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Abstract: The main challenge for guided wave inspection is exact defect characterization and sizing. That's why in most cases the 
method is used only as a screening tool. One of the signal processing techniques used in conventional ultrasonic testing to improve 
understanding of detected signals and increase defect and sizing potential is Synthetic Aperture Focusing Algorithm (SAFA). The 
SAFA analysis is an imaging process that increases the signal-to-noise ratio by numerically focusing the acoustic fields. In this 
paper the most commonly used bulk wave imaging algorithms for application with EMAT generated guided wave inspection are 
reviewed and lateral resolution and signal-to-noise ratio improvements comparing to standard B-scan analysis are evaluated. 
Keywords: guided waves, defect characterization, EMAT, meander coil, common source focusing algorithm (CSFA), synthetic 
aperture focusing algorithm (SAFA), total matrix focusing algorithm (TMFA).  
 
1. Въведение 

През последните години с развитието на 
мехатронните системи все повече нараства приложението 
на полуавтоматично и автоматично механизирано 
ултразвуково безразрушително изпитване. Това доведе до 
подем и в използването на алгоритмите за последваща 
обработка на записаната информация от проведения 
контрол. Една от основните цели на приложението на тези 
алгоритми в практиката е подобряване на фронтовата 
разделителна способност и съответно на точността при 
характеризация и оразмеряване на нецялостностите [1,2].  

Развитието на алгоритмите за обработка на сигналите 
има принос и към възраждане в приложението на вълните 
на Ламб за контрол на пластини и тръби и до насочване на 
интереса към възбуждането им посредством системи от 
електронно фазиращи преобразуватели или 
преобразуватели в комбинация с различни механизирани 
сканиращи устройства [3-7]. 

В съвременния ултразвуков контрол сканиране на 
обекта може да се извърши механично или електронно. 
Механичното сканиране позволява прилагане единствено 
на техника за създаване на апертура при фиксиран ъгъл на 
излъчване и приемане на осезателя за всяка позиция от 
сканирането. Създаваната изкуствена апертура има плоска 
форма на разпространявания фронт, затова механичното 
сканиране е линейно. Информацията може да бъде 
представена във вид на нефокусирани или стационарно 
фокусирани А – изображения, В – изображения или С – 
изображения. За подобряване на разделителната способност 
по фронта е възможно да се проведе последваща обработка 
на В – или С – изображенията.  

Електронното сканиране се извършва с няколко броя 
елементи групирани във фазираща решетка, чрез няколко 
независими канала на ултразвуковата апаратура. С един 
канал се управляват едновременно част от елементите на 
фазиращия осезател, наричани активна група. При 

електронното сканиране могат да се прилагат техники за 
създаване на изкуствени апертури с излъчване на един 
елемент и приемане на всички (CST), с едновременно 
излъчване и приемане на всички елементи (SAT), с 
последователно излъчване на всеки един елемент и 
приемане на всички (FMC). Информацията може да бъде 
представяна във вид на нефокусирани или фокусирани 
(стационарно или динамично) А – изображения, В – 
изображения, Е - изображения или С – изображения. 
Сканирането е линейно или секторно по активната му ос 
(означава се с Y). Секторното сканиране има сферичен 
фронт на разпространяваното поле, излъчвано от една и 
съща активна група под различни ъгли. При двата вида 
електронни сканирания е възможно електронно задаване на 
закъснения на излъчваните импулси за постигане на 
стационарно фокусиране на полето в желана област от 
изследвания обект. Динамичното фокусиране по дълбочина 
се извършва от една активна група по посока на 
разпространяваното поле, като законът на закъсненията се 
променя от няколко канала на ултразвуковата апаратура. То 
е ограничено до N местоположения на фокуса, като N е 
максималния брой на използваните едновременно и 
независимо канали от ултразвуковата апаратурата. 

Възможна е комбинация от двата вида механично и 
електронно сканиране, като предимствата на всяко от тях се 
комбинират. Блок схема на видовете сканирания и техните 
изображения са представени на фиг.1. 

