5as Jornadas Portuguesas de Engenharia Costeira e Portuária
Lisboa, 11 e 12 de Outubro de 2007

ESTUDO NUMÉRICO DA INTERACÇÃO ONDA-CORRENTE COM UMA
PLATAFORMA OFFSHORE DE UMA TURBINA EÓLICA
E. Didier*+, A. Anselmo*, L. Gil*+, J. M. Paixão Conde*#, J. Aveiro *
* DEMI da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNL
2829-516 Monte de Caparica
+
MARETEC - Marine and Environmental Tecnology Center
IST - AV. ROVISCO PAIS 1049-001 LISBOA
#
IDMEC – Instituto de Engenharia Mecânica
IST - AV. ROVISCO PAIS 1049-001 LISBOA

RESUMO
Neste trabalho estuda-se a interacção da onda e corrente sobre a plataforma de uma
turbina eólica flutuante offshore. O programa numérico utilizado, Fluent, resolve as equações
de Navier-Stokes em valor médio (equações de Reynolds) e utiliza uma técnica VoF (Volume of
Fluid) na identificação da superfície livre. Simulam-se diferentes situações fazendo variar a
altura da onda de projecto e a corrente local, determinando-se a força hidrodinâmica resultante.
Na vizinhança da estrutura analisam-se pormenorizadamente os campos de velocidade e a
deformada da superfície livre.
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INTRODUÇÃO

Nas duas últimas décadas, graças ao progressivo desenvolvimento informático e dos
métodos numéricos, foi possível simular muitos dos problemas típicos da engenharia costeira,
permitindo assim uma importante redução de custos face aos ensaios em modelo reduzido.
A simplificação das equações fundamentais, demasiado complexas para serem resolvidas
na sua forma geral, conduziu a um apreciável número de modelos matemáticos válidos para
condições particulares, se bem que do ponto de vista matemático bem determinadas.
A descretização destas equações permitiu o desenvolvimento de modelos numéricos que
deram origem a um número significativo de programas computacionais. Assim, dependendo
das condições locais, a geração e propagação de ondas pode ser simulada utilizando modelos
específicos, por exemplo:
- Equação espectral de balanço da acção de onda, modelos WAVEWATCH e SWAN;
- Equação de declive suave generalizada, modelos CGWAVE e o REFDIF;
- Equação de Boussinesq estendida, modelos MIKE21 BW e FUNWAVE.
Do ponto de vista conceptual a resolução numérica da equação de conservação da massa
e da quantidade de movimento (equações de Navier-Stokes) sobre condições de fronteira
apropriadas permitiria resolver de forma global o problema da geração e propagação da
agitação marítima. No entanto, na prática da engenharia costeira tal só é possível para
domínios de pequena dimensão. Não obstante, a resolução das equações fundamentais da
mecânica dos fluidos conduz evidentemente à determinação dos campos de pressão e de
velocidade. Assim, este tipo de programas está actualmente vocacionado ao cálculo da acção
de ondas sobre estruturas em que os efeitos não lineares sejam importantes (rebentação,
efeitos viscosos, interacção local onda corrente).
O programa numérico utilizado neste trabalho, Fluent, resolve as equações de NavierStokes em valor médio (equações de Reynolds) e utiliza uma técnica VoF (Volume of Fluid) na
identificação da superfície livre. Este código é actualmente comercializado pela ANSYS, Inc e
contém diversos módulos que permitem simular vários tipos de escoamentos resolvendo as
equações fundamentais da mecânica dos fluidos. É possível simular numericamente problemas
envolvendo escoamentos térmicos (convecção condução e radiação), combustão, fluidos não
Newtonianos, escoamentos compressíveis e multifásicos. Nas versões mais recentes deste
programa é possível utilizar um módulo de simulação de escoamentos com superfície livre. As
equações de Reynolds são resolvidas na água e no ar o que permite facilmente introduzir o
efeito do vento ou de um campo de pressões variável. A malha é gerada através do programa
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Gambit e as equações de Reynolds discretizadas são resolvidas pelo Fluent utilizando uma
técnica de volumes finitos.
Não obstante a facilidade de utilização deste código o seu tempo de cálculo pode ser
impeditivo da sua utilização na prática de projecto de estruturas costeiras, especialmente na
sua versão tridimensional. No entanto, o recurso ao cálculo paralelo permite reduzir
substancialmente este tempo de cálculo. A Fluent comercializa licenças de cálculo paralelo que
organizam os cálculos dispensando o utilizador de programação específica.
Neste trabalho estuda-se a interacção da onda e corrente sobre a plataforma de uma
turbina eólica flutuante offshore. Inicialmente define-se o domínio de cálculo e condições de
fronteira. Seguidamente apresentam-se os resultados de quatro simulações em que se variam
as características da onda e se introduz uma corrente.

