinâmica (adaptado de 

ANSYS Release 9.0 Documentation). 

Tipo de 
solver 

Aplicação típica 
Tamanho 
ideal do 
modelo 

Memória 
usada 

Espaço 
em disco 

usado 

Sparse 
(direct) 

Com matrizes simétricas e 
assimétricas para as análises: estática, 
harmônica e transiente. Trabalha 
parcialmente “out-of-core” sem 
aumentar o tempo de processamento. 
Aplicável em análises não lineares, 
sempre que forem exigidas soluções 
rápidas e seguras. Usado em análises 
lineares, quando outro solver não for 
suficiente para a convergência dos 
cálculos. 

De 10.000 
a 500.000 

GDL 

1 GB/MGDL  
(out-of-core); 

10 GB/ 
MGDL 

(in-core) 

10 GB 

JCG 
(iterative) 

Disponível para análises estática, 
modal, harmônica e transiente, com 
matrizes simétricas, assimétricas, 
complexas, definidas ou indefinidas. 
Aplicável em problemas de campos 
únicos, como: magnéticos, térmicos e 
acústicos. Usa um rápido e simples 
pré-condicionamento, exigindo pouca 
memória. 

De  
50.000 a 

10.000.000 
GDL 

0.5 GB/ 
MGDL 

0.5 GB 

ICCG 
(iterative) 

Aplicável para análises estática, 
harmônica e transiente, com matrizes 
simétricas, assimétricas, complexas, 
definidas ou indefinidas. Requer mais 
memória que o solver JCG. É mais 
robusto para matrizes mal 
condicionadas. Possui pré-condiciona- 
do mais sofisticado que o solver JCG, 
e funciona melhor em problemas 
complexos. 

De  
50.000 a 

1.000.000 
GDL 

1.5 GB/ 
MGDL 

0.5 GB 

Frontal 
(direct) 

Método não iterativo com eliminação 
direta, aplicado a modelos pequenos 
para análises estática, harmônica e 
transiente, lineares ou não lineares. 
Requer menos memória que o solver 
Sparse quando executado “out-of-
core”. É antecessor ao solver sparse, e 
em geral necessita de menos memória 
que este.  

Menos que 
50.000 
GDL 

Menos que 
0.5 GB/ 
MGDL 

10 GB 

GDL: Graus De Liberdade 
MGDL: Milhões De Graus De Liberdade 
GB: Gigabytes 
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Tabela 3.5 – Características dos métodos de extração dos autovalores (adaptado de ANSYS 

Release 9.0 Documentation). 

Métodos de 
extração Aplicação 

Memória  
requerida 

Espaço 
em disco 
requerido 

Block  
Lanczos 

Padrão do Ansys. Usado em problemas com 
grande simetria de autovalores. Aplicado aos 
mesmos problemas que o método Subspace e 
converge mais rápido que esse quando usa o 
solver Sparse. Empregado para encontrar muitas 
frequências naturais (> 40 modos) em grandes 
modelos. Recomendável para modelos gerados 
de sólidos com geometria complexa, com 
elementos de casca ou combinados com 
elementos sólidos.  

Médio Baixo 

Subspace 

Aplicado em problemas com grandes simetrias 
de autovalores. Usado com o solver Frontal em 
vez do solver JCG em análises modais com 
grande número de equações com restrição. 
Usado para encontrar poucas frequências 
naturais, (≤ 40). Recomendado para modelos de 
sólidos com geometria simples e elementos de 
casca. Indicado para hardware com baixa 
disponibilidade de memória. Trabalha com 
metade da memória requerida pelo método Block 
Lanczos. 

Baixo Alto 

Powerdynamics 

Aplicado a grandes modelos (> 100.000 GDL), 
para o cálculo das primeiras frequências naturais 
de vibração (< 20 modos). Propicia melhor 
avaliação do comportamento de cada modo 
calculado. Em modelos com malhas grosseiras, 
as frequências naturais são aproximadas e 
algumas podem ser perdidas, quando ocorre 
repetição de valores. 

Alto Baixo 

Reduced 

Mais rápido que o método Subspace, por usar 
sistema de matrizes reduzidas para o cálculo da 
solução. Menos preciso devido à aproximação 
pela redução da matriz massa. Recomendado 
para extração de todos os modos em modelos 
médios e pequenos (< 10.000 GDL). Pode ser 
usado para encontrar poucas frequências naturais 
(≤ 40 modos) em grandes modelos, desde que a 
seleção dos GDL do sistema seja apropriada. A 
precisão das frequências naturais computadas 
dependerá dos GDL escolhidos.  

Baixo Baixo 

GDL: Graus De Liberdade 
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 A escolha do método de extração no Ansys é feita pelo comando “solution/analysis 

options” no menu principal. Além do método de extração também deve ser mencionado o 

número de frequências naturais desejadas. Finalmente, a solução pode ser iniciada através do 

comando “solution/solver” no menu principal do Ansys. 

 Os procedimentos de cálculos usados no Ansys para formulação da análise harmônica 

seguem a mesma linha de raciocínio usada na análise modal. Considerando agora um sistema 

com amortecimento submetido a um carregamento dinâmico movimentando-se 

harmonicamente, tal como representado pela Figura 3.3, temos a seguinte equação de 

movimento: 

 

 7M97u� 9 � 7b97u� 9 � 7K97u9 � 7FO9  (3.6) 

 

onde 7<� 9 é a velocidade nodal, 7PQ9 a amplitude do vetor força e 7R9 a matriz de 

amortecimento, que é dada pela seguinte relação: 

 

 7R9 �  α7M9 �  β7K9 (3.7) 

 

onde α e β são constantes associadas às matrizes de massa e de rigidez, que podem ser obtidos 

por:  

 

 εV  � W�XY � ZXY�  (3.8) 

 

onde εV corresponde ao amortecimento proporcional (especifico para cada tipo de material) e 

ωV a frequência natural angular (ANSYS Release 9.0 Documentation).  

 De acordo com a equação 3.8, a soma das constantes α e β pode ser considerada como 

sendo constante em muitos problemas práticos de análise estrutural, para um dado 

amortecimento proporcional (εV). A Figura 3.6 mostra a variação de α e β em função da 

frequência de excitação para um dado amortecimento. Na prática, os valores das constantes α 

e β são obtidos tomando uma faixa de frequência, e atribuindo os valores extremos dessa 

faixa à equação 3.8, formando assim um sistema de duas equações e duas incógnitas. Com a 

solução desse sistema são obtidas as constantes, α e β.  
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 Para o presente trabalho foi escolhida a faixa de frequência e 19,5 a 20,5 kHz no cálculo 

das constantes α e β, tomando-se três valores de amortecimento proporcional, (ξ) quais sejam: 

0,5, 1 e 2%. Essa faixa de frequência corresponde ao intervalo de operação do sistema de 

amplificação do equipamento Sonic-Mill.  

 A solução da equação diferencial 3.6 pode ser representada pela equação 3.9 na qual a 

velocidade é constituída pela soma de suas partes, (7�,9, 7��9) real e imaginária, ou seja, 

 

  7�9 � 7�, � [��9\]�^ (3.9) 

 

ou ainda, 

 

 

 

Figura 3.6 – Variação das constantes (�) e (�) em função da frequência para um 

amortecimento proporcional constante (adaptado de ANSYS Release 9.0 Documentation). 

7�,9 � �_Q� cos `  (3.10) 

 

 7��9 � �_Q� sin `  (3.11) 

 

onde �_Q� é o deslocamento máximo, ` o ângulo de fase para o deslocamento (rad/s), [ a raiz 

quadrada de (-1) e t o tempo. Analogamente, a força pode ser representada da seguinte forma:  

 

7c9 � 7c, � [c�9\]�^  (3.12) 

 

ou ainda, 
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 7c,9 � c_Q� cos `  (3.13) 

 7c�9 � c_Q� sin `  (3.14) 

 

onde c_Q� é a força máxima, ̀, o ângulo de fase para a força (rad/s). Com a substituição da 

equação (3.9) e (3.12) na equação (3.6), temos: 

 

 �def ! (�dgf � [(d�f�7�,9 � [7��9 � 7c,9 � [7c,9  (3.15) 

 

 Os métodos usados pelo Ansys para resolver a equação (3.15) são: Full, Reduced e 

Mode Superposition. A Tabela 3.6 apresenta uma breve descrição desses métodos ressaltando 

as vantagens e desvantagens de cada um. 

