
Resumo 

Nesta dissertação é proposta uma metodologia de forma a rnonitorizar, em contínuo, o dano em PRF 

(plásticos reforçados com fibras) a partir da rápida libertação de energia de deformação elástica, 

gerada no processo de dano, sob a forma de ondas elásticas (emissão acústica). Dois materiais 

foram estudados com o objectivo de associar as ondas de emissão acústica com os mecanismos de 

fonte de danificação: o provete monofilamentar e o laminado cruzado. Esses materiais foram 

escolhidos por terem uma sequência de deterioração bem estabelecida. Para esses materiais, o 

processo de fractura pude ser controlado com razoável eficiência, mudando certas condições de 

ensaio. Uma vez modificadas as condições de dano, for possível estabelecer relações com as ondas 

de emissão acústica detectadas.  

Foi implementado um tratamento híbrido dos sinais de emissão acústica baseado na análise da forma 

das ondas e do seu conteúdo de frequências. As redes neuronais de aprendizagem não 

supervisionada foram utilizadas na classificação automática dos sinais transientes de emissão 

acústica detectados durante o ensaio dos laminados cruzados. Uma representação tempo-frequência 

dos sinais classificados foi implementada utilizando a “Wavelet transform” de forma a realçar as 

características dos sinais. Os mecanismos de dano puderam ser identificados a partir da análise 

modal dos sinais de emissão acústica.  

Foi concebido um sistema de sensor em fibra óptica baseado num interferómetro de Fabry-Pérot com 

o intuito de detectar as ondas de emissão acústica. Foram propostos dois processos originais de 

interrogação da cavidade baseados na geração de dois sinais em quadratura de fase a fim de 

recuperar a fase. Foi demonstrada a capacidade do sistema de sensor em fibra óptica na detecção de 

ondas simuladas de emissão acústica.  

Abstract  

In this dissertation is proposed a procedure for continuous damage monitoring of FRP (fibre reinforced 

plastics), from the rapid release of elastic strain energy, generated at damage, in the form of elastic 

waves (acoustic emission). Two materials ere studied in order to associate the acoustic emission 

waves to the damage mechanisms source: the single fibre specimen and cross-ply laminate Those 

materials were chosen for having well established damage sequence. For these materials, the fracture 

process could be controlled, with a reasonable efficiency, changing some tests conditions. Once the 

damage conditions changed it was possible to establish relationships with the detected acoustic 

emission waves.  

A hybrid processing of acoustic emission signals was implemented based on waveform and frequency 

analysis. Unsupervised artificial neural networks were used for automated clustering of transient 

acoustic emission signals detected during testing of the cross-ply laminates. A time-frequency 



representation of the classified signals was implemented using the wavelet transform for signal 

characteristics enhancement. Damage mechanisms could be identified from the modal analysis of the 

acoustic emission waves.  

An optical fibre sensor system was conceived for acoustic emission waves detection based on an 

optical fibre Fabry-Pérot interferometer. Two original interrogation procedures based upon the 

generation of two quadrature-shifted signals for phase recovery were proposed. The capability of the 

optical fibre sensor system to detect simulated acoustic emission waves was shown.  


