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RESUMO 

É notório que o ramo do petróleo no Brasil e no mundo ainda há de perdurar por alguns 

anos e, portanto, persiste uma grande necessidade de se atender demandas ainda existentes 

nessa área. Dentre elas está a realidade crescente das construções submarinas, onde os poços de 

petróleo vêm se focalizando no leito marinho trazendo à tona uma necessidade de manipulação 

desses equipamentos que são construídos e precisam ser colocados neste leito, contudo, estamos 

falando aqui de equipamentos de considerável peso, custo e de complexidade fabril, sendo 

assim, necessitam de uma logística bem ordenada para colocação dele no seu devido lugar de 

operação. Para a colocação destes equipamentos em ambiente de operação precisamos vencer 

alguns fatores de movimentação de cargas no navio pelo efeito das ondas do mar. E para isso 

utiliza-se um sistema que chamamos compensadores de elevação ou PHC, passive heave 

compensators.  Este trabalho apresenta a análise do desempenho de compensadores através de 

modelagem computacional utilizando scripts desenvolvidos em MATLAB®. Foi utilizado um 

modelo de elevação de ondas considerando o espectro de potência de Pierson-Moskovitz que 

utilizou-se como função de entrada do modelo de resposta em amplitude da embarcação 

acoplado aos sistemas PHC analisados. Submeteu-se estes modelos a uma serie de simulações, 

aumentando gradativamente a exigências através de condições de mar mais severas (𝑈𝑤 =

15𝑚/𝑠, 𝑈𝑤 = 20𝑚/𝑠 e 𝑈𝑤 = 25𝑚/𝑠) combinado com aumento da profundidade do manejo 

das cargas. Os resultados obtidos mostraram-se satisfatórios para as condições propostas, tendo 

então inferido a diminuição do efeito da onda sobre os equipamentos manipulados. Como 

resultado principal obteve-se a expertise na modelagem destes sistemas com o objetivo de 

identificar parâmetros que pudessem ajudar na melhoria do desempenho deles, de forma a 

mitigar os efeitos das ondas sobre as cargas. 

 

Palavras-chave: Equipamentos submarinos, Compensadores de elevação PHC, Modelagem 

computacional. 
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ABSTRACT 

It is well known that the oil industry in Brazil and in the world will continue for some 

years and, therefore, there is still a great need to meet the demands that still exist in this area. 

Among them is the growing reality of subsea constructions, where oil wells have been focusing 

on the seabed, bringing to the fore a need to manipulate the equipment that is built and needs 

to be placed on this bed, however, we are talking here about equipment of considerable weight 

, cost and factory complexity, therefore, require well-ordered logistics to place it in its proper 

place of operation. To place this equipment in an operating environment, we need to overcome 

some factors of cargo handling on the ship due to the effect of the sea waves. And for that we 

use a system that we call elevation compensators or PHC, passive heave compensators. This 

work presents the analysis of the performance of compensators through computational 

modeling using scripts developed in MATLAB®. A wave elevation model was used 

considering the Pierson-Moskovitz power spectrum that we used as an input function for the 

vessel's amplitude response model coupled to the analyzed PHC systems. We submit these 

models to a series of simulations, gradually increasing the requirements through more severe 

sea conditions combined with increasing the depth of cargo handling. The results obtained were 

satisfactory for the proposed conditions, having then inferred the decrease in the effect of the 

wave on the manipulated equipment. As a main result, the expertise in modeling these systems 

was obtained in order to identify parameters that could help in improving their performance, in 

order to mitigate the effects of the waves on the loads. 

 

 

 

Keywords: Subsea equipment, PHC elevation compensators, Computational 

modeling. 
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𝐿    Profundidade em que será instalado o equipamento, m  

𝑚1    Massa do compensador de heave, kg  

𝑚2    Massa total do conjunto instalado, kg  

𝑚𝑎𝑑𝑖𝑐   Massa adicionada pelo meio, kg  

𝑚𝑐𝑎𝑏𝑜   Massa do cabo, kg  

𝑚𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝 𝑠𝑢𝑏𝑚𝑒𝑟𝑠𝑜  Massa do equipamento, kg  

𝑚𝑠    Massa estrutural e inércia, kg  

𝑃    Força peso, N  

𝑆ηη    Densidade espectral  

𝑇    Tensão no cabo de instalação, N 

𝑈w = 𝑈19   Velocidade do vento, m/s  



xiv 

 

𝑉    Volume de água deslocado pelo pistão, m³  

𝑉𝑛𝑖𝑡𝑟𝑜𝑔ê𝑛𝑖𝑜   Volume do nitrogênio no compensador, m³ 

𝑋0    Comprimento adimensional de pista, adimensional  

𝛼    Constante de Phillips, adimensional  

𝛾    Fator de aprimoramento de pico, adimensional  

η(𝑡)    Altura de onda, m  

𝜉    Fator de amortecimento  

𝜌    Massa específica, kg/m³  

𝜌𝐻2𝑂    Massa específica da água, kg/m³  

𝜏    Fator de forma, adimensional  

𝜑𝑖    Número randômico entre 0 e 2π, adimensional 

𝜔    Frequência angular, rad/s  

𝜔𝑖    Amostragem de frequências, rad/s  

𝜔𝑝    Frequência angular de pico espectral, rad/s 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 MOTIVAÇÃO 

Existe a nível mundial uma procura por petróleo em altíssima escala, pois este 

permanece sendo a primeira escolha energética industrial. No Brasil este cenário não é diferente, 

como podemos ver na Figura 1-1. Um estudo realizado pela EPE (Empresa de Pesquisa 

Energética) que se chama Plano Nacional de Energia (2018) onde se evidencia que a demanda 

por petróleo até 2050 permanecerá em alta, como vemos na Figura 1-2, ainda que existam 

inúmeras iniciativas, tanto a nível mundial, quanto a nível nacional, de se reverter este quadro 

buscando fontes de energia renováveis.  

 

Figura 1-1  Matriz Energética - Mundial e Brasileira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gente de opinião Viviane Vieira de Assis Paes (2018) 
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Fonte: Empresa de Pesquisa Energética (2018) 

 

Diante deste cenário as grandes produtoras de petróleo vêm buscando iniciativas de 

tornar a extração, tratamento e distribuição dessa energia com o uso de arranjos submarinos e 

dessa forma fazem com que estes empreendimentos sejam mais viáveis econômica e 

tecnicamente. Tais equipamentos, no entanto, possuem expressivas massas chegando a pesar 

algumas centenas de toneladas exigindo assim para sua colocação no leito marinho um grande 

esforço logístico e planejamento (NASCIMENTO, 2014). 

No entanto, também é de conhecimento das indústrias desta área, que haverá uma 

redução na produção de óleo e gás nos próximos anos em águas rasas. Então, a demanda por 

buscar novos empreendimentos em águas profundas e ultra profundas crescerá na mesma 

proporção, o que implica num aumento significativo na complexidade desses processos e 

métodos de instalação dos equipamentos e na instalação dos mesmos (RODRIGUEZ, 2017). 