 Apesar do método Full se apresentar como o método de solução mais dispendioso para 

a análise harmônica, esse foi escolhido para a análise do modelo do sonotrodo e do sistema 

completo de amplificação, tendo em vista sua capacidade de aceitar todos os tipos de 

carregamentos e usar matrizes cheias. Na prática, pôde-se constatar que, a quantidade de 

graus de liberdade escolhida para esses modelos, não demandou muito tempo para a análise. 

 Além da escolha do método de extração Full, na análise harmônica também foi possível 

especificar o tipo de solver, tal como foi mostrado anteriormente na Tabela 3.4. A atribuição 

dos procedimentos mencionados para a análise harmônica foi realizada pelo comando 

“solution/analysis options”. Além disso, foi especificada a frequência que irar excitar o 

sistema de amplificação através do comando “Solution/Load steps options/Time/Frequency” 

presente no menu principal. Cabe ressaltar que todas as análises harmônicas realizadas sobre 

os sistemas em estudo foram excitados com uma de suas frequências naturais de vibração. 

Após as etapas mencionadas foi possível realizar o processamento da análise pelo comando 

“solution/solver”. Após serem processadas as análises, modal e harmônica, são avaliadas no 

pós-processamento do Ansys, que para o presente trabalho também corresponde ao item pós-

processamento.  

 

3.3.3. Pós-processamento 
 

 Após a realização da análise dinâmica, os resultados foram verificados e avaliados no 

pós-processamento. Essa avaliação depende do tipo de análise realizada e, em geral, os 

resultados do pós-processamento são expressos por meio de tabelas, imagens, animações e  
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Tabela 3.6 – Métodos de solução para a análise harmônica (adaptado de ANSYS Release 9.0 

Documentation). 

 

Métodos de 
extração 

Características, Vantagens e 
 desvantagens 

Memória 
requerida 

Espaço  
em disco 
requerido 

Full 

Mais simples dos três métodos citados, pois limita 
a escolha da quantidade de GDL do sistema. Aceita 
todo tipo de carregamento (forças, deslocamentos 
impostos, carregamentos (pressão, temperatura)). 
Requer mais tempo e memória para 
processamento, principalmente ao usar o solver 
Frontal. 
Vantagens: calcula todos os deslocamentos e 
tensões em um único passo; usa matrizes cheias e, 
portanto, não há aproximação da matriz massa; 
permite matrizes simétricas e assimétricas. 
Desvantagens: É mais oneroso que os métodos 
Reduced e Mode Superposition. 

Alto Alto 

Mode  
Superposition 

Realizado em duas etapas: são calculados os 
modos naturais de vibração da estrutura; dados da 
análise modal são utilizados para realização da 
análise harmônica.  
Vantagens: Melhor e menos oneroso que os 
métodos full e reduced para a maioria dos 
problemas. Permite que a solução seja superposta 
sobre a estrutura aprimorando a avaliação dos 
resultados. 
Desvantagens: Deslocamentos nulos não podem 
ser aplicados; os carregamentos não podem ser 
aplicados quando for realizada a análise modal, 
usando-se o método de extração Powerdynamics. 

Médio Alto 

Reduced 

Permite a redução do tamanho de problema com 
muitos GDL, pelo o uso de matrizes reduzidas. 
Exige menos tempo de processamento para o 
cálculo da solução, principalmente em análises 
dinâmicas de modelos com MDOF. 
Vantagens: Menos dispendioso quando comparado 
ao método full, ao usar o solver frontal. Efeitos de 
tensões residuais podem ser incluídos. 
Desvantagens: Não permite carregamento como, 
pressão e temperatura sobre os elementos. Todas as 
cargas devem ser aplicadas em GDL definidos. 

Baixo Baixo 

GDL: Graus De Liberdade 
MGDL: Milhões De Graus De Liberdade 
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gráficos. Por exemplo, as frequências naturais de vibração resultantes da análise modal podem 

ser apresentadas na forma de tabelas. Essas são impressas automaticamente acessando-se o 

comando “General postproc/Results Summary” no menu principal do Ansys. Na tabela, as 

frequências são apresentadas na ordem crescente do valor encontrado, independente do modo 

de vibração (transversal, torcional, longitudinal e etc.) ao qual estão relacionadas. A Tabela 

3.7 mostra os resultados de uma análise modal de um sólido de secção circular que é 

disponibilizada na forma de um arquivo, em formato de texto puro (txt). Os resultados foram 

obtidos para as dez primeiras frequências naturais de vibração. 

 

Tabela 3.7 – Forma típica de apresentação dos resultados da análise modal gerado no pós-

processamento do Ansys. 

Seq.  Frequência (Hz)  Harmônico  Modo  
1º 1414 1° Transversal v 
2º 1439 1° Transversal h 
3º 6033 1° n.i 
4º 7538 1° n.i 
5º 7933 1° Torcional 
6º 12278 1° Longitudinal 
7º 17090 1° n.i 
8º 19073 2° Transversal v 
9º 19243 2° Transversal h 
10º 29031 2° Torcional 

 Seq.: Sequência numérica das frequências encontradas 
 v: Vertical 
 h: Horizontal 
 n.i: Não identificado 
 

 Outra maneira de expressar os resultados da análise modal é por meio da geração de 

imagens e animações. Para isto, deve ser realizada a leitura de cada uma das frequências 

descritas pela Tabela 3.7. Normalmente, a leitura é feita inserindo-se o número do comando 

Set seguido do número do Substep na janela Prompt command Ansys que está localizada 

abaixo da barra de ferramenta. Ou ainda pelo comando “General postproc/Read results” no 

menu principal do Ansys. Para a análise modal, por exemplo, a imagem visualizada na tela, 

correspondente à resposta da frequência calculada na solução, é feito pelo comando “General 

postproc /Plot results”. A imagem mostra, entre outras opções, a posição do corpo deformado 

e indeformado através de linhas continuas e tracejadas respectivamente. A animação do 

modelo é feito pelo ícone “PlotCtrls/animator” na barra de ferramentas do Ansys, 
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proporcionando uma melhor visualização do movimento descrito pelo corpo. A Figura 3.7 

mostra um exemplo típico de uma imagem gerada no pós-processamento do Ansys. 

 Para a análise harmônica, os resultados obtidos no pós-processamento também são 

avaliados através de imagens e animações. No entanto, neste tipo de análise, os resultados são 

mais bem interpretados usando a forma gráfica. A obtenção dos gráficos ocorre pelo comando 

“General postproc/path operator” no menu principal do Ansys. No comando “path operator”, 

para que seja criado o gráfico, é necessário definir uma das variáveis que compõe as 

coordenadas do gráfico. A definição dessa variável é feita por uma linha reta virtual, que tem 

como extremos dois pontos (nós) da malha do modelo, ou pelo próprio perfil geométrico do 

modelo (comando “General postproc/surface operator”). Após definir a linha virtual por 

onde passa uma das coordenadas do gráfico, este poderá então ser mostrado na tela. A Figura 

3.8 mostra a variação da amplitude em função do comprimento do corpo para a análise 

harmônica do modelo de um sólido cilíndrico. Para análises harmônicas, os resultados 

expressos em forma de imagens e animações, servem para constatar alguma inconsistência do 

modelo. Além da amplitude, outras variáveis também podem ser impressas na forma da 

Figura 3.8, tais como tensões e deformações. 

 

 

 

Figura 3.7 – Imagem de uma viga cilíndrica deformada gerada no pós-processamento do 

Ansys. 
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Figura 3.8 – Amplitude de vibração em função do comprimento do modelo do sonotrodo para 

uma frequência de excitação de 12278 Hz. 