Трите използвани техники в реално време създават 
изкуствената апертура на фазиращ осезател за части от 
секундата. Но фокусирането във всяка точка от 
изследваната област в реално време е ограничено от 
използваната апаратура. Алгоритмите за последваща 
обработка на данните от изпитване във вид на двумерно 
изображения, позволява да се направи изкуствено 
фокусиране на апертурата във всяка точка от изследваната 
област. Тази обработка се прилага след като е проведено 
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изпитването. Построява се ново изображение от 
обработените данни и се провежда допълнителен анализ 
[2]. Обработването се извършва за спектъра на приетия 
ултразвуков импулс, при една скорост на 
разпространяването му в изследваната област. 

 

 
Фиг. 1 Видове сканирания и изображения 

 
Най - използваните алгоритми за изкуствено 

фокусиране при последваща обработка на изображенията са 
common source method (CSFA) [2], synthetic aperture focusing 
algorithm (SAFA) [1, 2] and total matrix focusing algorithm 
(TMFA) [2].  

CSFA е случая, когато данните от изкуствената 
апертура се обработват така, че се симулира излъчване на 
един елемент от нея, докато всички останали приемат. Този 
алгоритъм е представен схематично на фиг.2а. Във всяка 
точка от изследваната област се обработват N на брой 
амплитуди на сигнала, след което промяната в амплитудите 
се сумира. N е броя на елементите, участващи в активната 
група или броят на А – изображенията, използвани за 
построяване на В – изображението при механично 
сканиране с нефазиращи осезатели. Времето за изчисления 
зависи от броя точки в изследваната област и броя на 
обработваните А – изображения. Например, ако с 
алгоритъма обработват 32 А – изображения за изследвана 
област със 100 броя точки, то броя на изчислените 
амплитуди ще бъдат 32х100=3200.  

При SAFA обработването на всяко А – изображение се 
провежда като един и същ елемент от изкуствената 
апертура симулира излъчване и приемане, след което 
амплитудите се сумират за изследваната точка от областта. 
Времето за изчисляване е еднакво с това при CSFA, като 
обработеното изображение е с по – добра разделителна 
способност. Този алгоритъм е представен схематично на 
фиг.2б. 

При FMFA се повтарят изчисленията от CSFA за всяка 
позиция на осезателя при механично сканиране или за 
всеки елемент при електронно сканиране, симулиращ 
излъчване. Последователно излъчва всеки елемент от 
изкуствената апертура, докато всички приемат. За една 
изследвана точка имаме NxN изчислявани амплитуди, 
които се сумират. На фиг.2в е представена схема на Half 
MFA, която е част от симетричната матрица на FMFA. 
Амплитудите от комбинацията на излъчвател 1 и приемник 
2 са еднакви с тези от излъчвател 2 и приемник 1. Което 
позволява да се намали приблизително два пъти времето за 
изчисляване, като се пресметне само триъгълната матрица 
на FMFA.  

 

 
а) CSFA 

 
б) SAFA 

 
в) Half MFA 

Фиг.2. Алгоритми за изкуствено фокусиране 
Целта на настоящата работа е да се изследва 

приложимостта на алгоритмите за изкуствено фокусиране 
при последваща обработка за подобряване на разделителната 
способност по фронта на B – изображенията, получени при 
изпитване на изделия от листов материал с вълни на Ламб 
при полуавтоматично сканиране с ЕМА осезател. 
Подобряването на разделителната способност би подобрило 
точността при характериазация и последваща оценка на 
индикациите, получени в процеса на контрол. 
 
2. Моделиране на изкуствена апертура от линейна 
решетка 

Моделирането на изкуствена апертура се използва за 
демонстриране на алгоритмите за последващо обработване 
на изображения от ултразвуково изпитване и сравняване с 
експерименталните резултати. Трансферните загуби, 
затихване в материала и шумовете в средата не са отчетени 
в симулацията. В настоящата работа линейната решетка е 
образувана от механично преместване на един осезател по 
ос X, както е показано на фиг.3. За всяка позиция на 
осезателя n през зададена стъпка се моделира А- 
изображение за една точка от изследваната област. А- 
изображения без корекция във времето се представят в 
необработено В – изображение. Такъв вид В – изображение 
се получава от механично сканиране при ултразвуково 
изпитване на обект с отражател.  

 

 
Фиг.3. Геометрия на линейна решетка, получена от 

механично сканиране 
 
Линейна решетка, получена чрез механично 

сканиране, може да се приеме за нефокусиран линейно 
фазиран осезател с еднакви основни характеристики на 
решетката. 