 A exploração de petróleo nesse ambiente hostil exige um esforço acentuado na análise 

das estruturas relacionadas, sejam elas manifolds, risers, árvores de natal molhada e demais 

equipamentos. Analisando assim, as cargas que serão empregadas e como o sistema vai se 

comportar no momento da instalação. Esse é um procedimento comum e habitualmente é feito 

sem um sistema de atenuação de esforços verticais, ou seja, o compensador de heave. Contudo, 

esse tipo de equipamento vem sendo cada vez mais empregado, visto que, a não utilização do 

mesmo possui uma série de adversidades conforme explicito a seguir (CERQUEIRA, 1998): 

Figura 1-2  Participação das matrizes energéticas no consumo final. 
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• Aumento nas amplificações dinâmicas. Para combater essa situação podemos 

usar cabos de maior área transversal, contudo, isso torna as cargas mais 

elevadas e consequentemente aumenta o risco operacional; 

• Complicada intervenção dos equipamentos no fundo com veículos de 

operação remota por conta da amplificação dinâmica do conjunto, que 

impossibilita a aproximação do veículo; 

• Possibilidade de posicionamento impróprio no leito marinho diante das 

inúmeras cargas aplicadas durante o processo. E ainda elevado risco em caso 

de necessidade de manobra para reposicionamento.  

  

1.2 OBJETIVOS  

Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo principal fazer análises de 

sistemas de compensação de heave utilizando modelagem computacional e avaliar o processo 

de instalação de um equipamento submarino sendo auxiliado por um compensador passivo. 

Serão modelados dois sistemas e seus desempenhos diante de diferentes condições de operação. 

Desta forma que analisar-se-á a resposta deles e a relevância do equipamento de atenuação no 

movimento de elevação.   

 Os seguintes objetivos específicos podem ser listados: 

• Apresentar alguns equipamentos submarinos e suas funções; 

• Apresentar alguns métodos de instalação desses equipamentos; 

• Explicitar o funcionamento de diferentes tipos de compensadores de heave; 

• Determinar os esforços envolvidos no curso do processo de instalação, tendo 

como princípio a teoria de ondas; 

• Modelar computacionalmente os sistemas para condições de exigência crescente, 

tanto condições marítimas e aplicação de cargas.  
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1.3 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 

Este documento foi organizado em capítulos abordando os seguintes tópicos: 

• Capítulo 1: apresentação de introdução e motivação do estudo. Abordar-se-á o cenário 

da indústria do petróleo no Brasil e no mundo corroborando a importância deste estudo 

diante da perspectiva futura. Neste capítulo também são detalhados os objetivos do 

trabalho de conclusão de curso. 

• Capítulo 2: apresenta os equipamentos submarinos que estão diretamente conectados ao 

escopo deste trabalho, explicitando suas funções e onde se encontram posicionados no 

leito marinho. Será exposto também, os métodos de instalação vastamente utilizados 

para estes equipamentos.  

• Capítulo 3: expõe os parâmetros ambientais como ondas e ventos e a modelagem 

matemática para elas utilizadas neste trabalho. 

• Capítulo 4: apresenta e trata ainda os graus de liberdade que descrevem os movimentos 

de uma embarcação e a modelagem matemática utilizada para ela neste trabalho. 

• Capítulo 5: apresenta os tipos de compensadores de uma maneira geral os dois modelos 

que serão desenvolvidos e seus devidos modelos matemáticos para sistemas de 

instalação com compensador de heave embarcado e o sistema acoplado. Apresenta-se 

as equações globais dos sistemas e o embasamento teórico de cargas inerciais.  

• Capítulo 6: apresentação e discussão dos resultados, incluindo exposição dos resultados 

numéricos quando foi imposto ao sistema diferentes condições de operação como a 

condição do mar com oscilação de amplitude crescente e profundidades variáveis. 

• Conclusões: sumarização das principais conclusões deste estudo, e apresentação de 

propostas para trabalhos futuros. 
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2 EQUIPAMENTOS SUBMARINOS 

Por volta de 1968 a Petrobras iniciou a exploração do petróleo em ambiente offshore, 

no entanto, naquela época a empresa decidiu não investir muito nesse ramo pois, era mais 

vantajoso importar que investir em equipamentos para este ambiente de exploração, visto que 

estes deviam ser importados e não satisfaziam as exigências próprias geológicas do território 

brasileiro. Por volta de 1973 houve uma mudança brusca no valor do barril de petróleo o que 

fez com que a Petrobras passasse a investir mais em P&D na área de produção e exploração 

(NETO, 2008).  

À medida que as profundidades de exploração aumentavam, foi necessário criar um 

ambiente com um arranjo submarino, ou seja, elaborar no leito marinho uma disposição de 

equipamentos e as devidas interligações entre eles, que possuem por objetivo fazer a interface 

entre os poços e a unidade de produção. Entre os equipamentos destacamos a árvore de natal 

molhada, manifolds e conexões. 

Na Figura 2-1 podemos observar a disposição de um sistema de produção no leito 

marinho, apresentando os equipamentos e as uniões entre eles, linhas de fluxo, acessórios e 

interligações. A partir desse conjunto disposto no ambiente offshore e de toda a tecnologia 

envolvida é que é possível efetuar o controle e a distribuição da produção de poços de petróleo 

como estes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Diário do pré-sal (2018) 

Figura 2-1  Representação de um sistema de produção offshore 
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Por volta de 1970, na Bacia de Campos, a Petrobras implementou seu primeiro sistema 

de produção neste formato apresentado anteriormente. A Europa e o EUA já haviam 

implementado este tipo de projeto o que tornou viável a exploração do petróleo neste ambiente 

mesmo com lâminas d’água significativas. Podemos observar ainda na Figura 2-2 um 

demonstrativo da evolução das profundidades de lâmina d’água ao longo dos anos com o 

advento de novas tecnologias que possibilitaram tais feitos em ambientes nessas condições 

(MORAES, 2013).   

 

 

Fonte: Petrobras (2011) 

Os equipamentos submarinos podem possuir a seguinte categorização, que são 

relativas à sua forma ou ao seu volume, primeiramente temos os pipelines e risers e em 

segundo lugar as árvores de natal molhada e os manifolds  (ARAÚJO NETO, 2017). Apenas 

aqueles que são relevantes como objeto de estudo neste trabalho de conclusão de curso serão 

melhor apresentados a seguir. 

2.1 ÁRVORE DE NATAL MOLHADA (ANM) 

Esse nome foi dado ao equipamento na década de 1930, pois alguns habitantes de 

ambientes petrolíferos avistaram o equipamento coberto por neve e fizeram uma associação a 

um pinheiro de Natal. A partir de 1960, com os primeiros poços submarinos ela passou a receber 

Figura 2-2  Evolução histórica da profundidade dos campos petrolíferos no Brasil 
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ainda o adjetivo “molhada”, que foi quando ela passou a ser instalada no fundo do mar 

(PETROBRAS 2015).  