 
3.4. Análises da consistência do método numérico proposto  
 

 A análise da consistência dos métodos numéricos usados na modelagem de sistemas é 

importante para verificar a coerência física e dimensional dos resultados encontrados. Essa 

verificação é feita confrontando-se resultados de análises numéricas e analíticas, usando um 

mesmo modelo simplificado para ambos os casos. Outro fator usado para verificar a 

consistência dos resultados é pela verificação da propagação dos erros associados às 

incertezas dos parâmetros de entrada no modelo numérico, tal como densidade e modulo de 

elasticidade. Haja visto que o sistema de amplificação é fabricado por uma das liga de titânio, 

mostradas na Tabela 3.1 e que a variação nas propriedade mecânicas das três ligas são em 

torno de 10% para o modulo de elasticidade e de 2% para a densidade. Para o presente 

trabalho, adotou-se como modelo simplificado uma viga de geometria cilíndrica, como 

mostrada na Figura 3.9. A escolha do perfil da viga cilíndrica foi devido à condição de 

simetria axial semelhante ao sistema de amplificação do equipamento de usinagem. Nos 

modelos analítico e numérico da viga cilíndrica foi usada a condição de contorno fixo-livre; a 

mesma adotada para o sistema de amplificação.  
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 Para a realização da análise modal pelo método analítico, foram usadas as equações 

descritas na Tabela 3.2, utilizando uma relação L/D = 12. Já para a realização da análise 

modal pelo modelo numérico foi usado o mesmo software empregado na análise dinâmica do 

sistema de amplificação. A análise modal realizada sobre ambos os modelos teve como 

objetivo encontrar as frequências naturais de vibração da viga cilíndrica, isto é, o MSC Patran 

2003 e o ANSYS Multiphysics 9.0. 

 

 

Figura 3.9 – Desenho esquemático da viga cilíndrica, usado nos modelos analítico e 

numérico. 

 A verificação da propagação dos erros foi calculada através do método numérico para o 

modelo do conjunto sonotrodo-ferramenta depois de otimizado. Esse cálculo foi obtido 

variando-se cada parâmetro, por igual e individualmente, numa análise modal, e checando 

posteriormente a mudança ocorrida no valor das frequências naturais obtidas. 

 

3.5 Otimização do modelo numérico  
 

 Quanto maior o número de elementos presentes num determinado modelo numérico, 

mais preciso será o resultado obtido. Porém, o número de elementos está limitado ao 

desempenho do computador usado para resolver o cálculo, pois este possui limitações de 

hardware e, portanto, um espaço finito de memória. Por causa dessa limitação, torna-se 

inviável criar um modelo com um número extraordinariamente grande de elementos. Quando 

um problema exige a criação de um modelo extremamente grande, é necessário o uso de 

supercomputadores, o que torna a aplicação do MEF inviável do ponto de vista econômico. 

No entanto, para a maioria dos problemas práticos de engenharia, usam-se modelos pequenos 

que funcionam satisfatoriamente para computadores comuns. Um número menor de 

elementos, na maioria das vezes, é suficiente para garantir um resultado satisfatório e a 

convergência dos resultados. 



47 
 

 A otimização do número de elementos foi realizada apenas sobre o modelo do 

sonotrodo. Com base neste resultado foi então atribuído um número de elementos 

proporcionais ao sistema completo de amplificação do equipamento Sonic-Mill. Para o 

modelo simplificado do sonotrodo foram atribuídas sete quantidades de elementos, tomando-

se o primeiro modelo com uma malha grosseira e o último com malha bastante refinada. Para 

cada modelo foi realizada uma análise modal. O tipo elemento usado na concepção dos 

modelos foi o (Hex8) com características de aplicação mostradas na Tabela 3.3. A Tabela 3.8 

mostra as quantidades de elementos para cada modelo. 

 

Tabela 3.8 – Número de elementos para cada modelo proposto 

 

 Outro fator importante para melhorar o desempenho do método numérico, consiste na 

escolha de uma condição de simetria para o modelo geométrico. Para o presente trabalho, o 

tipo de análise propicia o uso de um modelo com condição de simetria axial. Essa simetria 

permite reduzir a geometria do modelo, a um quarto da geometria do modelo original, 

diminuindo, portanto, o número de elementos. Assim, todos os modelos usados na otimização 

do número de elementos foram concebidos na condição de simetria axial.  

 Existem outras maneiras de reduzir o tempo de processamento de uma análise pelo 

MEF. Por exemplo, os métodos de extração e solução Reduced nas análises, modal e 

harmônica, usam matrizes reduzidas que diminuem o número de equações do sistema. Porém, 

o uso desses métodos pode comprometer a exatidão dos resultados. Além das matrizes 

reduzidas, alguns métodos usam formas especiais para processar os cálculos, consumindo 

menos memória ou exigindo menos condicionamento da CPU. Um exemplo disso é utilizar o 

solver Sparse que opera em out-of-core ou in-core de acordo com o tipo aplicação. 

 

3.6 Novo perfil sugerido para o sonotrodo 
 

 Conforme citado no item 2.2, o sonotrodo exponencial apresenta menor fator de 

amplificação que o sonotrodo intensificado. Comparando com o perfil cônico, o sonotrodo 

exponencial oferece um maior fator de amplificação, no entanto é mais difícil de ser fabricado 

devido ao seu contorno externo. Por sua vez, o sonotrodo intensificado também possui suas 

Modelo 1 2 3 4 5 6 7 
Número de 
elementos 

562 2062 3601 6974 15662 22687 33040 



48 
 

limitações, principalmente com relação ao fator de concentração de tensão ocorrido na 

mudança de diâmetro que favorece a falha por fadiga. Tendo em vista que o sonotrodo de 

perfil cônico apresenta boa amplificação e é de fácil fabricação, o modelo proposto foi 

concebido a partir desse perfil. Esse novo modelo tem perfil duplo cônico, gerado com mesma 

geometria de ferramenta e amplificador fixo do sonotrodo exponencial. A Figura 3.10 mostra 

um desenho esquemático para o perfil proposto, na qual podemos ver os parâmetros 

geométricos que serão alterados. 

 O modelo do novo perfil de sonotrodo foi concebido pelo método tentativa/erro, 

variando-se os diâmetros (D1 e D2) e os comprimentos (L0, L1, L2 e L3, L4), mostrados na 

Figura 3.10. O maior diâmetro (38 mm) foi preservado para que não houvesse 

descontinuidade com o diâmetro do amplificador fixo.  

 

 

Figura 3.10 – Perfil de Sonotrodo intermediário duplo (adaptado de Amin et. al. 1995). 

 
 No total quarenta e seis modelos foram gerados para varias combinações de parâmetros 

geométricos. Para cada modelo foram realizadas as análises, modal e harmônica. A concepção 

do modelo do novo perfil foi realizada no MSC Patran 2003 utilizando as ferramentas 

adotadas para o sonotrodo exponencial. Alem disso, as alterações em cada parâmetro 

geométrico foram realizadas através da linguagem PCL do MSC Patran. As análises, modal e 

harmônica, foram realizadas no ANSYS Multiphysics 9.0 seguindo os critérios estabelecidos 

no item 3.3.2. A análise modal serviu para determinar a frequência natural de vibração 

correspondente ao terceiro harmônico do modo longitudinal. Já a análise harmônica permitiu 

determinar a variação da amplitude de vibração ao longo do sistema e na extremidade da 

ferramenta. Além disso, a análise harmônica permitiu verificar a distribuição de tensões ao 

longo do perfil do novo modelo de sonotrodo. Tanto os resultados da análise modal como da 

análise harmônica foram aprimorados em função da variação dos parâmetros geométricos. 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1. Análise modal preliminar 
 

 A primeira etapa deste trabalho consistiu em analisar numericamente as condições de 

vibração do sistema sonotrodo-ferramenta por meio da análise modal. Foram realizadas 

diversas análises modais para verificar se o conjunto sonotrodo-ferramenta estava operando 

em ressonância com a frequência de excitação do equipamento Sonic-Mill. Para a realização 

dessa análise, foi tomando como base os trabalhos de Seah et al. (1993), Amin et. al. (1995) e 

Thoe et. al. (1997) que modelaram apenas o conjunto sonotrodo-ferramenta. 

 O modelo do conjunto sonotrodo-ferramenta deste trabalho foi elaborado considerando 

a condição de contorno fixo-livre. Ao sonotrodo foram atribuídas as propriedades da liga Ti-

5Al-2,5Sn enquanto que a ferramenta foi considerada como sendo de aço inoxidável 304L. As 

propriedades desses materiais foram apresentadas na Tabela 3.1. A figura 4.1 apresenta o 

modelo geométrico gerado pelo MSC Patran para o conjunto sonotrodo-ferramenta 

atualmente utilizado na usinagem do protótipo do sensor de pressão. 