2

DOMÍNIO DE CÁLCULO E CONDIÇÕES DE FRONTEIRA

Na figura 1 indicam-se as dimensões relevantes da plataforma, Cardoso et al (2007). O
modelo geométrico utilizado nas simulações numéricas corresponde a uma simplificação desta
estrutura.

Figura 1 - Plataforma offshore, principais dimensões.
As treliças laterais utilizadas para amarração ao fundo foram suprimidas, o modelo
geométrico é assim formado por dois cilindros verticais coaxiais com diâmetros de 14 e de 4,15
m. O cilindro de maior raio está permanentemente imerso evoluindo a superfície livre sobre o
cilindro de menor raio. A interacção, entre a zona imersa da plataforma e o escoamento
induzido pela onda, provoca um esforço sobre a plataforma que varia no tempo. Na figura 2
representa-se o modelo geométrico simplificado. A superfície da estrutura foi dividida em 9
zonas para poder calcular os respectivos esforços de forma individualizada.
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Figura 2 – Modelo geométrico simplificado.
No que diz respeito à geração de ondas importa determinar em que condições ocorre. A
profundidade e comprimento de onda escolhidos para as simulações correspondem a
condições próximas do limite de água profunda. De acordo com a teoria linear a tais ondas
corresponde um campo de velocidades que varia rapidamente com a profundidade. A geração
de ondas através de um batedor do tipo pistão impõe um perfil de velocidades uniforme pelo
que a sua utilização geraria um campo de ondas não regular. A condição fronteira, na
extremidade do domínio onde se efectua a geração, deve ser imposta de forma a gerar uma
onda regular em condições de profundidade intermédia (caso geral).
A condição de fronteira imposta na superfície de geração corresponde: ao campo de
velocidade horizontal, u, velocidade vertical, v, e à elevação da superfície livre, η:
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com:
H – amplitude da onda;
T – período da onda;
L – comprimento de onda;
d – profundidade do fundo;
z – distância à superfície livre.

(3)
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A introdução de corrente é efectuada através do termo uc da equação (1) que corresponde
ao valor da velocidade (constante ou dependente da profundidade).
Para evitar efeitos transitórios exagerados na fase inicial da simulação a geração é iniciada
utilizando uma rampa suave em tangh.
Nos limites laterais do domínio de cálculo foi imposta uma condição de parede impermeável
sem aderência.
Com o objectivo de evitar a reflexão da onda na extremidade de jusante do domínio de
cálculo foi imposta uma condição de saída livre associada a um estiramento progressivo da
malha (efeito do tipo de uma praia de absorção). Na prática, este artifício numérico permite
atenuar fortemente a amplitude da onda reflectida.
No ar sobre a superfície livre foi imposta uma pressão constante.
O plano inferior da plataforma encontra-se a uma profundidade de 27 m sendo a
profundidade do fundo de 157 m, assim, para os períodos de onda escolhidos, a magnitude do
campo de velocidades que interage com a estrutura é ainda relevante. Na tabela 1
apresentam-se as principais dimensões do domínio de cálculo.
Dimensão
Largura do domínio
Comprimento total do domínio
Altura do domínio
Distância da superfície de geração
ao eixo dos cilindros
Comprimento da zona de malha fina
Comprimento da zona de estiramento
progressivo
Raio exterior da zona de malha
refinada em torno do corpo