Esses equipamentos tratam do controle do escoamento do fluxo, seja na injeção ou 

extração de fluidos, que são necessárias de acordo com as características de cada poço, onde 

alguns precisam de um certo incremento de pressão e volume para que o óleo escoe (MORAES, 

2013). Tal equipamento é um conjunto de válvulas operadas remotamente, que controlam o 

fluxo dos fluidos produzidos ou injetados no poço. Suporta elevadas pressões e diferentes faixas 

de temperatura ambiente. É instalada na cabeça do poço submarino, com o auxílio de 

mergulhadores (profundidades de até 300 metros) ou de veículos de operação remota (ROV), 

para águas profundas e ultra profundas (RODRIGUEZ, 2017). Como fora mencionado 

anteriormente ela pode ser tanto seca, onde é instalada na plataforma, no topo do riser (parte 

dinâmica da linha de fluxo); quanto molhada, ou seja, instalada sobre a cabeça do poço, este 

segundo tipo é objeto de estudo mais adequado a este trabalho e sua representação está exposta 

na Figura 2-3. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Petronotícias (2021) 

2.2 MANIFOLD 

Tais equipamentos fazem parte da maioria dos arranjos submarinos, diante da sua 

crescente vantagem em tê-los, pois eles possuem a característica principal de controlar a 

passagem da produção, de forma a receber o óleo proveniente da árvore de natal molhada 

Figura 2-3  Árvore de natal molhada 
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unindo-o em apenas um coletor, antes mesmo de direcioná-lo através de uma linha de produção 

para a plataforma (RODRIGUEZ, 2017).   

Essas vantagens podem ter relação direta com o tipo de equipamento a ser utilizado no 

projeto. Temos o tipo cluster que permite que as ligações sejam feitas por meio de linhas e que 

sejam reservados slots para expansões posteriores, o que pode render ao empreendimento uma 

maior flexibilização, além de tornar possível que os sistemas de poços sejam independentes. O 

tipo template é mais robusto  e recebe as estruturas das cabeças de poços direcionais, com isso, 

centraliza os processos (RODRIGUEZ, 2017).  

De uma forma mais resumida podemos entender este equipamento como tendo 

capacidade de unir a função de produzir óleo e injetar água e gás-lift (elevação de óleo e gás 

até a superfície por meio de gás pressurizado) num mesmo ambiente, onde há o agrupamento 

dos fluidos dos poços, assim sendo, otimiza as linhas conectadas a plataforma e 

consequentemente, reduz os comprimentos dos dutos, o que é vantajoso tanto do ponto de vista 

econômico (menor custo de investimento) quanto do ponto de vista técnico (obtendo um maior 

espaço na plataforma e menor peso dos risers a serem suportados) (RODRIGUEZ, 2017). A 

Figura 2-4 apresenta a imagem representativa de tal equipamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Petrobras, 2015. 

Para se definir quais tipos de equipamentos devem ser utilizados e quais as suas 

funções em determinado projeto precisamos efetuar a análise de uma série de fatores 

econômicos e técnicos, bem como a capacidade de instalação das embarcações envolvidas no 

Figura 2-4  Manifold 
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planejamento de logística de instalação disponíveis, pois ao adicionar funções a tais 

equipamentos inferimos um aumento significativo na robustez dele. 

2.3 MÉTODOS DE INSTALAÇÃO 

A seguir apresentamos brevemente os métodos de instalação mais utilizados no Brasil 

pela Petrobras (NASCIMENTO, 2014): 

1) Balsa guindaste com cabideiro e eslinga: 

Este método consiste na instalação de duas estruturas fixas no convés, denominadas 

cabideiro. Barras de içamento são apoiadas nessa estrutura e descidas pelo conjunto de eslingas, 

como pode ser visto na Figura 2-5. A empregabilidade desse método foi baixa, porém, permitiu 

que equipamentos com massas significativas fossem instalados, como exemplo temos o 

manifold de Albacora com cerca de 420 toneladas a uma profundidade de 620 metros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nascimento (2014) 

 

2) Riser de perfuração: 

Por meio desse tipo de instalação foi possível alcançar profundidades ainda maiores, 

conforme afirma Nascimento (2014). Na Figura 2-6, podemos ver o mecanismo desse modelo 

de instalação. Nele está envolvido uma sonda submersível e exige que seja projetado um ponto 

de conexão no equipamento. Há um elevado custo do projeto ao requerer tais equipamentos o 

Figura 2-5  Instalação com eslinga. 
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que pode ser um entrave tendo em vista que a sonda não é planejada para realizar esse tipo de 

operação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Petrobras (2011) 

 

3) Método da Roldana: 

Existe uma dificuldade na instalação pelo método da roldana, que é garantir o 

funcionamento pleno dos elementos envolvidos e a restrição da janela de operação. Como 

podemos ver na Figura 2-7, o modelo utiliza conceitos da mecânica para reduzir esforços, o que 

permite a utilização desse método em águas ultra profundas, podendo atingir a marca dos 3000 

metros. No entanto, há um elevado custo, visto que requer uma maior quantidade de equipes e 

embarcações envolvidas na logística do mesmo.  

 

 

Figura 2-6  Instalação através de riser de perfuração 
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Fonte: 

Nascimento (2014) 

4) Método Pendular: 

É um método de instalação mais recente e exige para cada equipamento que uma série 

de análises sejam feitas, bem como: ensaio em escala, análise de obtenção de parâmetros 

hidrodinâmicos e modelo em escala real a ser instalado em profundidade semelhante. À medida 

que mais estudos são desenvolvidos essas desvantagens também reduzem significativamente 

(NASCIMENTO, 2014). Tal modelo se utiliza de duas embarcações conforme mostrado na 

Figura 2-8, de forma que a embarcação 1 faz o içamento do equipamento ao convés, o leva até 

aproximadamente 50 metros de profundidade e desconecta o seu cabo. Enquanto a embarcação 

2 fica posicionada acima das coordenadas de instalação e é conectada ao equipamento por um 

cabo de comprimento equivalente a 90% da profundidade de instalação. A instalação é 

finalizada ao final da trajetória pendular do elemento a ser instalado. Na Figura 2-8 temos a 

representação deste tipo de instalação. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-7  Instalação via roldana 
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Fonte: Nascimento (2014) 

5) Método de instalação via cabo: 

Por fim, chegamos ao método que é objeto de estudo deste trabalho de conclusão de 

curso, que consiste na descida do equipamento através da liberação do cabo por meio de um 

guincho localizado na embarcação. Para tal feito a mesma deve ter movimentadores de carga 

como A-frame, guindaste ou torre de instalação. Devemos nos atentar para o limite de 

profundidade estabelecido para este método de instalação que está associado à capacidade do 

sistema de movimentação de cargas, o peso do equipamento a ser colocado no leito marinho e 

aos efeitos de ressonância envolvidos no processo (NASCIMENTO, 2014). 

Na Figura 2-9 temos um modelo esquemático deste método de instalação, vemos um 

manifold ser assentado no leito marinho, de forma que o guincho é guiado pelo guindaste, que 

controla a descida do equipamento até o local desejado. 

 

 

  

Figura 2-8  Instalação pendular 
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Fonte: Pribytkov (2017) 

 

 Temos alguns agravantes que inviabilizam a instalação via cabo, são elas a redução da 

capacidade do sistema de movimentação de carga devido ao aumento de peso dos cabos de aço, 

quando se trata de profundidades de instalação mais elevadas; e a ressonância axial devido a 

movimentação das ondas que acabam gerando amplificações do movimento do cabo 

(NASCIMENTO, 2014). 

 Para reduzir os efeitos da ressonância axial, que é uma das dificuldades apresentadas 

acima, utilizamos um compensador de heave. Este dispositivo vai ser mais bem descrito no 

capítulo a seguir. 

