
Abstract 
 
The adhesion of unwanted deposits to surfaces (fouling) is an economically and 

environmentally costly problem that gathers the attention of a vast scientific community. 

Several strategies have been studied and implemented in order to minimize fouling 

formation or to improve the cleaning procedures. One of these strategies is based on 

the implementation of on-line real-time monitoring techniques that provide information 

about the adhesion/removal of the fouling deposits. The information about the amount 

and nature of the deposits enables to take timely countermeasures in order to optimize 

the production and cleaning cycles as well as, in some cases, to prevent serious 

contaminations (e.g. food industry and drinking water distribution networks). 

The present Thesis describes a new on-line monitoring device, the so called 

Mechatronic Surface Sensor (MSS). It uses an actuator that excites the monitored 

surface and a sensor that captures its vibration. The working principle of the MSS is 

based on the fact that the adhesion and the removal of deposits to/from the monitored 

surface affect the vibration properties of the surface-deposit system. The main features 

of the MSS concerning its practical implementation are mainly related with: i) its non-

intrusive character; ii) the information gathered corresponds to an integrated 

measurement over a significant area (the area of the plate); iii) it can be applied to 

different types of surface materials. 

Different MSS configurations have been experimentally tested along the work in parallel 

with two different methodologies (sinusoidal excitation vs experimental modal analysis). 

The results obtained when exciting the system with a sinusoidal signal indicate that the 

MSS is able to accurately monitor both the adhesion and removal of fouling layers to the 

monitored surface, through the evaluation of the highest amplitude (after applying FFT - 

Fast Fourier Transform) of the collected wave. This parameter was found to be inversely 

related with the amount of deposit attached to the monitored surface. Additionally, it was 

also possible to relate the damping factor with the type of deposit. Higher damping factor 

variations were observed for more viscoelastic deposits. For example, a biological 

deposit showed a higher damping factor variation than an inorganic one. Hair 

shampoos, due to their structural characteristics, affect differently the FFT amplitude, 



when compared to water. Being so, in a cleaning procedure simulation it was possible to 

demonstrate that the MSS was able to accurately monitor different shampoo removal 

rates as well as to assess their cleaning endpoint. 

The implementation of the experimental modal analysis methodology showed to be 

essential to assess the dynamic characteristics of the MSS: the system’s modal 

frequencies and modal damping. The former characteristics were mathematically 

determined through the evaluation of the transfer function of the system. Furthermore, 

the information gathered from the transfer function enabled to conclude that the 

characteristic of the system affected by the deposit build-up is the damping ratio. The 

increase of the attached layer is an additional source of energy dissipation, which 

increases the damping ratio of the system. This former conclusion points out that the 

FFT amplitude is an indirect measurement of the effect that the deposit has on the 

modal damping of the system. It was also found out that the quantification of the RMS 

(root-mean square) of the transfer function is another indirect parameter able to 

accurately provide information about the build-up and the removal of calcium phosphate 

deposits. In fact the RMS and the FFT amplitude parameters showed similar behavior 

following the same fouling formation/removal process. However the use of the RMS 

showed to considerably improve the measurement resolution. Additionally, a preliminary 

study on the effect of temperature and flow velocity on the modal frequencies and on the 

damping ratios was also accomplished indicating that the effect of these variables 

should be regarded with some care when interpreting the overall results. 

The use of a software to optimize the dimensions of the MSS plate (based on previously 

established criteria) was an important input not only to the improvement of the vibrating 

characteristics of the MSS but also to the theoretical discussion of some intrinsic 

aspects of the system. The effect of the plate dimensions and of the boundary 

conditions on the modal frequencies and on the vibrating shapes of the system are 

some of the studied aspects. Those results emphasized the importance that such 

simulation/optimization software assumes on the results interpretation and on the design 

of new MSS configurations. 



The main conclusions that can be taken from the present Thesis is that the MSS showed 

to have a sound potential for laboratory and, most importantly, field applications 

regarding the monitoring of fouling and cleaning processes. 

 
 
Sumário 
 

A adesão de depósito indesejáveis a superfícies (sujamento ou ‘Fouling’) é um 

problema bastante grave do ponto de vista económico e ambiental que tem atraído a 

atenção de uma vasta comunidade científica. Têm-se estudado e implementado 

diversas estratégias para minimizar a formação de depósitos bem como para melhorar 

os procedimentos de limpeza. 