Observação
10 diâmetros do cilindro maior
7 comprimentos de onda - Zonas de geração,
propagação e absorção
Profundidade (157m) + 12 m de ar (atmosfera)
Zona de geração e propagação ≈ a um terço
de comprimento de onda
½ comprimento de onda a montante e 1
comprimento de onda a jusante do corpo
Zona de absorção da onda 5.5 comprimentos
de onda.
2 diâmetros do cilindro maior

Tabela 1 - Dimensões relevantes do domínio de cálculo.
O domínio de cálculo corresponde assim a um volume paralelepipédico dotado de um
gerador de ondas na sua extremidade de montante. As ondas são absorvidas evitando a sua
reflexão na extremidade de jusante. Nas figuras 3 e 4 apresentam-se pormenores da
necessária discretização deste domínio.
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X

Figura 3 – Perspectiva da malha no plano de simetria
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Figura 4 –Vista de planta da malha
A malha foi construída impondo-se:
Distância do primeiro nó à parede da estrutura superior – 0.1 m
Distância do primeiro nó à parede da estrutura inferior – 0.5 m.
Número mínimo de elementos na zona de evolução da superfície livre - 8 por metro de altura
da onda (refinamento vertical dependente da altura da onda).
A malha tem um número total de elementos de aproximadamente 810000, em Gil et al.
(2007) apresenta-se um estudo em que se conclui que esta descretização garante resultados
independentes da malha (para as ondas consideradas).
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SIMULAÇÕES NUMÉRICAS E RESULTADOS

O código Fluent (2002) aplica uma técnica de volumes finitos a uma malha centrada para
resolver as equações que descrevem o escoamento.
No presente caso, utilizam-se a equação de continuidade e as equações de Navier-Stokes
em valor médio (equações de Reynolds) recorrendo-se a um modelo de turbulência. Dos
diferentes modelos de turbulência disponíveis neste código, optou-se por utilizar o modelo a
duas equações k-ε.
O código resolve sequencialmente a forma linearizada do sistema das referidas equações
discretizadas utilizando um algoritmo de resolução do tipo Gauss-Siedel ponto-a-ponto, em
conjunto com um método algébrico de malha múltipla.
Quando da utilização do método VoF, o esquema de discretização para o tempo é de
primeira ordem. O esquema QUICK é utilizado para o termo convectivo da equação de
quantidade de movimento. No que diz respeito à pressão, o esquema usado toma em conta o
efeito da força da gravidade.
Opta-se pelo modelo SIMPLEC para resolver o acoplamento entre a velocidade e a
pressão. Os coeficientes de relaxação tomam os valores de: 0.7 e 0.3 para a velocidade e
pressão respectivamente, e de 0.8 para a turbulência.
As simulações numéricas efectuadas correspondem a quatro casos cujos parâmetros
constam da tabela 2. As simulações 1 e 4 destinaram-se a testar o programa numa situação
envolvendo onda e corrente. As condições de fronteira impostas na superfície de geração,
(perfil de velocidades e deformação correspondentes a uma linear) e de saída livre na
extremidade do canal associadas ao estiramento da malha não garantem à priori a correcta
conservação da massa. A simulação 1, envolvendo apenas onda, é menos crítica pois não
ocorre em média entrada de massa no domínio. A existência de corrente na simulação 4
permite evidentemente efectuar um teste mais exigente.
As simulações 2 e 3 correspondem a diferentes definições para a onda de projecto,
Cardoso et al. (2007)
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Altura da
onda (m)