 

 

Figura 2-9  Instalação via cabo 
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3 MOVIMENTO DAS ONDAS  

Aborda-se os carregamentos dinâmicos envolvidos no processo de instalação de 

equipamentos submarinos, que são de uma forma generalizada advindos de ações ambientais 

bem como ondas, correntes marítimas e vento. É de conhecimento comum que tais ações são 

de natureza randômica, o que implica na necessidade de uma análise estatística simplificadora 

(BATALHA, 2009). 

Adota-se como ponto de partida para entender as ondas com seus movimentos 

aleatórios a teoria de ondas regulares, que é utilizada corriqueiramente para estimar os 

carregamentos em estruturas offshore. A ideia da superposição de inúmeras ondas regulares é 

uma boa definição de mar irregular (BARTROP e ADAMS, 1991). 

A seguir representa-se uma onda regular senoidal em que é possível identificar os 

seguintes parâmetros: o comprimento de onda 𝐿, o nível médio do mar (Mean Water Level) 

𝑀𝑊𝐿, o período 𝑇 – tempo em que as cristas cruzam o ponto estacionário -, a altura 𝐻 – 

distância vertical entre a crista e vale da onda -, a elevação da superfície do mar 𝜂 e por último 

a altura da lâmina d’água 𝑑 (BATALHA, 1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BATALHA (1991) 

Observa-se que no longo prazo, porém, as ações ambientais presentavam certas 

variações. Nascimento (2014) apresenta uma hipótese simplificadora em sua tese considerando 

espaços temporais curtos, com uma média de três horas para práticas de projetos de estruturas 

marítimas.   Em tal simplificação é considerado que os parâmetros ambientais estatísticos se 

Figura 3-1  Principais parâmetros de uma onda regular 
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mantêm de certa forma constantes, como desvio padrão, média e variância. E é dado a eles, ou 

seja, a esses eventos periódicos, o nome de estado de mar. 

O estado de mar é representado fundamentalmente por: altura significativa de onda 

(denominada “Hs”) e o período de cruzamento zero (denominado “Tz”, ou período de pico 

“Tp”). Essa altura significativa de onda é dada pela média do terço superior de todas as alturas 

observadas enquanto o período de cruzamento zero é o período de sucessivos cruzamentos com 

o nível médio, como pode ser observado na Figura a seguir. 

 

Fonte: 

Nascimento (2014) 

Durante os anos algumas formulações matemáticas para mares irregulares foram feitas, 

entre elas, as formulações espectrais Pierson-Moskowitz (P-M) e JONSWAP. A formulação de 

P-M é de um único parâmetro e se baseia na altura significativa da onda ou na velocidade do 

vento, quanto que a formulação de JONSWAP é uma formulação de cinco parâmetros e é fruto 

do Joint North Sea Wave Project, que foi um projeto que realizou uma coleta de dados vasta no 

mar do norte (MELLO, 2004).  

3.1 MODELO NUMÉRICO  

Apresenta-se a seguir a modelagem matemática da densidade espectral de P-M, ela 

avalia a altura de onda 𝜂(𝑡) (BENAROYA e HAN, 2005):  

𝑆𝜂𝜂(𝜔) =
0,0081 . 𝑔2

𝜔5
𝑒𝑥𝑝 [−0,74 . (

𝑔

𝑈𝑤
)
4

] ( 3.1 ) 

Na Equação (3-1) temos os seguintes parâmetros expostos: a gravidade 𝑔, a frequência 

𝜔 e a velocidade do vento 𝑈𝑤. De posse dela com a utilização de diferentes velocidades de 

vento, bem como 15𝑚/𝑠, 20𝑚/𝑠 e 25𝑚/𝑠, é obtido o espetro de frequência representado pela 

Figura 3-3 (SANTOS, 2020). 

Figura 3-2  Registro de mar irregular 
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Fonte: Santos (2020) 

Tem-se ainda formulação matemática de JONSWAP conforme a seguir: 

𝑆𝜂(𝜔) = 𝛼 . 𝑔
2. 𝜔−5 𝑒𝑥𝑝 [−1,25 . (

𝜔

𝜔𝑝
)

−4

] . 𝛾
𝑒𝑥𝑝[−

(𝜔−𝜔𝑝)
2

2.𝜏2.𝜔𝑝2
]

 ( 3.2 ) 

A Equação (3-2) apresenta o valor da densidade de energia correspondente 𝑆𝜂(𝜔) a 

partir do valor de frequência angular 𝜔 (em 𝑟𝑎𝑑/𝑠𝑒𝑔). Onde 𝑔 corresponde a aceleração da 

gravidade e 𝜔𝑝  é a frequência angular de pico espectral, que equivale a 𝜔𝑝 = 2𝜋/𝑇𝑝 

(BATALHA, 2009). 

Além dos parâmetros expostos acima, essa formulação ainda possui fatores de forma 

dados por 𝛼 e 𝜏 e o fator de pico 𝛾 que são formulados da seguinte maneira: 

𝛼 = 0,076 . (𝑋0)
−0,22 ( 3.3 ) 

Quando 𝑋 for desconhecido, então 𝛼 = 0,0081, chamamos de Constante de Phillips. De modo 

que o comprimento adimensional da pista é dado por: 

Figura 3-3  Densidade espectral Pierson-Moskowitz 
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𝑋0 =
𝑔. 𝑋

𝑈𝑤
2 ( 3.4 ) 

𝜏 = {
𝜏𝑎 = 0,07     𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜔 ≤ 𝜔𝑝 

𝜏𝑏 = 0,09     𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜔 > 𝜔𝑝
 ( 3.5 ) 

1 ≤ 𝛾 ≤ 7 ( 3.6 ) 

Em geral 𝛾 = 3,3 

Tem-se ainda a formulação de 𝜔𝑝 conforme a Equação (3.7): 

𝜔𝑝 = 2𝜋. (
𝑔

𝑈𝑤
) . (𝑋0)

−0,33 ( 3.7 ) 

Temos que os espectros de P-M e o de JONSWAP se equivalem quando 𝛾 = 1. A 

partir da formulação das equações acima, obtemos possivelmente, para os espectros de mar 

sendo 𝛾 = 1, 𝛾 = 3,3 e 𝛾 = 7, o gráfico representado pela Figura 3-4 (SANTOS, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Santos (2020) 

Dentre as formulações matemáticas apresentadas acima utilizaremos a do tipo 

Pierson-Moskowitz, já que esta é uma equação mais simples de programar e com uma 

quantidade de parâmetros mais reduzida para determinar. 

Figura 3-4  Densidade espectral JONSWAP para valores de 𝛾 variáveis 
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A função utilizada para geração da função de elevação de onda a partir do espectro de 

potências adotado está na Equação (3.8) a seguir: 

𝜂(𝑡) =∑cos(𝜔𝑖𝑡 − 𝜑𝑖)√2𝑆𝜂𝜂(𝜔𝑖)∆𝜔𝑖

𝑁

𝑖=1

 ( 3.8 ) 

A função Equação (3-8) representa a equação geral que define a elevação de onda. O 

parâmetro 𝜑𝑖 representa um valor randômico com distribuição uniforme que varia entre 0 e 2𝜋, 

o parâmetro 𝜔𝑖 é uma amostragem de frequências, 𝑁 o número de partições, 𝑆𝜂𝜂 a densidade 

espectral e ∆𝜔𝑖 = 𝜔𝑖 − 𝜔𝑖−1 (BENAROYA e HAN, 2005) 

Dessa forma, adotando o espectro de potência de P-M,  da Equação (3.1), pode-se obter 

uma série temporal de altura de onda 𝜂(𝑡).  O código adotado para obter as series temporais de 

elevação de onda, para diferentes condições de mar, i.e., velocidades de vento encontra-se no 

Apêndice A. 

