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RESUMO 
 

No meio científico e industrial os ensaios destrutivos destacam-se entre os ensaios mecânicos 
mais eficientes. Assim, o Charpy Instrumentado aparece nesse cenário, como uma forma de 
aumentar a quantidade de informações obtidas a partir do ensaio de impacto Charpy clássico. 

Com o auxílio computacional da Transformada de Fourier, tornou-se possível melhorar as 
condições de análise das freqüências obtidas durante o choque entre o corpo-de-prova e o martelo 
da máquina. Dessa forma, é obtido substancial aumento na quantidade de informações, inclusive 
torna-se viável a medida da tenacidade à fratura dinâmica dos materiais e o monitoramento de todo 
o processo de fratura durante um carregamento por impacto.  

Aplicar o método numérico da Transformada de Fourier para filtrar freqüências interferentes 
nos sinais oriundos do corpo-de-prova e martelo do ensaio Charpy. 
Um procedimento computacional foi elaborado através dos dados de força e tempo obtidos nos 
ensaios. O objetivo é o de obter parâmetros que são de extrema importância para realizar o cálculo 
da tenacidade à fratura dinâmica. Os parâmetros desejados são: energia de impacto, força de 
escoamento generalizado, deslocamento, força máxima e força de iniciação de trinca.  

 No entanto, faz-se necessário realizar a filtragem do sinal força x tempo para que esses pontos 
sejam encontrados e por isso foi desenvolvida uma linguagem de programação em Matlab para 
análise do sinal. Para que os sinais indesejáveis sejam minimizados, é realizada filtragem dos sinais 
no domínio das freqüências utilizando a transformada de Fourier e assim permita passar um filtro 
passa baixa.  

Os sinais indesejáveis são minimizados pela filtragem do sinal utilizando a transformada de 
Fourier. Este processo representa o sinal no domínio das freqüências e possibilita passar um filtro 
passa baixa pelo programa. 

Em seguida é realizada a aquisição dos pontos: energia absorvida (integração da curva força x 
deslocamento), força máxima, escoamento e inicio de propagação de trinca (taxa de alteração da 
flexibilidade – CCR – compliance changing rate).  
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Figura 1. Resultados obtidos pelo programa em Matlab 

 
O primeiro gráfico faz uma comparação do sinal original com todas as interferências e o sinal 

depois de filtrado. No segundo é mostrado o exato ponto da força de escoamento, que foi 
encontrado utilizando E=210 MPa (módulo de elasticidade). A taxa de alteração da flexibilidade é 
apresentada no terceiro gráfico. E o último gráfico é identificado os pontos de força de iniciação de 
trinca, força de escoamento e força máxima. 

A partir destas curvas filtradas e aquisição dos resultados proporcionados por elas, serão 
determinados os valores de tenacidade à fratura dinâmica aparente (K1D) avaliada a partir dos 
conceitos de mecânica da Fratura Elástica Linear e através da fractografia será feita a identificação 
e quantificação das microestruturas de fratura. 

O tipo de técnica utilizado na filtragem do sinal é de fundamental importância, pois elas são 
responsáveis pela qualidade ou distorção dos resultados extraídos por exemplo, força máxima, força 
de escoamento e a força de inicio de trinca possibilitando conhecer todo o processo de fratura de um 
material. 
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