 

 

 

Figura 4.1 – Modelo do conjunto sonotrodo ferramenta. 
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 Depois de gerado o modelo, a análise modal foi realizada seguindo os procedimentos 

descritos no item 3.3.2. O método de extração empregado para a obtenção das frequências 

naturais de vibração foi o Powerdynamics, devido a este oferecer um cálculo mais rápido em 

modelos que possuem um grande número de graus de liberdade. A análise modal foi realizada 

tomando-se as primeiras vinte frequências naturais de vibração. O resultado desta análise está 

mostrado na Tabela 4.1, gerada pelo Ansys no pós-processamento, de acordo com o item 

3.3.3. 

 

Tabela 4.1 – Frequências naturais de vibração do conjunto sonotrodo-ferramenta. 

Seq.  Frequência (Hz)  Harmônico  Modo  
1º 2305 1° Transversal x 
2º 2309 1° Transversal y 
3º 7988 2° Transversal x 
4º 8090 2° Transversal y 
5º 9942 1° Torção 
6º 12381 - n.i 
7º 12390 - n.i 
8º 12973 1° Longitudinal 
9º 13878 - n.i 
10º 14204 - n.i 
11º 16218 - n.i 
12º 18108 2º Torção 
13º 18536 - n.i 
14º 19217 - n.i 
15º 19278 - n.i 
16º 19303 - n.i 
17º 23558 - n.i 
18º 26324 3º Transversal x 
19º 26700 3º Transversal y 
20º 30954 2º Longitudinal 

 n.i: Não identificado 
 x: Eixo de coordenadas x 
 y: Eixo de coordenadas y 
 
 Para identificar a natureza do modo de vibração associado a cada frequência mostrada 

na Tabela 4.1, foi gerada a imagem correspondente no pós-processamento do Ansys. A Figura 

4.2 mostra a imagem correspondente ao 1º harmônico do modo longitudinal. Podemos 

observar que na Tabela 4.1 aparecem apenas dois harmônicos do modo longitudinal, o que 

torna esses resultados pouco objetivos para os harmônicos deste modo. O aparecimento dos 
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demais modos, além do longitudinal, foi devido ao fato desses modos possuírem frequência 

natural de menor valor. Cabe ressaltar que o modelo mostrado na Figura 4.1 corresponde à 

representação real do conjunto sonotrodo-ferramenta, não incluindo apenas os furos laterais. 

 

 

 

Figura 4.2 – Primeira frequência natural de vibração do modo longitudinal do conjunto 

sonotrodo-ferramenta. 

 Com o objetivo de reduzir o tempo de processamento e a quantidade de memória 

necessária, foi criado um modelo para o conjunto sonotrodo-ferramenta com geometria 

simplificada em relação ao modelo da Figura 4.1. A simplificação da geometria do modelo foi 

realizada considerando a simetria axial da estrutura. O modelo simplificado possui o mesmo 

perfil exponencial do modelo de sonotrodo anterior e uma ferramenta com forma cilíndrica 

com mesma massa da ferramenta original. O modelo simplificado contém apenas um quarto 

da geometria do modelo anterior. A Figura 4.3 mostra a imagem do modelo simplificado 

gerada no MSC Patran. Para a concepção desse modelo foram usados os mesmos materiais e 

tipo de elemento que no modelo anterior, além da condição de fixo-livre. 

 Para facilitar a extração dos modos de vibração, isto é, eliminar os modos mais 

complexos e permitir a condição de simetria axial do modelo simplificado, foi necessário 

aplicar novas condições de contorno, além da condição já existente. Para isso, restringiu-se o 
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movimento nas direções perpendiculares aos planos (X-Y e Y-Z) da geometria desse modelo. 

Esses dois planos se interceptam ao longo do eixo axial do conjunto, tal como mostrado na 

Figura 4.3 

 

 

 

Figura 4.3 – Perfil do conjunto sonotrodo-ferramenta com geometria simplificada. 

 
 Após gerar o modelo simplificado, foi realizada a análise modal. O método de extração 

Block Lanczos foi usado para calcular as frequências naturais de vibração, devido esse ser 

mais indicado para modelos com poucos graus de liberdade. Para essa análise foram 

escolhidos os dez primeiros modos naturais de vibração, apresentados na Tabela 4.2. Além de 

permitir a redução do número de elementos do modelo, a condição de simetria axial também 

permitiu diminuir o número de modos indesejados (torcional, lateral e composto). Por 

exemplo, para o modelo simplificado, as três primeiras frequências naturais de vibração da 

Tabela 4.2, correspondem ao modo longitudinal. Logo, para os próximos resultados serão 

calculadas apenas as primeiras frequências naturais correspondentes ao modo longitudinal.  

 Comparando-se as frequências naturais apresentadas nas Tabelas 4.1 e 4.2, observa-se 

que os valores do 1º e 2º harmônicos do modo longitudinal apresentam uma diferença de 

apenas de 0,19% e 0,11%, respectivamente. Esta análise mostra que o modelo completo do 

conjunto sonotrodo-ferramenta pode ser substituído pelo modelo simplificado sem 
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comprometer a precisão dos resultados. A Figura 4.4 mostra a imagem do segundo harmônico 

do modo longitudinal para o modelo simplificado do conjunto sonotrodo-ferramenta. 

 

Tabela 4.2 – Resultados da análise modal para o modelo simplificado do conjunto sonotrodo-

ferramenta, após restrição dos movimentos laterais. 

Seq.  Frequência (Hz)  Harmônico  Modo  
1º 12949 1° Longitudinal 
2º 30921 2° Longitudinal 
3º 53356 3° Longitudinal 

4º 63842 2° n.i 

5º 67239 4° Longitudinal 
6º 69210 - n.i 
7º 81339 - n.i 
8º 81861 5° Longitudinal 
9º 88545 - n.i 
10º 91063 6° Longitudinal 

 Seq. Sequência. 
 n.i: Não identificado 
 

 

 

Figura 4.4 – Segundo harmônico do modo longitudinal do modelo simplificado do conjunto 

sonotrodo-ferramenta. 
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 A Tabela 4.3 compara o desempenho computacional das análises dos modelos completo 

e simplificado do conjunto sonotrodo-ferramenta em relação ao o número de elementos, 

número de nós, memória requerida e processada e tempo de processamento durante a análise 

modal. Podemos observar que a simplificação do modelo reduziu o número de elementos e, 

conseqüentemente, o tempo e a memória. Logo, as análises dinâmicas do conjunto sonotrodo-

ferramenta usando o modelo simplificado permitem o uso de computadores com menor 

capacidade de processamento.  

 

Tabela 4.3 – Comparação do desempenho das análises dos modelos completo e simplificado 

do conjunto sontrodo-ferramenta. 

Dados do modelo  
na Análise 

Modelo  
Completo 

Modelo  
Simplificado 

Método de extração Powerdynamics Block Lanczos 
Número elementos 68.800 15.662 

Número de nós 113.736 18.410 

Tempo de processamento 45 min. 6 min. 

Memória requisitada 2 Gb  215 Mb 

Memória para processamento 1,8 Gb 853 Mb 
 

4.2. Verificação da consistência do método numérico 
 

Para avaliar a consistência do método numérico aplicado ao conjunto sonotrodo-

ferramenta, foi considerado um modelo analítico que possuísse as mesmas propriedades 

dinâmicas do modelo numérico proposto na Figura 4.2. Para isso, o modelo de uma viga 

cilíndrica engastada-livre foi empregado para encontrar as frequências naturais de vibração 

dos modos transversal, longitudinal e torcional. As análises, analítica e numérica, foram 

realizadas para a barra cilíndrica mostrada na Figura 4.5. 

 

 

Figura 4.5 – Barra de geometria cilíndrica de secção uniforme. 
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 A Tabela 4.4 mostra as propriedades mecânicas adotadas para a barra cilíndrica. A 

análise modal pelo método numérico foi realizada seguindo os mesmos procedimentos 

aplicados ao modelo sonotrodo-ferramenta apresentados no item anterior. A Figura 4.6 mostra 

uma imagem da malha da viga cilíndrica gerada no MSC Patran. O cálculo das frequências 

naturais da barra cilíndrica pelo método analítico foi realizado usando as equações 

apresentadas na Tabela 3.2. 