 



19 

 

4 MOVIMENTO DAS EMBARCAÇÕES  

Diante do processo de instalação de equipamentos submarinos tem-se alguns fatores 

que precisam ser estudados, bem como os parâmetros ambientais, os efeitos deles na 

embarcação que efetua o procedimento e a excitação que essa dinâmica oferece ao cabo de 

lançamento. Tendo estes parâmetros é possível obter os esforços aplicados aos equipamentos 

(NASCIMENTO, 2014). 

Observa-se em uma embarcação quaisquer seis graus de liberdade, sendo três delas do 

tipo rotacional e três translacionais. Dessa forma, com tantos graus de liberdade, a embarcação, 

está quase sempre submetida a movimentos oscilatórios (BATALHA, 2009). 

Pode-se definir os graus de liberdade como o número mínimo de coordenadas 

cinematicamente independentes necessário para definir o movimento de cada partícula do 

sistema estudado. De posse do estudo do comportamento dinâmico de embarcações podemos 

antever o efeito da incidência de ondas nelas (SANTOS, 2020). 

  A seguir apresenta-se a Figura 4-1 representativa de todos os graus de liberdade de 

uma embarcação envolvida na indústria offshore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Portopédia (2019) 

A seguir descreve-se os graus de liberdade em detalhe conforme explicitado por 

Batalha (2009): 

Figura 4-1  Graus de liberdade de uma embarcação em português 
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• DESLOCAMENTO (avanço ou em inglês surge): movimento de translação no eixo 

longitudinal (X), que não altera a relação do barco com a linha d’água; 

• REBATIMENTO (deriva ou em inglês sway): movimento de translação no eixo 

transversal (Y), esta solicitação no navio também, como no movimento apresentado 

anteriormente, mantém um certo equilíbrio em relação a linha d’água; 

• ARFAGEM (afundamento ou em inglês heave): movimento de translação vertical, 

ou seja, no eixo vertical (Z), esse movimento provoca mudança do volume de 

deslocamento. A embarcação perde seu plano de flutuação, que, em seguida, é 

reconquistado por ação da gravidade, tal movimento será de grande influência na 

dinâmica de instalação; 

• BALANÇO (jogo ou em inglês roll): movimento de rotação em torno do eixo 

longitudinal (X), que também provoca uma mudança no plano de flutuação da 

embarcação; 

• CATURRO (passo ou em inglês pitch): movimento de rotação em torno do eixo 

transversal (Y), que provoca variações na distribuição do volume submerso; 

• CABECEIO (guinada ou em inglês yaw):  movimento de rotação em torno do eixo 

vertical (Z) que, analogamente ao balanço e a arfagem, também provoca uma 

mudança no plano de flutuação da embarcação; 

O sistema de lançamento vai perceber a excitação na ponta do lançamento do guindaste, 

é a resposta da embarcação aos carregamentos ambientais. Essa resposta é tratada a partir de 

ondas senoidais unitárias e, frequentemente, obtem-se elas através de gráficos Response 

Amplitude Operators, que tem como sigla RAO (NASCIMENTO, 2014). 

Como base para o RAO têm-se a teoria linear de ondas, onde a superfície do mar é 

modelada como uma série de Fourier, que é na verdade, uma superposição de senos e cossenos. 

Tais respostas de amplitude são estudadas na fase de projeto de embarcações, de forma a 

adequar à função da mesma, à região de atuação e ainda o bem-estar de tripulantes e passageiros 

(NASCIMENTO, 2014).  
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4.1 MODELO NUMÉRICO PARA O MOVIMENTO DE HEAVE DA EMBARCAÇÃO 

Objetiva-se neste ponto selecionar um modelo matemático que possa ser usado 

adequadamente para simulações numéricas baseadas em dados de arquitetura naval. Eissa et al. 

[6] descreve um modelo de pêndulo com mola não linear de 2 GDL para este tipo de movimento 

de embarcação.  Neste caso considerar-se um sistema de 1 GDL com movimento de base como 

a equação governante a ser considerada nos sistemas acoplados a desenvolver com os 

parâmetros dados explicitamente pelas características da embarcação e geometria. Este modelo 

foi implementado em Matlab® seguindo o trabalho, (ARCHER, 2019). 

(𝑀𝑎 +𝑀𝑠). 𝑥1̈ + 𝑘𝑠. 𝑥1 + 𝑐𝑠. 𝑥1̇ = 𝑘𝑠. 𝑦 + 𝑐𝑠. �̇� ( 4.1 ) 

Na Equação (4.1) tem-se os seguintes parâmetros: 𝑀𝑎  massa adicionada 𝑀𝑠  massa da 

embarcação, 𝑘𝑠, 𝑐𝑠 coeficientes equivalentes e dinâmicos da embarcação que atuam na resposta 

da embarcação ao movimento gerado pelas ondas sobre a estrutura. 

𝑦 = 𝜂(𝑡)   ( 4.2 ) 

 

�̇� =  
𝑑𝜂(𝑡)  

𝑑𝑡
 

 

( 4.3 ) 

 

𝑧1 = 𝑥
𝑧2 = �̇�

  
𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑛𝑑𝑜
→         

 𝑧1̇ = 𝑧2
�̇�2 = �̈�

 ( 4.4 ) 

                                                               

𝑧1̇ = 𝑧2    ( 4.5 ) 

 

𝑧2̇ =
1

𝑀𝑎 +𝑀𝑠
. [−𝑐𝑠. 𝑧2 − 𝑘𝑠. 𝑧1 + 𝑐𝑠. �̇� +  𝑘𝑠. 𝑦] ( 4.6 ) 

 

O código elaborado com este sistema de equações e a solução dele para diferentes 

condições de mar ou velocidades de vento encontra-se no Apêndice A. 
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5 SISTEMA DE COMPENSADORES DE HEAVE 

Sabe-se que uma embarcação flutuando possui muitos graus de liberdade e se sujeita 

a inúmeras forças. 

O sistema de compensador de heave consiste em um dispositivo de segurança e 

integridade para instalação de equipamentos de corpo suspenso. A utilização desse sistema 

ameniza a movimentação das cargas, principalmente as que envolvem o movimento vertical 

como o movimento de heave, mas também há uma compensação nos demais movimentos, bem 

como o de balanço (roll), pith e yaw nas embarcações. De forma que esses movimentos são 

amortecidos durante o lançamento e/ou instalação de equipamentos submarinos (MELLO, 

2004). 

A utilização deste sistema comprovadamente reduz o afrouxamento do cabo, também 

conhecido como snap-load, durante a operação de instalação dos equipamentos o que afirma 

sua eficácia durante o procedimento. Este sistema atua juntamente ao guindaste em operação 

no processo, que por sua vez, ameniza os efeitos vibratórios conforme exposto acima e que será 

mais bem detalhado no presente capítulo (NASCIMENTO, 2014). 

