
Resumo  
 

Nesta dissertação é apresentado o trabalho realizado sobre a investigação e 

desenvolvimento da implementação de sensores ópticos, nomeadamente o 

embebimento de redes de Bragg em fibra óptica, nos materiais compósitos 

laminados. Para tal, foram estudadas várias configurações de empilhamento do 

material compósito, fundamentalmente em laminados cruzados. Estes materiais 

possuem um conjunto de características muito atractivas, com vista a 

implementação da monitorização e actuação, em tempo real, em estruturas 

compósitas.  

Foi apresentada uma nova configuração de uma cabeça sensora em material 

compósito laminado híbrido, capaz de medir pressões e temperaturas.  

Foi implementada uma metodologia, para o embebimento dos sensores ópticos, 

em materiais compósitos laminados, em tecido cruzado, capaz de garantir bons 

resultados no espectro reflectido do sensor óptico, após a cura do material 

compósito, o mesmo se verificando quando a placa sensora em compósito se 

encontra sujeita a diferentes solicitações.  

Foi, também, implementada esta metodologia, na realização de uma roseta 

óptica de forma triangular, o que possibilita ter três direcções em medição 

simultânea, com recurso a um único cabo de fibra óptica.  

Por fim, foi concebida uma placa em material compósito, com o embebimento de 

dois sensores em fibra óptica, uma rede de Bragg e um interferómetro de Fabry-

Pérot, e também com o embebimento de um piezoeléctrico, sendo o conjunto 

solicitado dinamicamente.  

 
 
Abstract  
 

In this dissertation, it is presented the work carried out for the research and 

development regarding the implementation of optical fibre sensors, namely the 

embedding of fibre Bragg gratings in composite material laminates. For that 



purpose, some composite material lay-up configurations were studied, mainly in 

cross-ply laminate. These materials possess a set of very attractive 

characteristics, for the implementation of the monitoring and actuation, in real 

time, of composite structures.  

It was presented a new configuration of a sensory head in hybrid composite 

material, capable to measure pressures and temperatures.  

A methodology was implemented, for the embedding of the fibre Bragg gratings, 

in cross-ply composite laminate, capable to guarantee good results in the 

reflection spectrum of the optic fibre sensor, after the cure of the composite 

material, and also when the sensory plate is subjected to different loadings.  

This methodology was also implemented in the manufacturing of an optic fibre 

rosette in a delta form, which permits the simultaneous strain measurement in 

three directions, with the use of a single optical fibre.  

Finally, a composite material plate has been conceived, in which were embedded 

two optical fibre sensors, a fibre Bragg grating and an extrinsic Fabry-Pérot 

interferometer, and a piezoelectric transducer, being the set-up submitted to 

dynamic loading.  