 

Tabela 4.4 – Propriedades mecânicas e estruturais da barra cilíndrica de aço-carbono a 

temperatura ambiente (Callister, 2008). 

Modulo de Elasticidade (E) 210 GPa 
Modulo de Cisalhamento (G) 80 MPa 
Densidade (ρ) 7,8x103 kg/m³ 
Coeficiente de Poisson (ν) 0,33 
Área de secção transversal (A) 2,26x10-3 m2 
Momento de Inércia (I) 1x10-4 m3 

 

 

 

 

Figura 4.6 – Modelo numérico da barra cilíndrica gerado no MSC Patran 2003. 
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 A Tabela 4.5 mostra o resultado das análises modais realizadas pelos métodos analíticos 

e numéricos. Para os modos de vibração, observou-se que os valores obtidos pelo método 

numérico são muito próximos àqueles obtidos pelo método analítico. A partir desses 

resultados foram calculados os erros relativos. Como podemos observar os erros relativos não 

excederam 3,8 % para todos os modos. 

 

Tabela 4.5 – Frequências naturais da barra cilíndrica de aço-carbono calculadas pelos métodos 

numérico e analítico. 

Modo Harmônico 
Frequência (Hz) Erro  

 (%) Analítico Numérico 

Longitudinal 
1° 13236,5 13337,0 0,8 
2° 39709,8 40247,0 1,4 
3° 66183,0 68690,0 3,8 

Torcional 
1° 8115,9 8116,0 0,0 
2° 24347,6 24348,0 0,0 
3° 40579,4 40581,0 0,0 

Transversal 
1° 115,9 115,8 0,1 
2° 726,4 716,0 1,4 
3° 2034,0 1963,4 3,5 

 

 Além da comparação com o método analítico, a verificação da consistência do método 

numérico pode ser feita pela análise da variação das propriedades mecânicas (neste caso a 

densidade e modulo de elasticidade) introduzidas no modelo numérico. No caso do conjunto 

sonotrodo-ferramenta, a análise da influência dos parâmetros de entrada também é importante 

porque não se conhece a especificação exata da liga de titânio que constitui o sonotrodo. 

Considerando as propriedades mecânicas das ligas apresentadas na Tabela 3.1, variou-se a 

densidade e o modulo de elasticidade da liga Ti-5Al-2,5Sn utilizada no modelo numérico em 

2% e 10%, respectivamente. A análise modal foi realizada para o conjunto sonotrodo-

ferramenta considerando a simetria axial e a restrição dos modos laterais de vibração. A 

Tabela 4.6 mostra os valores dos três primeiros harmônicos do modo longitudinal resultantes 

dessa análise. Esta tabela também mostra o efeito da mudança simultânea dos dois 

parâmetros, aumentados no mesmo sentido e em sentidos opostos, tomando-se os mesmos 

valores percentuais citados. 
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Tabela 4.6 – Análise modal variando-se a densidade (ρ) e o módulo de elasticidade (E). 

Parâmetro de 
entrada Harmônico.  Frequência (Hz)  

Desvio da 
frequência em 

relação à fR 

Tendência 
do Desvio 

ρ´=1,02ρ 
1º 12883 1%  

2º 30682 1% 
3º 53074 1% 

E´=1,10E 
1º 15785 22%  

2º 36825 19% 
3º 59421 11% 

ρ´=1,02ρ 
E´=1,10E 

1º 15708 21%  

2º 36562 18% 
3º 59144 11% 

ρ´=0,98ρ 
E´=1,10E 

1º 13589 5%  

2º 32381 5% 
3º 55075 3% 

 ↑: Aumento da frequência. fR: Frequência de referencia (ver tabela 4.2). 
 ↓: Diminuição da frequência. 
 
 Os resultados da Tabela 4.6 mostram que um acréscimo de 2% no valor da densidade 

provocou uma redução de 1% na frequência dos três primeiros harmônicos do modo 

longitudinal. Já um acréscimo de 10% no valor do modulo de elasticidade provocou um 

aumento de 22% para o primeiro harmônico do modo longitudinal, e valores cada vez 

menores para os demais harmônicos. Para um acréscimo de mesmo valor em ambos os 

parâmetros, temos um acréscimo análogo ao aumento do módulo de elasticidade 

individualmente. No entanto, para um acréscimo de 10% no modulo de elasticidade e uma 

redução de 2% na densidade, temos uma aumento de até 5% nos harmônicos do modo 

longitudinal analisados. Esses resultados mostram que as frequências do modo longitudinal do 

conjunto sontrodo-ferramenta seriam mais afetadas pela variação do módulo de elasticidade 

do que pela densidade em função da escolha de uma das ligas apresentadas na Tabela 3.1. 

Além disso, podemos observar que o efeito da variação dos parâmetros é menor para os 

modos subseqüentes, tendo em vista que a inércia associada à massa da estrutura possui maior 

influência sobre as frequências mais baixas se comparado com frequências mais elevados. 

 

4.3. Verificação da consistência da malha do modelo numérico 
 

 Além do uso da simetria axial, o modelo numérico do conjunto sonotrodo-ferramenta 

foi otimizado em relação ao número de elementos. Para isso, foram realizadas análises modais 
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tomando-se vários modelos com diferentes números de elementos. Esses modelos foram 

gerados de acordo com o item 3.3.1, e as análises modais foram realizadas de acordo com o 

item 3.3.2. Foram calculados os três primeiros harmônicos do modo longitudinal em função 

do número de elementos de cada modelo. Foram testados sete modelos com o número de 

elementos variando entre 560 e 33000. A Figura 4.7 mostra a variação da frequência natural 

do primeiro e segundo harmônicos em função número de elementos testados.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (a) Primeiro harmônico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (b) Segundo harmônico. 

 

Figura 4.7 – Influência do número de elementos sobre a frequência de vibração do primeiro e 

segundo harmônicos do modo longitudinal. 
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 Na Figura 4.7, observa-se que os valores das frequências diminuem para modelos com 

pequeno número de elementos. A partir de 7000 elementos, nota-se que o aumento deste 

parâmetro não causa mudança expressiva no valor das frequências. Portanto, os modelos 

seguintes foram elaborados com pouco mais de 7000 elementos.  

 

4.4. Análise numérica do sistema mecânico de amplificação  
 

 No item 4.1, foi mostrado que as frequências naturais dos primeiros modos longitudinais 

do conjunto sonotrodo-ferramenta usando o modelo simplificado foram 12949, 30914 e 

53359 Hz. Observa-se que nenhuma dessas frequências correspondem àquela de operação do 

sistema de amplificação do equipamento Sonic-Mill ( ~ 20 kHz). Isto se deve ao fato de que a 

frequência nominal de 20 kHz seja uma das frequência naturais de todo o sistema de 

amplificação (amplificador fixo + sonotrodo + ferramenta) e não apenas do conjunto 

sonotrodo-ferramenta. Logo, numa análise mais consistente, é necessário efetuar a 

modelagem de todo o sistema de amplificação. Ressalta-se que os trabalhos realizados por 

Seah et. al. (1993) e Amin et. al. (1995) consideraram apenas o conjunto sonotrodo-

ferramenta. Assim, depois de verificada a consistência do método numérico proposto e uma 

vez otimizado o modelo numérico, partiu-se para a modelagem de todo o conjunto do sistema 

de amplificação do equipamento Sonic-Mill em duas etapas, análise modal e análise 

harmônica. 

 

4.4.1. Análise Modal 
 

 O modelo do sistema de amplificação foi gerado no MSC Patran, considerando a 

simetria axial do sistema, seguindo os passos descritos no item 3.3.1. Para a construção da 

malha foi usado o elemento Hex8 e inicialmente a condição de contorno fixo-livre. Para a 

concepção deste modelo foi considerado, como material da ferramenta, o aço inoxidável 

304L. Como não se sabe a especificação da liga de titânio dos amplificadores (fixo e 

sonotrodo) do equipamento Sonic-Mill e considerando o efeito da variação do módulo de 

elasticidade nas frequências naturais mostradas na Tabela 4.6, as análises foram realizadas 

tomando-se as três ligas de titânio mostradas na Tabela 3.1. A Figura 4.8 mostra uma imagem 

do modelo geométrico do sistema mecânico de amplificação, gerado no MSC Patran. 