Para definição de qual será o tipo de compensador utilizado em determinado projeto é 

necessário ter em mente qual tipo de resposta se espera do sistema. A seguir apresenta-se as 

classificações e o funcionamento deste sistema quanto ao tipo de atenuação, que tanto pode ser: 

passivo, ativo ou semiativo.  

5.1 COMPENSADOR ATIVO 

Esse sistema recebe a leitura de sensores de movimento do barco, como de 

acelerômetros, e regula o comprimento do cabo de acordo com essas medidas. A variável 

envolvida no processo é a posição do equipamento. Esse tipo de compensador tem, basicamente, 

a função de praticamente eliminar o movimento do equipamento, tomando como princípio o 

controle de malha fechada e pela ação de atuadores alimentados externamente (NASCIMENTO, 

2014). Ou seja, este o compensador ativo possui um sistema computadorizado que a cada 

momento calcula o movimento do guindaste e responde ao mesmo liberando ou recolhendo o 

cabo e assim mantendo a carga na mesma posição vertical independentemente da 

movimentação do guindaste (RONCETTI, 2020). A seguir tem-se a Figura 5-1 representativa 

deste modelo de compensador. 
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Fonte: Roncetti (2020) 

5.2 COMPENSADOR SEMIATIVO 

Esse tipo de compensador busca reunir as vantagens do sistema ativo e passivo. De 

uma forma mais abrangente terá seu custo energético – de ativação – menor que o ativo e sua 

resposta mais rápida que o passivo (NASCIMENTO, 2014).  

Tal sistema possui os seguintes benefícios: redução dos efeitos de pico de cargas, que 

é o que ocorre quando os equipamentos atravessam o limiar entre o ar e a linha d’água; por 

possuírem regulagem apropriada, reduzem a amplificação de cargas durante a descida do 

equipamento; e ainda permitem a aproximação do veículo de operação remota com segurança, 

diante da estabilidade do equipamento suspenso (NASCIMENTO, 2014). A Figura 5-2 

apresenta o esquema de funcionamento desse tipo de sistema. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-1  Sistema com compensador ativo 
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Fonte: Mello (2004) 

5.3 COMPENSADOR PASSIVO DE HEAVE (PHC) 

Esse é o tipo de compensador que será objeto de estudo deste trabalho e a sua resposta 

se relaciona com os parâmetros que o constituem, bem como rigidez e amortecimento. Dessa 

forma, sua ação não depende de ações externas ao movimento das embarcações e não é 

necessária uma injeção de energia, ação de atuadores ou de controladores. A variável de 

interesse neste caso é a força que atua no cabo envolvido no processo (NASCIMENO, 2014).  

O sistema PHC possui o objetivo de proteger o guindaste e o equipamento içado das 

diversas reações aos movimentos próprios das embarcações e dos efeitos hidrodinâmicos, isso 

além de ajudar a tornar a carga estável e amortecer o efeito da folga no cabo do guindaste 

(NASCIMENTO, 2014). 

Existem alguns sistemas passivos utilizados em embarcações, sendo um deles a mola 

cranemaster. Ela funciona inicialmente no deslocamento vertical da embarcação, de modo que 

esse deslocamento fará com que a tensão, que é a única variável perceptível ao compensador, 

no cabo de instalação se altere por conta dos efeitos inerciais e hidrodinâmicos na carga 

suspensa. O sistema de compensação absorve esses efeitos, de modo que o cilindro de gás 

atribui rigidez ao sistema e o cilindro hidropneumático implementa amortecimento ao mesmo 

(MELLO, 2004). 

Figura 5-2  Representação sistema de compenssação semiativo 
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Vemos na Figura 5-3 a seguir o dispositivo de compensação em detalhe e o mesmo em 

funcionamento durante o içamento de uma carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cranemaster (2017) 

Um outro sistema de compensação com grande utilização é o tipo mola pneumática 

que é instalada na embarcação, podemos ver este modelo na Figura 5-4. Dessa forma a rigidez 

da mola é mais bem regulada, e com isso, a frequência natural do sistema não será equivalente 

ao período de excitação da embarcação (NASCIMENTO, 2014).  

Este sistema funciona da seguinte forma: quando a embarcação efetua uma elevação o 

cabo instalado tende a aumentar a tração de forma que o pistão do cilindro hidráulico, que atua 

como um amortecedor, efetua a compressão no cilindro de gás, que atua como mola pneumática. 

Assim sendo, o comprimento útil do cabo cresce e com isso compensa o movimento da 

embarcação (NASCIMENTO, 2014).     

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-3  Sistema com PHC 
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Fonte: Nascimento (2014) 

Esse tipo de sistema de PHC apresentado por último é mais complexo que o anterior 

diante da quantidade maior de parâmetros que envolvem tanto a carga a ser instalada quanto a 

pressão no cilindro de gás, que é o que garante a regulagem do processo de instalação. Portanto, 

parâmetros como a propriedade do gás utilizado, curso do pistão, geometria etc. devem ser 

incluído no processo.  

No presente trabalho estuda-se esses dois tipos de compensadores, mas foca-se no 

modelo embarcado e no seu acoplamento com o modelo chamado por inline, ou seja, no cabo 

do guindaste. Assim, apresenta-se os seus modelos matemáticos, diagramas de funcionamento 

e resultados quando aplicados a diferentes comportamentos de onda e profundidades de lâminas 

d’água.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-4  PHC tipo mola pneumática 
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Apresenta-se a seguir os dois modelos para sistemas de compensadores de heave, um 

deles com um grau de liberdade e o outro com dois graus de liberdade. O que os difere é o 

posicionamento do compensador no sistema embarcação, guindaste e equipamento. Àquele que 

é mais complexo e é constituído de mais parâmetros, está localizado no convés da embarcação, 

conforme observamos na Figura 5.5. Enquanto aquele com um grau de liberdade está localizado 

entre o equipamento içado e o cabo de instalação como mostrado na Figura 5-6.  

Toma-se como princípio de abordagem o sistema massa-mola-amortecedor, que é uma 

abordagem dinâmica de instalação que se baseia no conceito de cargas inerciais em um sistema 

de movimento qualquer (BATALHA, 2009). 

 

5.4 MODELO NUMÉRICO DE COMPENSADOR DE PHC EMBARCADO  

O sistema com dois graus de liberdade é o primeiro a ser analisado neste trabalho, tal 

proposta foi feita por Nascimento (2014). A Figura 5-5 mostra um desenho esquemático dele, 

onde o sistema de compensação está alocado na embarcação. 

