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Introdução 

  O desenvolvimento de técnicas de identificação de impacto é 

estratégico para o monitoramento da integridade estrutural de 

materiais compósitos. Isto é decorrente do fato de que, 

diferente de outros materiais (p.ex., metais), materiais 

compósitos apresentam diferentes mecanismos de falha em 

resposta a impactos, alguns dos quais não ocasionam em 

alterações detectáveis por técnicas de observação superficial. 

  Com vistas a atender esta dificuldade, o presente trabalho 

desenvolveu um modo eficiente de localizar impactos em placas 

laminadas de materiais compósitos ativamente. A técnica 

utilizada foi baseada na utilização de redes de sensores 

piezoelétricos, os quais são baratos e permitem o 

monitoramento preciso e em tempo real destes materiais. O 

algoritmo foi idealizado para levar em consideração mesmo 

casos de extrema anisotropia, e permitir maior robustez via uso 

de malha com mais sensores. 
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Metodologia 

  Para execução do projeto, foi gerado um modelo matemático 

do sistema com base em dados na literatura na literatura, os 

principais aspectos a considerar sendo a dinâmica de propagação 

das frentes de onda e a anisotropia do material. 

 

Exemplo de mapeamento da função de erro 

  Identificando os momentos de ocorrência de maior deformação 

em cada sensor (i.e., maior intensidade de resposta), através de 

cálculos simples o algoritmo associa a cada posição da placa uma 

função de erro conveniente. O local de impacto é então obtido 

encontrando-se o ponto de mínimo global desta função. 

Resultados e Discussão 

  A utilização do algoritmo para identificação de impactos 

simulados em uma placa anisotrópica de 80 cm x 80 cm forneceu 

os seguintes resultados:  

Impacto 
Realização Localização Erro 

(cm) x (m) y (m) x (m) y (m) 

1  0,300  0,300  0,303  0,311 1,1 

2  0,100  0,100  0,101  0,101 0,1 

3  0,000  0,000  0,004 -0,004 0,6 

4 -0,050  0,000 -0,053 -0,004 0,5 

5 -0,250  0,000 -0,255 -0,004 0,6 
 

  

  Conforme pode ser verificado, uma série de impactos em 

diferentes locais gerou um erro máximo de 1,1 cm. 

Conclusões 

  O algoritmo desenvolvido apresentou resultados satisfatórios, 

indicando a possibilidade de localizar impactos com uma 

margem de precisão ideal para muitas aplicações. Não obstante, 

a metodologia utilizada permite posterior refinamento do 

método. Possíveis desdobramentos deste estudo incluem a 

análise de padrões ótimos de posicionamento dos sensores, 

além de técnicas para melhorar os tempos de processamento do 

algoritmo. 
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