 O uso da simetria axial e a consequente redução da quantidade de graus de liberdade do 

modelo permitiu o empregado do método extração Block Lanczos para calcular as primeiras 
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frequências naturais de vibração do sistema de amplificação. O solver Sparse foi 

automaticamente usado pelo método Block Lanczos para resolução das equações matriciais. O 

uso da simetria axial e a restrição dos modos laterais permitiram que as seis primeiras 

frequências calculadas correspondessem aos harmônicos do modo longitudinal de vibração. A 

identificação desses modos foi realizada através da visualização da animação de cada 

frequência  no pós-processamento do Ansys.A Tabela 4.7 mostra os resultados da análise 

modal para as três ligas de titânio.  

 

 

Figura 4.8 – Modelo do sistema mecânico de amplificação do equipamento Sonic-Mill gerado 

no MSC Patran. 

 

Tabela 4.7 – Frequências naturais de vibração (modo longitudinal) do sistema de amplificação 

modelado com diferentes ligas de titânio. 

Liga de 
Titânio 

Comercialmente pura 
(ASTM classe 1) 

Ti-5Al-2,5Sn Ti-6Al-4V 

Harmônicos  Freq. (Hz)  Freq. (Hz) Freq. (Hz) 
1° 3572 3703 3790 
2° 11258 11657 11914 
3° 19094 19737 20351 
4° 22404 23107 23663 
5° 28905 29870 30610 
6° 36204 37287 38100 
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 Analisando-se os valores da Tabela 4.7, observa-se que as frequências do terceiro 

harmônico são aquelas que se aproximam da frequência de operação do equipamento Sonic-

Mill  durante a usinagem do sensor de quartzo usando o sistema de amplificação mostrado na 

Figura 3.2 (19,65 kHz). Além disso, observa-se que o terceiro harmônico obtido com a liga 

Ti-5A1-2,5Sn é aquele que mais se aproxima da frequência de operação do sistema de 

amplificação, com uma diferença de apenas 0,37%. Logo, nas análises seguintes, será 

considerada apenas a liga Ti-5Al-2,5Sn como constituinte do sistema de amplificação. A 

Figura 4.9 mostra a imagem do 3º harmônico da Tabela 4.7 para a liga Ti-5Al-2,5Sn para a 

condição de contorno fixo-livre. 

 

 

 

Figura 4.9 – Terceiro harmônico do modo longitudinal do sistema de amplificação na 

condição contorno fixo-livre. 

 Com o objetivo de confirmar se a condição fixo-livre é aquela que melhor se aproxima 

do sistema de amplificação estudado, análises modais complementares foram realizadas 

considerando as condições de contorno livre-livre e fixo-fixo, mostradas na Figura 2.10. Cabe 

ressaltar que essas condições de contorno também foram consideradas por Seah et al. (1993). 

A Tabela 4.8 mostra os resultados da análise modal para as três condições de contorno usando 

a liga Ti-5Al-2,5Sn. 
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 Como podemos observar na Tabela 4.8, das três condições de contorno analisadas, a 

frequência correspondente ao terceiro harmônico da condição fixo-livre é mais próxima à 

frequência de operação do sistema de amplificação em estudo. Podemos concluir, portanto, 

que essa é a condição que melhor representa as condições reais de funcionamento do 

equipamento.  

 

 

Tabela 4.8 – Frequências naturais de vibração (modo longitudinal) do sistema de amplificação 

modelado com diferentes condições de contorno. 

Condição 
De Contorno 

Livre-livre Fixo-livre Fixo-fixo 

Seq.  Freq. (Hz)  Freq. (Hz) Freq. (Hz) 
1° 0 3703 4651 
2° 8148 11657 13792 
3° 12622 19737 21045 
4° 21129 23107 27437 
5° 25879 29870 33166 
6° 31286 37287 40489 

 Seq.: sequência 

 

4.4.2. Análise Harmônica 
 

 A análise harmônica teve como principal objetivo determinar o fator de amplificação na 

extremidade da ferramenta do sistema mecânico de amplificação. Inicialmente, a análise 

harmônica foi realizada considerando a estrutura sem amortecimento; seguindo os passos 

descritos no item 3.3.2. Foi usado o método de resolução Full com o solver Frontal para 

calcular as respostas do sistema de amplificação. A frequência usada para excitação do 

modelo foi àquela do terceiro harmônico do modo longitudinal determinada na análise modal. 

A análise harmônica também permitiu verificar a distribuição de tensões ao longo do perfil do 

sistema de amplificação. 

 O modelo do sistema de amplificação usado na análise harmônica foi o mesmo adotado 

para a análise modal. A condição de contorno empregada foi a livre-livre, pois a estrutura é 

dotada de movimento que foi descrito por uma onda senoidal. A amplitude da onda na 

extremidade de entrada do amplificador fixo foi de 4 µm e com um carregamento de 25 N. A 

Figura 4.10 mostra os resultados obtidos para a análise harmônica do sistema de amplificação. 
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O fator de amplificação obtido da Figura 4.10, que corresponde à razão entre a amplitude 

inicial e o máximo valor encontrado, é igual a 37. Este valor apresenta-se distante do valor 

nominal do equipamento de usinagem Sonic-Mill, haja visto que o sistema de amplificação foi 

analisado sem amortecimento. A amplificação no equipamento Sonic-Mill é de 

aproximadamente 10 vezes.  

 

 

 

Figura 4.10 – Amplitude de vibração do 3º harmônico do modo longitudinal em função do 

comprimento axial do sistema de amplificação sem amortecimento. 

 
 Para encontrar um fator de amplificação próximo da realidade do equipamento, foi 

proposto um tipo de amortecimento para a estrutura analisada. O amortecimento para 

estrutura foi baseado no amortecimento proporcional (ε), que para a liga de titânio foi tomado 

valor igual a 1% com base no amortecimento proporcional do aço que varia entre 2 e 3%. 

Além do amortecimento proporcional, também foi usada as constantes α e β, de acordo com o 

item 3.3.2. Para calcular o valor das constantes α e β, utilizando a Equação (3.8), foi adotada a 

faixa de frequência entre 19,5 a 20,5 kHz. A substituição do amortecimento proporcional na 

Equação (3.8) permite resolver o sistema de equações e determinar os valores de α e β. 

 Devido ao sistema de amplificação ser constituído por uma ferramenta de aço que 

possui amortecimento proporcional diferente da liga de titânio, foram testados três valores de 

amortecimento proporcional, quais sejam: 0,5, 1 e 2%. A Tabela 4.9 mostra os valores das 

constantes α e β calculadas para cada valor de amortecimento proporcional (ε). 
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 A análise harmônica realizada com amortecimento usou o mesmo modelo da análise 

realizada sem amortecimento. No procedimento de solução pelo Ansys foram inseridos os 

valores das constantes α e β e do amortecimento proporcional (ξ). Para cada valor de ξ, foi 

realizada uma análise harmônica com frequência de excitação correspondente ao terceiro 

harmônico do modo longitudinal do sistema de amplificação. 

 

 
Tabela 4.9 – Constantes α e β para diferentes amortecimentos proporcionais. 

Amortecimento 
Proporcional (ξ) α β 

0,5% 99,94 2,50 10-07 
1% 199,14 5,02 10-07 
2% 390,62 1,02 10-06 

 

 

 A Figura 4.11 mostra a amplitude de vibração variando em função do comprimento 

axial da estrutura para os diferentes valores de ε. Mesmo sem uma constatação da 

autenticidade dos resultados, podemos observar que o deslocamento máximo encontra-se na 

extremidade da ferramenta. Além disso, observa-se que as curvas das três figuras interceptam 

os eixos das abscissas em três pontos, evidenciando que o comprimento do sistema de 

amplificação é formado pela soma de três meios comprimentos de onda. 