Моделирането е извършено за разпространение на 
мода A0 на вълните на Ламб в метална пластина с дебелина 
4 mm чрез ЕМА осезател с работна честота 415 KHz. 
Широчината на сканирания участък е на 100 mm със стъпка 
1 mm. Скоростта на избраната мода при избраната честота 
на осезателя е 3190 m/s. Всички характеристики на 
моделираната линейна решетка са дадени в таблица 1. 
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Таблица 1 Характеристики на моделираната линейна 
решетка 
Характеристика  Стойност 
Номинална линейна честота на осезателя  415 KHz 
Дължина на осезателя 50 mm 
Скорост на мода А0 в среда стомана 3190 m/s 
Дебелина на образеца 4 mm 
Честота на дискретизация 10 MHz 
Честота на сканиране 1 mm-1 
Дължина на решетката 100 mm 
Дължина на осезател 50 mm 
Широчина на спектъра (-6 dB) 50 % 

 
Излъчването от осезателя се симулира с камбановиден 

импулс, който се записва във следния вид: 
 ( ) ( )2,

2
0

2
,0 ....

0, . rptprptp tttti
rptp eAAn −−−= ωβω

,                  (1) 

 
където 

0A  е максимална стойност на излъчен импулс (във 
всички случаи на представяните в настоящата работа 
теоретични модели големината на амплитудата на излъчен 
сигнал е приет условно за единица 10 =A ), e- неперово 

число, 
00 ..2 fπω =  - номинална кръгова честота, 0f - 

номинална линейна честота, t - времева скала или обхват, 

m

265.0=β  - коефициент на форма и дължина на импулса, m  

- брой на трептенията в импулса на ниво – 6 dB, 
C

d
t rptp

rptp
,

, =  

- време на разпространяван импулс за изминаване на 
разстояние 

rptpd ,
 със скорост C  на  разпространение на 

ултразвукова вълна в изследваната среда, j  - имагинерна 
единица, k - вълново число. 
 Както се вижда от фиг.1 механичното сканиране 
позволява използване само на техника за създаване на 
изкуствена апертура чрез излъчване и приемане с един и 
същ осезател, като му се сменя местоположението по 
посока на сканиране през определена стъпка. Така се 
образува линейна решетка, която може да се представи с 
едновременна работа на всички осезатели в нея без 
зададено електронно закъснение. В този случай 
разстоянието от различните местоположения на осезателя 
спрямо точков източник от изследваната област се определя 
чрез координатната система YZ. Изминатото разстояние на 
импулса 

rptpd ,
 от излъчвателя до точковия източник и 

обратно до същия излъчвател, но вече работещ като 
приемник, се записва в следния вид 
 ( ) ( ) ( )( )2,

/2/
,, ,.2.2 zynyznrd rptprptprptp −+==  (2) 

 
където z/ и y/ са координатите на точковия отражател, 
означенията tp и rp се отнасят до работа на осезателя както 
излъчвател и приемник за точков отражател p от 
изследваната област, n – местоположение на осезателя по 
време на механично сканиране. Фазовото отместване на 
приетия сигнал за различното местоположение на осезателя 
се изчислява със зависимост (1), като за всяка позиция n се 
отчете времето на разпространявания импулс 

rptpt ,
до 

точковия източник. 
 Характеристиката на насоченост на осезателя се дава 
със следната зависимост [8]: 
 

( )
( )rptp

rptp

rptp

k
a

k
a

Фn
,

,

,

sin..
2

sin..
2

sin

θ
θ 




=       (3) 

 
където a е дължината на осезателя, 

rptp,θ  - ъгъл на 

насоченост на осезателя към изследвания точков отражател 
p(z/,y/) представен на фиг.3, а к – вълново число. 
 Амплитудата на отразен сигнал от дисков проходен 
отражател в пластина се дава с коефициента на отражение 
R и се записва във следния вид [8]: 
 

( )3,

,
.8

.
rptp

rptp
nr

dS
R λ=       (4) 

 
където S – площ на осезателя, λ - дължина на вълната, d – 
диаметър на цилиндричен проходен отражател, r(ntp,rp) – 
разстояние от осезателя до отражателя. 
 Приетият сигнал в осезателя с местоположение n се 
симулира със следната зависимост: 
 

( ) ( ) ( )rptp

rptprptprptp
rptp

nrnr

RФnAn
yzIn

.