Período
(s)

Comprimento de
onda (m)

Velocidade da
corrente (m/s)

Simulação 1

8

12

224

0

Simulação 2

12

12

224

0

Simulação 3

10.14

17.51

479

0

Simulação 4

8

12

224

0.4

Tabela 2. Situações simuladas, parâmetros relevantes.
A precisão do cálculo da força de arrastamento a que fica sujeita a estrutura depende da
determinação fina da deformação da superfície livre na vizinhança próxima da estrutura. Esta
força de arrastamento é calculada por integração das forças de pressão e viscosas nos
elementos adjacentes à estrutura. Evidentemente a força viscosa é várias ordens de grandeza
(≅ 4) inferior à força de pressão, não obstante o programa calcula-a. As figuras que se seguem
ilustram a capacidade do programa no cálculo da forma da superfície livre na zona de
interacção onda-estrutura. Para a simulação 1 apresenta-se a deformação da superfície livre
para três instantes criteriosamente escolhidos, figura 5.

(a)

(b)

(c)

Figura 5 – Deformadas de superfície livre (simulação1) a) crista, b) nível médio, c) meia cava.
Apresentam-se na figura 6 os correspondentes resultados para a onda de maior amplitude
correspondente à simulação 2.

(a)

(b)

(c)

Figura 6 – Deformadas de superfície livre (simulação2) a) crista, b) nível médio, c) meia cava.
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As deformações da superfície livre são semelhantes, no entanto a maior amplitude da onda
utilizada na simulação 2 induz a formação de vórtices mais intensos, figuras (b) e (c). No
instante correspondente à passagem da crista, figuras (a), a forma da esteira apresenta declive
mais acentuado para a onda de maior amplitude. Os esforços de resistência (na direcção de
propagação da onda) para as simulações 1, 2 e 3 são representados na figura 7.
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Figura 7 – Esforços de resistência, simulações 1, 2 e 3.
A observação da figura 7 permite concluir que as ondas correspondentes às simulações 1 e
3 induzem um esforço máximo semelhante e que a onda correspondente à simulação 2
provoca o maior esforço. Desta forma a onda de maior amplitude provoca um esforço maior
que a onda mais longa, recorde-se a tabela 2.
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Figura 8 – Esforços de resistência, efeito da corrente, simulações 1 e 4.
Uma vez que o esforço deriva directamente do perfil de velocidades induzido pela onda a
expressão (1) ajuda a esclarecer a anterior constatação. Se substituirmos nessa expressão os
valores da altura, período e comprimento de onda concluímos ser a onda correspondente à
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simulação 2 aquela que maximiza o campo de velocidades e consequentemente os esforços
aplicados. Note-se que esta conclusão é válida para a profundidade de imersão da estrutura
escolhida não podendo ser generalizada para maior profundidade. Relativamente à acção da
corrente representam-se na figura 8 os esforços de resistência para as simulações 1 e 4.
O efeito da corrente no esforço de resistência é identificado durante a passagem da cava
da onda. Nesta situação a velocidade induzida pela passagem da onda e a associada à
corrente têm sentidos contrários. Aquando da passagem das cristas, (as velocidades têm o
mesmo sentido) não se identifica nenhum aumento significativo da força de resistência.
No caso desta simulação, a onda impõe um campo de velocidades mais importante que a
corrente pelo que os resultados apresentam diferenças pequenas. Evidentemente se a altura
da onda for mais pequena o efeito da corrente toma maior importância relativa.
Note-se ainda que na fase inicial da simulação, correspondente ao aumento em rampa das
velocidades na superfície de geração, ocorrem perturbações na convergência do cálculo
apenas na situação que envolve corrente, simulação 4.
O programa Fluent calcula em cada passo de tempo os campos de pressão e de
velocidade permitindo assim conhecer por completo escoamento. A visualização e animação
do campo de velocidades, na vizinhança da estrutura, permite optimizar a sua forma e
identificar a presença e intensidade de estruturas vorticulares. Nas figuras 9, 10 e 11 ilustra-se
esta capacidade do programa.
Note-se que nas simulações numéricas efectuadas com códigos derivados da equação de
Boussinesq efectuam-se integrações na vertical não sendo possível conhecer os reais campos
de velocidade e de pressão.
Optou-se por escolher o instante de passagem da crista da onda sobre a estrutura para a
representação do campo de velocidade num plano horizontal, a profundidade escolhida
corresponde ao plano médio do cilindro de maior diâmetro. Nas figuras 9 a 11 representam-se
as linhas de corrente no plano horizontal, a escala de cores diz respectivamente respeito às
componentes x, y e z da velocidade (em m/s).