 Analisando-se as Figuras 4.11(a), (b) e (c), observa-se que as amplitudes atingidas na 

extremidade da ferramenta para amortecimento de 0,5, 1 e 2 % foram 32,99, 12,83 e 5,26 µm, 

respectivamente. Conforme mencionado anteriormente, a amplificação nominal do sistema 

mecânico de amplificação do equipamento USM é da ordem de 10 vezes. Como o 

deslocamento gerado pelo transdutor é da ordem de 3 a 5 µm, a amplitude no final do sistema 

mecânico será de 30 a 50 µm . Logo, o modelo realizado com ε = 0,5% é o que melhor se 

aproxima do valor nominal. Cabe ressaltar que, o fator de amplificação usando para ε = 0,5% 

foi igual a 8,25, o qual também foi obtido por Amin et al. (1995) ao analisar diferentes perfis 

de sonotrodo de equipamento USM. Portanto esse amortecimento será utilizado para o cálculo 

da distribuição de tensões do sistema de amplificação. 
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(a) ε = 0,5 % 

 

(b) ε = 1 % 

 

(c) ε = 2 % 

Figura 4.11 – Amplitude em função do comprimento do sistema de amplificação com 

amortecimento ε = 2 % (3º harmônico do modo longitudinal). 
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4.4.3. Distribuição de tensões no sistema de amplificação 
 

 Além do mapeamento da amplitude, a análise harmônica foi utilizada para calcular a 

distribuição de tensões de tração e compressão ao longo do perfil do sistema de amplificação 

segundo critério de Von Mises. Dentre as formas de avaliação disponíveis no Ansys, o critério 

de Von Mises foi escolhido devido este analisar um estado triaxial de tensões como um caso 

unidirecional (Dieter, 1981). A Figura 4.12 mostra os resultados da distribuição de tensões 

sobre o perfil do sistema de amplificação segundo critério de Von Mises. A imagem desta 

figura foi gerada no Ansys usando a metodologia descrita no item 3.3.3. 

 

 

 (a) 

 (b) 
 

Figura 4.12 – Distribuição de tensões segundo Von Mises ao longo da linha de centro do 

sistema de amplificação. 
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 Os valores de tensões mostradas na Figura 4.12 correspondem às tensões de Von Mises 

para um determinado instante de tempo. O maior valor encontrado foi 146 MPa, os quais 

estão abaixo dos limites de escoamento da liga Ti-5Al-2,5Sn que, segunda Callister (2008), 

varia entre 760 e 810 MPa. O pico de tensão que aparece à aproximadamente 320 mm a partir 

da extremidade do amplificador fixo, está relacionado com a redução da seção transversal 

efetiva que ocorre na interface sonotrodo-ferramenta. Conforme mostrado na figura 2.15, a 

parte rosqueada da ferramenta não é totalmente maciça, com um furo cilíndrico de 9 mm de 

profundidade. Este furo foi realizado com o objetivo de aliviar a massa da ferramenta (Costa 

et al. 2006). Além disso, o comprimento da rosca da ferramenta é menor do que o respectivo 

comprimento de rosqueamento do sonotrodo, resultando em um vazio entre as extremidades 

internas desses componentes. 

 
4.5. Perfil Alternativo do Sonotrodo para Usinagem do Sensor de Pressão  
 

 A análise modal realizada no sistema de amplificação constituído pelo sonotrodo 

exponencial (Figura 3.2 (b)) mostrou que o conjunto opera em ressonância com a frequência 

de excitação, com uma defasagem em relação a frequência de operação do sistema (19665 

Hz) de 0,37%. Por sua vez, a análise harmônica mostrou que a máxima amplificação do 

deslocamento longitudinal ocorre na extremidade da ferramenta com uma amplificação de 

8,25. No entanto, conforme relatado no item 3.1, o emprego do sonotrodo exponencial com a 

ferramenta mostrada na Figura 2.15 requer um tempo de usinagem muito longo (4 a 6 horas) 

para usinagem de um protótipo do sensor de pressão a quartzo. 

 A análise de um novo perfil para o sonotrodo tem como objetivo propor um modelo 

numérico que apresente frequência de ressonância mais próxima possível da frequência 

nominal do equipamento (20 kHz) e com um maior fator de amplificação. Tendo em vista 

que, para uma frequência de ressonância próxima a nominal tem-se uma menor perda de 

energia devido a menores desgastes da ferramenta e menores níveis de ruídos durante o 

processo. Já um maior fator de amplificação acarreta em maiores amplitudes de vibração na 

extremidade da ferramenta a qual exige um maior tamanho de grão abrasivo. O aumento do 

tamanho dos grãos abrasivos, como mostrado na Figura 2.8, tende a aumentar a taxa de 

remoção de matéria (Guzzo et al. 2003) e, consequente, reduzir o tempo de usinagem. 

 O novo modelo de sonotrodo proposto foi concebido no MSC Patran, utilizando os 

mesmos procedimentos descritos no item 3.3.1. Foram mantidas as geometrias do 

amplificador fixo e da ferramenta utilizadas nas análises anteriores. Baseando-se no trabalho 
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de Amin et al. (1995), foi escolhido um sonotrodo de perfil cônico devido a esse 

proporcionar, em relação ao perfil exponencial, um maior fator de amplificação e maior 

facilidade de fabricação. A Figura 3.10 ilustra o perfil genérico do sonotrodo proposto. A 

partir dele, foram concebidos modelos numéricos variando-se, individualmente, cada um dos 

parâmetros geométricos (L0, L1, L2, L3, L4, D1, e D2). As mudanças efetuadas em cada modelo 

foram incorporadas nos modelos seguintes. Com esta análise, pode-se observar a influência de 

cada parâmetro na frequência de ressonância e no fator de amplificação. O comprimento total 

(L4) dos seis primeiros modelos corresponde ao comprimento do sonotrodo de perfil 

exponencial. A partir do sétimo modelo, mais de um parâmetro geométrico foi variado 

simultaneamente, totalizando 46 modelos. A Tabela 4.10 apresenta os parâmetros 

geométricos dos sete primeiros modelos e de cinco outros modelos que apresentaram 

resultados próximos ao desejado. Cabe ressaltar que, nos modelos onde o diâmetro D2 foi 

diminuído em relação ao modelo 1, foi realizada uma redução do tamanho do sextavado da 

ferramenta. Essa adaptação resultou em uma redução de 6 g na massa da ferramenta. A Figura 

4.13 mostra imagens de alguns dos modelos gerados, entre eles, aquele que apresentou melhor 

resultado.  

 

Tabela 4.10 – Parâmetros geométricos de alguns modelos gerados com sonotrodo de perfil 

cônico composto. 

Modelo Parâmetro (10-3 m) 
L 0 L1 L2 L3 L4 D1 D2 

01 21,38 45,48 64,70 77,00 123,00 10,61 13,81 
02 21,38 57,53 64,70 77,00 123,00 10,61 13,81 
03 21,38 57,53 64,70 87,50 123,00 10,61 13,81 
04 21,38 57,53 77,00 87,50 123,00 10,61 13,81 
05 21,38 57,53 77,00 87,50 123,00 11,97 13,81 
06 21,38 57,53 77,00 87,50 123,00 11,97 16,82 
07 49,55 57,53 77,00 87,50 123,00 11,97 16,82 
08 10,55 70,60 70,60 77,00 129,00 10,61 14,26 
09 10,55 70,60 70,60 77,00 132,10 10,61 14,26 
10 49,55 58,60 58,60 75,09 120,09 10,61 14,26 
11 48,05 55,10 55,10 71,60 116,60 10,61 19,61 
12 40,55 

 
58,60 

 
58,60 

 
75,09 

 
115,10 

 
10,61 14,26 
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 (a) modelo 1 (b) variação em L2 

 (c) variação em L3 (d) variação em D1 

       

 (e) variação em todos (f) variação em L4 

 

Figura 4.13 – Modelos numéricos do sistema de amplificação com sonotrodo de perfil cônico 

composto para algumas variações dos parâmetros geométricos. 

4.5.1. Análise modal 

 
 A análise modal realizadas para os 46 modelos gerados utilizou o método de extração 

Block Lanczos para calcular as seis primeiras frequências naturais de vibração. A Tabela 4.11 

mostra os resultados da análise modal para as seis primeiras frequências naturais do modo 



70 
 

longitudinal dos modelos gerados a partir dos parâmetros geométricos apresentados na Tabela 

4.10. Os resultados da Tabela 4.11 mostram que a frequência do terceiro harmônico do 

modelo 10 é muito próxima à frequência nominal (20 kHz) do equipamento Sonic-Mill. A 

Figura 4.14 mostra uma imagem do terceiro harmônico do modo longitudinal para o modelo 

10, gerada no pós-processamento do Ansys. 