 

Fonte: Própria autoria e Heave compensation systems by Rexroth  

Tem-se, portanto, um sistema com dois graus de liberdade, que são referenciados a 

partir das massas da carga do equipamento içado e da massa do sistema de compensação do 

dispositivo instalado na embarcação. Também é possível observar na Figura 5-6 como foi 

referenciado o sistema de coordenadas para cada elemento constitutivo deste sistema, sendo 𝑦 

o movimento do barco, 𝑥1  o movimento do sistema PHC presente na embarcação e 𝑥2  o 

Figura 5-5  Desenho esquemático do compensador de heave embarcado 
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movimento da carga do equipamento envolvido no processo. Para um melhor entendimento e 

uma maior simplificação do desenho acima exposto temos a Figura 5-6 a seguir. Onde é 

apresentado o sistema de dois graus de liberdade de forma mais completa e ainda os diagramas 

de corpos livre das massas envolvidas no sistema, de forma que poderemos assim, aplicar a 2ª 

Lei de Newton e obter as equações que modelam o sistema.  Diante dos diagramas expostos a 

seguir podemos então obter as equações do movimento do sistema conforme também foi 

apresentado por Nascimento (2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria autoria 

Como visto no diagrama temos uma contribuição em dobro da tração 𝑇 na Equação 

(5.1), visto que o cabo passa pela roldana, e, isso faz com que o carregamento dobre de valor. 

Tem-se ainda o deslocamento 𝑥2, que é o deslocamento do equipamento. 

 

𝑚1. 𝑥1̈ + 𝑘𝑒 . (𝑥1 − 𝑦) + 𝑐𝐶 . (𝑥1̇ − �̇�) + 2. 𝑇 = 0 ( 5.1 ) 

 

𝑚2. 𝑥2̈ + 𝑐. |𝑥2̇|. 𝑥2̇ + 𝑇 = 0 ( 5.2 ) 

 

𝑥2 =
𝑇

𝑘𝑐
− 2. 𝑥1 − 𝑥𝑐 ( 5.3 ) 

Figura 5-6  Esforços e diagrama de corpo livre do modelo embarcado 
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O equipamento, sofre influência tanto de 𝑥1 , que é o deslocamento da massa do 

compensador, que também pode ser entendido como o deslocamento do pistão, que possui uma 

influência dupla devido ao movimento de translação que a roldana proporciona, e, do 

deslocamento da ponta do guindaste, 𝑥𝑐. Tem-se ainda na Equação (5.3) que, 𝑘𝑐 representa a 

rigidez do sistema de lançamento, que será a rigidez equivalente entre a estrutura, o cabo, as 

eslingas, cintas e demais equipamentos no cabo de instalação. Dentre elas a mais significativa 

de todas é a rigidez do cabo de aço, que em geral é obtida nos catálogos dos fabricantes e tem 

relação direta com o método construtivo do mesmo (NASCIMENTO, 2014). 

Apresenta-se, portanto, uma equação de segunda ordem e precisará ser efetuado uma 

mudança de variáveis afim de reduzir o sistema para um de primeira ordem, assim como 

realizado no modelo de um grau de liberdade, como veremos a seguir, tendo apenas a diferença 

de que neste caso tem-se quatro novas variáveis para acomodar as derivadas primeira de 𝑥1 e 

𝑥2. 

 

𝑧1 = 𝑥1
𝑧2 = 𝑥1̇
𝑧3 = 𝑥2
𝑧4 = 𝑥2̇

     
𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑛𝑑𝑜
→           

𝑧1̇ = 𝑧2
𝑧2̇ = 𝑥1̈
𝑧3̇ = 𝑧4
𝑧4̇ = 𝑥2̈

        ( 5.4 ) 

 

Isola-se os termos das equações anteriores e efetua-se as substituições das variáveis 

conforme o descrito na Equação (5.4), tem-se que:  

 

𝑧1̇ = 𝑧2    ( 5.5 ) 

 

𝑧2̇ =
1

𝑚1
. [−𝑐𝑐. (𝑧2 − 𝑦) − 𝑘𝑒 . (𝑧1 − 𝑦) − 2. 𝑇] ( 5.6 ) 

 

𝑧3̇ = 𝑧4 ( 5.7 ) 
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𝑧4̇ =
1

𝑚2
. [−𝑐. 𝑧4 − 𝑇] ( 5.8 ) 

 

Nas Equações (5.5), (5.6), (5.7) e (5.8) acima tem-se ainda explicitado 𝑚1 como sendo 

a massa do conjunto roldana e pistão, 𝑚2  como sendo a massa efetiva do equipamento 

conforme a Equação (5.15), 𝑘𝑒 como sendo a rigidez da mola pneumática do sistema PHC, 𝑐𝑐 

como sendo o fator de amortecimento viscoso cilindro-pistão e por último 𝑐, que é descrito 

como o amortecimento viscoso do meio da instalação, que é dado pela Equação (5.9) 

(NASCIMENTO, 2014): 

𝑐 =
1

2
. 𝜌. 𝐴𝑏𝐶𝑑   ( 5.9 ) 

Os parâmetros dispostos na Equação (5.9) são a massa específica da água, 𝜌, a área da 

base do equipamento,  𝐴𝑏 , e, o coeficiente de arrasto, ou o amortecimento da água, 𝐶𝑑 

(NASCIMENTO, 2014). 

Portanto, tem-se acima as equações que parametrizam o modelo com dois graus de 

liberdade.  
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5.5 MODELO NUMÉRICO DE COMPENSADOR PHC “IN-LINE”  

Como mencionado anteriormente, neste sistema o compensador está posicionado no 

cabo de instalação, o que implica que ele possui apenas um grau de liberdade. A Figura 5-7 

deste trabalho representa bem este tipo de situação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Subsea landing with Cranemaster passive heave compensator 

Na Figura 5-8 pode-se observar o diagrama de corpo livre dos elementos envolvidos 

no sistema, de forma a evidenciar os esforços estabelecidos nesta configuração.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria autoria 

Figura 5-7  Desenho esquemático do compensador de heave inline 

Figura 5-8  Esforços e diagrama de corpo livre do modelo inline 
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De posse do diagrama de corpo livre pode-se aplicar a 2ª Lei de Newton e assim obter 

a seguinte Equação (5.9), conforme a seguir:  

𝑚2�̈� + 𝑐(�̇� + �̇�) + 𝑘(𝑥 + 𝑦) = 0 ( 5.9 ) 

 

A Equação (5.9) é um típico sistema de 1 GDL (grau de liberdade) tendo um 

movimento de base, correspondente a função elevação das ondas. Tem-se então, que 𝑥 

corresponde a função do deslocamento do equipamento instalado e �̇�  corresponde a sua 

derivada em função do tempo, e �̈� a segunda derivada em relação ao tempo. Analogamente 𝑦 

corresponde ao deslocamento exercido pelas ondas e �̇� corresponde a sua derivada no tempo, e 

�̈� a segunda derivada em relação ao tempo.  

Para solucionar esta equação diferencial de segunda ordem, reduz-se a Equação (5.9) 

de uma equação diferencial de segunda ordem para um sistema de primeira ordem, com a 

utilização de uma mudança de variáveis, conforme pode ser visto na Equação (5.10) a seguir: 

 

𝑧1 = 𝑥
𝑧2 = �̇�

  
𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑛𝑑𝑜
→         

 𝑧1̇ = 𝑧2
�̇�2 = �̈�

  ( 5.10 ) 

 

Isolando os termos, efetuando a substituição na Equação (5.9), e, apresentando em 

forma matricial tem-se as Equações (5.11) e (5.12) a seguir: 

𝑧1̇ = 𝑧2                                                                                                             ( 5.11 ) 

𝑧2̇ =
1

𝑚2
. [−𝑐𝑠. 𝑧2 − 𝑘𝑠. 𝑧1 + 𝑐𝑠. �̇� +  𝑘𝑠. 𝑦]  ( 5.12 ) 

 

Evidencia-se a seguir os parâmetros utilizados, bem como a constante da mola 

equivalente do conjunto cabo com o PHC que é dada por 𝑘  e 𝑐  que são fatores de 

amortecimento. Esses dois parâmetros podem ser relacionados com a frequência natural (𝜔𝑛) 

como pode-se ver nas Equações (5.13) e (5.14) a seguir: 
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𝜔𝑛
2 =

𝑘

𝑚2
 ( 5.13 ) 

 

2𝜔𝑛𝜉 =
𝑐

𝑚2
 ( 5.14 ) 

 

Sendo 𝜉 o fator de amortecimento. 