Entre essas estratégias encontram-se as técnicas de monitorização on-line e em tempo 

real da formação ou remoção de depósitos. A informação acerca da quantidade e tipo 

de depósitos permite uma intervenção atempada de forma a optimizar os ciclos de 

produção e de limpeza, bem como em alguns casos, prevenir sérias contaminações 

(e.g. indústria alimentar e redes de distribuição de água potável). 

A presente Tese descreve um novo mecanismo de monitorização on-line, designado 

por Mechatronic Surface Sensor (MSS). Um actuador excita a superfície monitorizada e 

um sensor capta a vibração da mesma. A medida do MSS baseia-se no efeito que a 

adesão de depósitos à superfície monitorizada provoca nas propriedades vibratórias da 

mesma. As principais características do MSS são: i) carácter não intrusivo; ii) a 

informação fornecida corresponde a uma medida integrada do fenómeno numa área 

considerável (a área da placa); iii) pode ser aplicado a diferentes tipos de materiais. 

Testaram-se diferentes configurações do MSS ao longo do presente trabalho em 

paralelo com duas metodologias diferentes (excitação sinusoidal vs análise modal). Os 

resultados alcançados quando o sistema é excitado com um sinal sinusoidal indicam 

que o MSS fornece informação precisa sobre a adesão e remoção de depósitos na 

superfície monitorizada, através da avaliação da maior amplitude (após aplicação de 

transformadas rápidas de Fourier – FFT) da onda da resposta vibratória. Observou-se 

uma relação inversa entre este parâmetro e a quantidade de depósito aderido à 



superfície monitorizada. Adicionalmente, foi possível relacionar o factor de 

amortecimento com o tipo de depósito, sendo que depósitos mais viscoelásticos 

provocam variações maiores do factor de amortecimento. Por exemplo, observou-se um 

factor de amortecimento mais elevado para um depósito biológico que para um depósito 

inorgânico. Os champôs devido às suas características estruturais afecta de forma 

diferente a amplitude FFT, comparativamente com a água. Assim sendo, durante um 

procedimento de limpeza foi possível demonstrar que o MSS é capaz de monitorizar 

com elevada precisão diferentes taxas de remoção de champô bem como determinar o 

ponto final das mesmas. 

A implementação da análise modal mostrou ser essencial na determinação das 

características dinâmicas do MSS: as frequências modais do sistema e o 

amortecimento modal. Estas características foram determinadas matematicamente 

através da avaliação da função de transferência do sistema. Adicionalmente, esta 

avaliação matemática, permitiu concluir que o parâmetro característico afectado pela 

adesão do depósito é o amortecimento. Verificou-se um aumento do amortecimento à 

medida que o depósito aderido aumenta uma vez que este funciona como uma fonte de 

dissipação de energia adicional. Esta conclusão clarifica que a amplitude (após FFT) é 

uma medida indirecta do efeito que o depósito exerce no amortecimento modal do 

sistema. Verificou-se, que a quantificação do RMS (root-mean square) da função de 

transferência é um outro parâmetro indirecto capaz de medir correctamente a adesão e 

remoção de depósitos de fosfato de cálcio. De facto, o RMS e a amplitude (após FFT) 

apresentaram comportamentos semelhantes na monitorização do mesmo processo de 

adesão/remoção, sendo que o uso do RMS permitiu melhorar consideravelmente a 

resolução da medida. Efectuou-se também um estudo preliminar sobre a influência da 

temperatura e da velocidade do escoamento nas frequências e amortecimentos modais 

indicando que o efeito destas variáveis deverá ser analisado com cuidado aquando da 

interpretação global dos resultados. 

A utilização de um software para optimização das dimensões da placa (com base em 

critérios previamente estabelecidos) contribuiu não só para uma melhoria das 

características vibratórias do sistema mas também para a discussão de alguns 

aspectos intrínsecos ao sistema. O efeito das dimensões da placa e das condições 



fronteira nas frequências e nas deformadas modais foram alguns dos aspectos 

estudados. Os resultados obtidos enfatizaram a importância que tais 

simulações/optimizações assumem aquando da interpretação dos resultados e no 

design de novas configurações do MSS. 

As principais conclusões que se podem tirar da presente Tese indicam que o MSS tem 

um elevado potencial para monitorizar a adesão e os processos de limpeza, quer a 

nível laboratorial que a nível industrial. 