 

Tabela 4.11 – Frequências naturais de vibração para modo longitudinal dos perfil de 

sonotrodo cônico composto. 

Modelo 
Harmônicos do modo longitudinal (Hz) 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 
01 3793 11844 19362 23222 30428 37629 
02 3774 11890 19514 23215 30390 38228 
03 3765 11844 19649 23458 30511 38098 
04 3755 11761 19725 23646 30593 37859 
05 3743 11652 19758 23842 30886 38218 
06 3660 11359 20114 24514 30665 37477 
07 3836 12603 20098 24084 30844 38876 
08 3816 12396 20008 23903 30604 38439 
09 3740 12058 19901 23144 29999 38402 
10 3762 12257 19999 23316 30215 38806 
11 3765 12317 20174 23717 30348 38792 
12 3708 11769 19986 23661 30339 38579 

 

 

 

Figura 4.14 – Terceiro harmônico longitudinal de vibração para o modelo 10 com sonotrodo 

de perfil cônico composto. 



71 
 

4.5.2 Análise harmônica 
 

 Para a análise harmônica, foi utilizado o método Full com o solver Frontal para calcular 

o fator de amplificação e a distribuição de tensões, segundo critério de Von Mises, ao longo 

do eixo axial do sistema de amplificação de cada modelo mostrado na Tabela 4.11. A 

condição de contorno utilizada foi a livre-livre, o carregamento foi de 25 N e o fator de 

amortecimento proporcional (ξ) foi de 0.5%. As frequências de excitação usadas nesta análise 

correspondem ao terceiro harmônico do modo longitudinal de cada modelo. Os resultados da 

análise harmônica são apresentados na Tabela 4.12., A partir desta tabela, observa-se que o 

modelo 10 apresentou o maior fator de amplificação.  

 

Tabela 4.12 – Fator de amplificação do terceiro harmônico do modo longitudinal dos modelos 

gerados com sonotrodo de perfil cônico composto.  

Modelo Frequência  
Excitação  

Amplitude  
Final (10-6m) 

Fator de 
Amplificação 

01 19362 29,15 7,29 
02 19514 29,30 7,33 
03 19649 29,55 7,38 
04 19725 28,78 7,20 
05 19758 26,60 6,65 
06 20114 24,04 6,01 
07 20098 33,61 8,40 
08 20008 33,55 8,39 
09 19901 36,87 9,22 
10 19999 36,89 9,22 
11 20174 35,65 8,91 
12 19986 34,34 8,59 

 

 O fator de amplificação do modelo 10 é maior que o valor determinado para o modelo 

constituído com o sonotrodo de perfil exponencial (8,25). A Figura 4.15 mostra a variação da 

amplitude de vibração em função do comprimento axial para o modelo 10, constituído do 

sonotrodo com perfil cônico composto. Conforme apresentado no item anterior, a frequência 

de ressonância do modelo 10 é muito próxima a frequência nominal do equipamento. Logo 

podemos concluir que esse modelo é numericamente melhor que o modelo com perfil 

exponencial, tanto em relação à frequência de ressonância quanto ao fator de amplificação.  
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Figura 4.15 – Amplitude de vibração em função do comprimento do sistema de amplificação 

constituído pelo sonotrodo de perfil cônico composto (modelo 10). 

 

 

4.5.3. Distribuição de tensões no modelo proposto 
 

 A distribuição de tensões para os modelos propostos foram calculadas pela análise 

harmônica com frequência de excitação correspondente ao terceiro harmônico do modo 

longitudinal encontrada na análise modal e com carregamento igual a 25N. A Figura 4.16 

mostra o gráfico da tensão em função do comprimento do sistema para o modelo 10 segundo 

o critério de Von Mises. O maior valor de tensão para o modelo 10 corresponde a 158,64 

MPa. Esse valor mostra que os limites de resistência da liga Ti-5Al-2,5Sn não foi excedido 

quando comparados com os valores de referência (760–810 MPa) (Callister, 2008). Podemos 

observar também que o valor máximo de tensão encontrado para o modelo 10 está próximo ao 

valor obtido para o modelo do sistema de amplificação com sonotrodo exponencial (146 

MPa). Além disso, os valores máximos encontrados para todos os modelos gerados estão 

compatíveis com os resultados apresentados por Amin et al. (1995).  

 

 

 

-4,00E-05

-3,00E-05

-2,00E-05

-1,00E-05

0,00E+00

1,00E-05

2,00E-05

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35

am
pl

itu
de

  (
m

)

comprimento do sistema (m)

Amortecimento ξ = 0,5 % 



73 
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 (b) 

Figura 4.16 – Distribuição de tensões ao longo da linha de centro do sistema de amplificação. 
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5  CONCLUSÃO  
 

 Com base nos resultados apresentados no Capítulo 4, podemos concluir que a análise 

modal preliminar realizada sobre o conjunto sonotrodo-ferramenta com perfil exponencial não 

apresentou nenhuma frequência natural de vibração próxima a frequência de excitação do 

equipamento. Tendo em vista esse resultado, podemos concluir que a análise realizada apenas 

no conjunto sonotrodo-ferramenta não é valida. Portanto, foi tomado para análise todo o 

sistema de amplificação, ou seja, amplificador fixo, sonotrodo e ferramenta. 

 Os resultados da verificação da consistência do método numérico proposto mostram que 

o modelo numérico está compatível com o modelo analítico. Haja visto que os resultados dos 

dois modelos apresentaram erros relativos para o modo longitudinal de apenas 3,8%. O uso da 

simetria axial também foi relevante na concepção da análise, tornando os modelos mais 

simples e menos dispendiosos. Pela variação dos parâmetros de entrada, foi constatado que o 

módulo de elasticidade exerce maior influência sobre os resultados que a densidade. Com 

base nos critérios citados para verificar a consistência dos modelos numéricos podemos 

concluir que esses se apresentam adequado ao uso. 

 Os resultados da análise modal do sistema mecânico de amplificação com sonotrodo de 

perfil exponencial apresentou frequências de naturais de vibração (19737 Hz) muito próxima 

à frequência de operação do sistema em estudo (19665 Hz). Além disso, pôde-se observar que 

a frequência calculada corresponde ao terceiro harmônico do modo longitudinal. Logo, 

concluímos que o modelo do sistema de amplificação e ferramenta é mais condizente com a 

realidade. Comparando-se com a frequência de operação do equipamento USM, as análises 

modais realizadas para as diferentes condições de contorno mostraram que a condição fixo-

livre apresentou melhores resultados.  

 A análise harmônica sobre o sistema de amplificação com sonotrodo de perfil 

exponencial apresentou fator de amplificação igual a 8,25, o qual se encontra na faixa de 

operação do equipamento (8 a 10). Já as tensões obtidas, segundo o critério de Von Mises, 

apresentaram valores inferiores ao limite de escoamento do material. Com base nos resultados 

apresentados pelas análises, modal e harmônica, concluímos que o sistema de amplificação 

com sonotrodo de perfil exponencial, está operando na condição normal de funcionamento. 

Porém, a usinagem dos protótipos dos sensores de quartzo demandam um tempo de até 6h 

usando esse mesmo sistema de amplificação com o sonotrodo exponencial e ferramenta. 

Logo, propomos um sonotrodo de perfil cônico composto como um perfil alternativo a ser 

fabricado visando melhorar as condições de usinagem dos cristais de quartzo. 
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 As análises, modal e harmônica, realizadas nos modelos gerados com perfil de 

sonotrodo cônico composto, mostraram resultados melhores que o perfil exponencial, tanto 

para as frequências naturais de vibração (19999 Hz) quanto para o fator de amplificação (9,2). 

Além disso, as tensões segundo o critério de Von Mises apresentaram valores inferiores ao 

limite de escoamento do material. Portanto, podemos concluir que o sonotrodo de perfil 

cônico composto otimizado apresenta-se numericamente melhor que o sonotrodo de perfil 

exponencial para a mesma geometria de ferramenta. 

 

5.1. Trabalhos futuros 
 

 Para trabalhos futuros podemos citar: 

� A criação e otimização numérica do método aplicado na concepção dos modelos 

cônico composto. 

� Análise de fadiga do sistema de amplificação com o sonotrodo exponencial e 

cônico composto. 

� Fabricação e teste do perfil de sonotrodo cônico composto. 
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