..
, ,,,

, =       (5) 

 
3. Алгоритми за изкуствено фокусиране за обработване 
на изображение от контрола 
 Приложението на алгоритми за последваща обработка 
на информационния сигнал е представено на блок-схемата 
на фиг.4. 
 

 
Фиг.4. Блок-схема на алгоритъм за последваща обработка на 

информационния сигнал 
 
 Информационните сигнали ( )rptprptp ttAn ,, −  се 

представят в матрица, даваща необработено В – 
изображение. Всеки сигнал се обработва чрез корелационна 
функция ( )τ−tg , представена чрез камбановиден сигнал 
със зависимост (1). За намаляване на шумовете в приетия 
сигнал се използва разновидност на Фурие преобразование 
в отрязък от време (short-time Fourier transform), която се 
записва в следният вид: 
 

( ) ( )∫∞∞− −−= dtetgntAnxn tj
rptprptprptp

..
,,, ..),( ωτωτ            (6) 

 
Филтрираният сигнал се представя чрез зависимост (6) за 
номиналната кръгова честота 

0ω  на работа на осезателя. 
Фурие спектъра на обработения сигнал ( )ωτ ,,rptpxn  се 

изчислява със следната зависимост: 
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( ) ( )∫∞∞−= τωτω dxnFn rptprptp ,,,
      (7) 

 
Компенсиране на времето за закъснение на отделните 
позиции на осезателя от сканирането в спектъра на 
сигналите се дава със следната зависимост: 
 ( ) ( ) ( ) ( )/

,.
,, . zdjk
rptprptp

rptpeFnGn −= ωωω       (8) 

 
където 

rptpd ,
 е изминат път на вълна, излъчена от осезателя, 

отразена от точка p(y/,z/) и приета от осезателя в зависимост 
от използвания алгоритъм за обработване на 
изображението, z/ - разстояние по ос Z по нормалата на оста 
на сканиране Y. Независимо от прилаганата техника, с 
която е получено изображението, е възможно да се 
прилагат различни алгоритми за неговото обработване.  
 В настоящата работа моделираното и 
експерименталното B – изображения са получени чрез 
използване на техниката за създаване на изкуствена 
апертура, когато един и същ осезател излъчва и приема, 
като му се променя позицията по оста на механично 
сканиране Y. В зависимост от използваният алгоритъм за 
изкуствено фокусиране, пътят 

rptpd ,
 се изчислява по 

различни зависимости, дадени в таблица 2. 
 
Таблица 2. Зависимост за пътя изминат от приета вълна в 
осезателя след отражение от точков източник  
PPFA Зависимост rptpd ,  

CSFA ( )rprptp nrzd += /
,  

SAFA ( )rptprptp nrd ,, .2=  

TMFA ( ) ( )rptprptp nrnrd +=,
 

 
 Със следващата зависимост се дава резултатния 
спектър с отчитане на компенсиране на времето на 
закъснение, характеристиката на насоченост на осезателя и 
намаляване на амплитудата вследствие на разширяване на 
снопа с отдалечаване на импулса от осезателя: 
 

( ) ( )( ) ( )rptp

rptprptp
rptp

nrnr

GnФn
Hn

.

. ,,
,

ωω =                  (9) 

 
От зависимост (7) се получават сигналите за всяка точка от 
изследваната област ( )tXn rptp,  чрез обратно 

преобразование на Фурие, представено със следната 
зависимост: 
 

( ) ( )∫∞∞−= ωω ω deHntXn tj
rptprptp

..
,, .                (10) 

 
 Обработеното B – изображение се дава със следната 
зависимост: 
 

( ) ∑ 


=
n

rptp

rptp C

d
Xnyzh

,
,,      (11) 

 
4.Експериментални изследвания  

Експерименталните изследвания са проведени с 
апаратура на Innerspec Technologies Inc. [7], състояща се от 

мобилен ултразвуков дефектоскоп модел temate® PowerBox 
H и  електромагнитен преобразувател за възбуждане и 
приемане на нормални вълни, който се състои от постоянен 
магнит (размер XXL) и набор от „меандър“ намотки тип 
RF, възбуждащи нормални вълни с различна дължина на 
вълната. Осезателят е монтиран на ръчен ролков скенер, 
снабден с механичен енкодер с разрешаваща способност 4 
точки/mm. Снимка и схема на изпитването са представени 
на фиг.5. 