Figura 9 – Campo de velocidade da componente x (em m/s) e linhas de corrente no plano xy.
A observação da figura 9 permite identificar na parte esquerda da figura o sentido (positivo)
do escoamento induzido pela aproximação de uma crista. Do lado esquerdo da figura a
componente x da velocidade tem sentido negativo pois está associado a uma cava que já
passou sobre a estrutura.
Entre as duas zonas com sentidos contrários da componente x da velocidade identifica-se
uma estrutura vorticular.
Os sentidos opostos da componente x da velocidade induzem velocidade no sentido
vertical (como se pode constatar na figura 11) e a consequente deformação da superfície livre
na vizinhança da estrutura representada nas figuras 5 (a) e 6 (a).
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Figura 10 – Campo de velocidade da componente y (em m/s) e linhas de corrente no plano xy.
O escoamento relativo à onda na região não perturbada é evidentemente bidimensional
pois a velocidade na direcção y é nula. Desta forma o campo de velocidade da componente y
(transversal à onda) não se apresenta uniforme apenas na vizinhança próxima da estrutura,
ficam assim identificadas zonas de possível descolamento.

Figura 11 – Campo de velocidade da componente z (em m/s) e linhas de corrente no plano xy.
A figura 11 permite verificar que a componente vertical da velocidade varia apreciavelmente
na vizinhança da estrutura apresentando valores positivos. Desta forma a superfície livre sobe
irregularmente formando a esteira já observada nas figuras 5 (a) e 6 (a).
Para terminar a visualização do escoamento no instante de passagem da crista
representa-se na figura 12 o campo da componente vertical da velocidade bem como as linhas
de corrente no plano médio vertical. Identificam-se estruturas vorticulares com origem nos
vértices da estrutura.
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Figura 12 – Campo de velocidade da componente z (em m/s) e linhas de corrente no plano
xz
As simulações numéricas efectuados com o programa Fluent em computadores do tipo Pc
com processador 3.2 GHz e RAM 2 Gb, necessitaram de um tempo de cálculo de
aproximadamente 4 dias.

4

CONCLUSÕES

Nesta comunicação apresentaram-se resultados relativos à simulação de um escoamento
tridimensional viscoso com superfície livre. Para tal utilizou-se o programa Fluent que resolve
as equações de Navier-Stokes em valor médio (equações de Reynolds) e utiliza uma técnica
VoF (Volume Of Fluid) na identificação da superfície livre.
Os resultados obtidos permitem encarar com optimismo a utilização desta técnica na
simulação de problemas de engenharia envolvendo: escoamentos tridimensionais com
superfície livre, corpos de forma complexa e onde os efeitos não lineares (rebentação, geração
harmónica) tenham papel importante.
O principal problema na utilização deste código consiste na dificuldade que demonstra na
propagação de ondas. Constatou-se existir uma acentuada dissipação de energia associada à
propagação da onda que é independente da qualidade da malha parecendo estar associada à
técnica de captura da superfície livre.
O programa apresenta-se assim apto para simular com grande precisão situações que não
envolvam a propagação de onda em distâncias superiores a 3 a 5 comprimentos de onda.
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