 

 а) 
 
 

 

 
б) 

 
Фиг. 5. Снимка а) и схема б) на ултразвуковото 

изпитване 
 

Изследвани са три броя образци от стомана с дебелина 4 
mm, представени на фиг.6. Във всеки от тях е изработен 
проходен отвор с диаметър, съответно d = 10mm, 15mm и 
20mm.   

 

 
 

Фиг.6. Изпитвани образци (пластини) с отражатели 
 
Изследват се отразените сигнали от дисковите 

отражатели, след извършване на механично сканиране по 
широчина на пластините. Осезателят е позициониран на 
разстояние 300 mm от отражателите. Работи се с мода А0, 
възбудена с намотка с период 6.35 mm (фиг.7). 
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Фиг.7. Дисперсионни криви за намотка с период 6.35 mm 

  
Всички  характеристики на провежданите 

ултразвукови изпитвания са представени в таблица 3. 
 

Таблица 3. Характеристики на провежданите ултразвукови 
изпитвания. 
Характеристика Стойност 
Честота, f 415 KHz 
Период на намотката, λ  6.35 mm 
Групова скорост на мода А0, C  3190 m/s 
Честота на повторение при сканиране, PRF 15 Hz 
Честота на дискретизация 10 MHz 
Напрежение 1200 V 
Честотен филтър 305 kHz– 505kHz 
Брой на периодите 5 
“Coincidence” филтър 3 
Отстояние на ЕМАT от образеца (lift -off) ~0.3 mm 
Долен праг на амплитудата в B-изображенията -14 dB 
Дължина на ЕМА осезател, a 50mm 
Дължина на сканиране, L 100mm 
Отстояние на ЕМА осезател от отражателите,Z 300mm 

 
5. Резултати и дискусия 

На фиг.8а и на фиг8б са представени съответно 
отразените сигнали от отражателите и техните спектри, 
моделирани чрез зависимост (1). Сигналите и техните 
спектри получени от експерименталните изследвания са 
представени съответно на фиг.8в и на фиг.8г. Сигналите и 
спектрите са дадени за случая, когато отражателя е 
разположен на акустичната ос на осезателя. Всички сигнали 
са отнесени към сигнал отразен от отражател с диаметър d 
= 20 mm.  
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г) 

Фиг.8. Симулирани и експериментални отразени сигнали и 
техните спектри 

  
На фиг.9 са представени моделирани B – изображения, 

изчислени със зависимост (5) и обработването им с 

алгоритъма за изкуствено фокусирана апертура 
посредством зависимост (11). Изображенията са 
представени за RF сигнали, отразени от отражатели с 
диаметър d = 20mm, 15mm и 10mm в координатна система 
YZ (фиг.3) в mm. В нюанси на сивото е дадена 
амплитудата. 

 

 
а) B – изображение, d=20mm 

 
б) SAFA, d=20mm 

 
в) B – изображение, d=15mm 

 
г) SAFA, d=15mm 

 
д) B – изображение, d=10mm 

 
г) SAFA, d=10mm 

Фиг.9. Симулирано B – изображение и SAFA 
 
На фиг.10 са представени B – изображения от 

проведените ултразвукови изпитвания и обработването им 
с алгоритъма за изкуствено фокусирана апертура, 
посредством зависимост (11). Изображенията са дадени за 
отразени RF сигнали от отражатели с диаметри d = 20mm, 
15mm и 10mm за изследвана област от образците по ос на 
сканиране Y от 0mm до 100mm и по ос на разпространение 
на вълните Z от 270mm до 350mm.  

 

 
а) B – изображение, d=20mm 

 
б) SAFA, d=20mm 

 
в) B – изображение, d=15mm 

 
г) SAFA, d=15mm 
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д) B – изображение, d=10mm 

 
г) SAFA, d=10mm 

Фиг.10. B – изображение от ултразвуково изпитване и SAFA  
 
На фиг. 9 и на фиг.10 се наблюдава понижаване на 

широчината на отразения от отражателя ултразвуков сноп 
след обработване със SAFA. При експерименталното В – 
изображение, за разлика от теоретичното, се наблюдават и 
електронни шумове и шумове, дължащи се на ограничената 
геометрия на използваните образци. Това наложи 
филтриране на експерименталните резултати. В 
последствие при обработване със SAFA освен свиване на 
ултразвуковия сноп се наблюдава и понижаване на нивото 
на шумовете, с което се нараства отношението полезен 
сигнал-шум. 
 Изследвана е широчината на снопа на разстояние 
Z=300mm, равно на отстоянието на отражателя от 
осезателя. Резултатите са представени на фиг.11. По 
абсцисата е нанесено разстоянието по сканиращата ос Y, а 
по ординатата е представена амплитудата на ултразвуковия 
сноп, отразен от дисковите отражатели. 
 
 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 20 40 60 80 100
Y,mm

n
o

rm
. a

m
p

lit
u

d
e

 A
m

B-scan SAFA

 
а) Симулация, d=20mm 
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б) Експеримент, d=20mm 
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в) Симулация, d=15mm 
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г) Експеримент, d=15mm 
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д) Симулация, d=10mm 
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е) Експеримент, d=10mm 

Фиг.11. Широчина на ултразвуков сноп на разстояние Z = 
300mm 

  
 Теоретичните и експериментални резултати, 
представени на фиг.11. показват понижаване на 
широчината на ултразвуковия сноп след обработване със 
SAFA, както и повишаване на отношението сигнал-шум 
при експерименталните резултати. 
 Обобщени данни за използваната при моделирането и  
експеримента линейна решетка са представени в таблица 4. 
Приведени са също и резултати за широчината на снопа 
преди и след обработването с SAFA. 
 
 
 

Таблица 4. Данни за линейната решетка и резултати за 
широчината на снопа на разстояние Z=300mm   
 Характеристики теор. 

и-я 
 експ. 
и-я 

аналитично изчислена широчина на 
снопа на В – изображение на ниво -
6dB 

38.25 mm 

определена широчина на снопа на B  
изображение на ниво -6dB за 
разстояние 300mm 

40 mm 45 mm 

определена широчина на снопа на 
SAFA   изображение на ниво -6dB за 
разстояние 300mm 

27 mm 32 mm 

подобряване на разделителна 
способност по фронта след обработка 
със SAFA 

32.5% 28.9% 

 
 За цялата широчина на снопа на осезателя на ниво 
половината от максимума му L(-6dB) е известна следната 
аналитична зависимост [8]: 
 

( )
a

Z
dBL

λ..02.1
6 =−             

(12) 
 
където а е дължината на осезателя, Z – разстояние на което 
се определя широчината на снопа, λ - дължина на вълната. 
 Както се вижда от табл. 4, широчината на снопа след 
обработване са подобрява с около 30% за еднакви 
характеристики на решетката. Следователно за широчината 
на снопа след обработване с SAFA, може да се изведе 
следната зависимост: 
 

( ) ( ) a
dBL

Z
dBLS .71.0

6.4.1

.
6 =−=− λ

          

(13) 
 
 Със зависимост (13) би могло да се изчисли 
приблизително широчината на снопа на линейна решетка 
след  обработка със SAFA. Потвърждаването на 
универсалността на тази зависимост и стойността на 
заложения коефициент изисква по-задълбочени 
експериментални изследвания. 
 
6. Заключение 
 
 Чрез представения алгоритъм е постигнато 
подобряване на разделителната способност по фронта на -
6dB за проведеното механично сканиране с около 30% и e 
повишено съотношението сигнал-шум в А – 
изображенията. Наблюдава се добро съответствие между 
експерименталните резултати и резултатите, получени от 
моделирането. Алгоритъмът би спомогнал за подобряване 
на точността при оразмеряване на нецялостностите и за 
увеличаване на способността за разграничаване на близки 
един до друг отражатели. 
 Предложеният аналитичния модел може да бъде 
използван за определяне на разделителната способност по 
фронта с използване на SAFA при механично сканиране на 
обект с определена стъпка и характеристики на осезателя.  
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