De acordo com Nascimento (2014) pode-se definir a massa 𝑚2  como sendo da 

seguinte forma: 

𝑚2 = 𝑚𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝 𝑠𝑢𝑏𝑚𝑒𝑟𝑠𝑜 +𝑚𝑎𝑑𝑖𝑐 +
2

5
𝑚𝑐𝑎𝑏𝑜   ( 5.15 ) 

Ainda segundo Nascimento (2014) tem-se definidos os termos da Equação (5.15) 

(5.16) e (5.17), como o 𝑚𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝 𝑠𝑢𝑏𝑚𝑒𝑟𝑠𝑜, que é a massa do equipamento, e o 𝑚𝑎𝑑𝑖𝑐, que é massa 

adicionada pelo meio, são obtidos a partir de parâmetros como 𝑔, gravidade, 𝜌, que é a massa 

específica da água, 𝐸𝑚𝑝, empuxo, 𝑃, o peso do equipamento e o 𝐶𝑎𝑑, que é um termo que é 

função da geometria do corpo. Este útimo parâmetro pode ser calculado a partir de um método 

analítico recomendado pela DNV (2011). 

𝑚𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝 𝑠𝑢𝑏𝑚𝑒𝑟𝑠𝑜 =
(𝑃 − 𝐸𝑚𝑝)

𝑔
   ( 5.16 ) 

𝑚𝑎𝑑𝑖𝑐 = 𝜌. 𝑉. 𝐶𝑎𝑑   ( 5.17 ) 

Portanto, tem-se acima as equações que parametrizam o modelo com um grau de 

liberdade.  
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5.6 ACOPLAMENTOS DOS MODELOS 

A seguir evidencia-se o acoplamento dos modelos descritos até aqui, de forma que se 

uni os conceitos abordados para definir uma modelagem matemática mais completa dos casos 

que serão de fato estudados neste trabalho de conclusão de curso. 

5.6.1. Acoplando: Embarcação + PHC Embarcado 

O primeiro modelo que se estuda é o modelo que une os conceitos do movimento das 

ondas de Pierson-Moskowitz descrito no capítulo 3, que é utilizado como a perturbação 

do sistema, em união com o movimento da embarcação, descrito no capítulo 4, e mais 

o movimento do sistema PHC embarcado, descrito no presente capítulo, como viu-se 

anteriormente. A seguir, tem-se a mudança de variáveis e o isolamento elaborado para 

este modelo, evidenciando assim um sistema de equação de primeira ordem com seis 

variáveis, conforme as Equações (5.18), (5.19), (5.20), (5.21), (5.22) e (5.23).   

𝑧1̇ = 𝑧2 ( 5.18 ) 

𝑧2̇ =
1

𝑀𝑎 +𝑀𝑠
. [−𝑐𝑠. 𝑧2 − 𝑘𝑠. 𝑧1 + 𝑐𝑠. �̇� +  𝑘𝑠. 𝑦] ( 5.19 ) 

 

𝑧3̇ = 𝑧4 ( 5.20 ) 

 

𝑧4̇ =
1

𝑚1
. [−𝑐𝑐. (𝑧4 − 𝑧2) − 𝑘𝑒 . (𝑧3 − 𝑧1) − 2. 𝑇] ( 5.21) 

 

𝑧5̇ = 𝑧6                ( 5.22 ) 

 

𝑧6̇ =
1

𝑀2
. [−𝑐. 𝑧6 − 𝑇]     ( 5.23 ) 
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Para solucionar este sistema de primeira ordem, foi utilizado o método de Rung-Kutta, 

que é obtido numericamente dadas as condições iniciais apropriadas e com um determinado 

intervalo de tempo, que, neste trabalho usou-se 𝑡 = [0,60] . O código elaborado com este 

sistema de equações e a solução dele encontra-se no Apêndice B.  

5.6.2. Acoplando: Embarcação + PHC Embarcado + PHC-in-line 

O segundo modelo que se estuda é o modelo que une os conceitos do movimento das 

ondas de Pierson-Moskowitz descrito no capítulo 3, que é utilizado como a perturbação 

do sistema, em união com o movimento da embarcação, descrito no capítulo 4, e mais 

o movimento do sistema PHC embarcado e inline, descritos no presente capítulo, como 

vimos anteriormente. A seguir, tem-se a mudança de variáveis e o isolamento elaborado 

para este modelo, evidenciando assim um sistema de equação de primeira ordem com 

oito variáveis. conforme as Equações (5.24), (5.25), (5.26), (5.27), (5.28), (5.29), (5.30) 

e (5.31). 

𝑧1̇ = 𝑧2       ( 5.24 ) 

𝑧2̇ =
1

𝑀𝑎 +𝑀𝑠
. [−𝑐𝑠. 𝑧2 − 𝑘𝑠. 𝑧1 + 𝑐𝑠. �̇�

+  𝑘𝑠. 𝑦] 

      ( 5.25 ) 

 

𝑧3̇ = 𝑧4 ( 5.26 ) 

 

𝑧4̇ =
1

𝑚1
. [−𝑐𝑐. (𝑧4 − 𝑧2) − 𝑘𝑒 . (𝑧3 − 𝑧1)

− 2. 𝑇] 

( 5.27 ) 

 

𝑧5̇ = 𝑧6            ( 5.28 ) 

 

𝑧6̇ =
1

𝑀2
. [−𝑐. 𝑧6 − 𝑇] ( 5.29 ) 
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𝑧7̇ = 𝑧8            ( 5.30 ) 

  

𝑧8̇ =
1

𝑀2
. [−𝑐. 𝑧8 − 𝑇] ( 5.31) 

Para solucionar este sistema de primeira ordem, foi utilizado o método de Rung-

Kutta, que é obtido numericamente dadas as condições iniciais apropriadas e com um 

determinado intervalo de tempo, que, neste trabalho usamos 𝑡 = [0,60] . O código 

elaborado com este sistema de equações e a solução dele encontra-se no Apêndice C. 

No capítulo a seguir serão formalizados os resultados obtidos das iterações do método 

Runge-Kutta dos dois modelos descritos neste capítulo. 
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6 RESULTADOS  

No presente capítulo serão apresentado os resultados obtidos pelas análises realizadas 

para cada um dos modelos apresentados no capítulo anterior, com a resposta do sistema PHC 

para três diferentes condições de mar ou elevações de onda. As análises foram feitas 

considerando estas condições de mar geradas por velocidades de vento crescente de 𝑈𝑤 =

15 𝑚/𝑠 , 𝑈𝑤 = 20 𝑚/𝑠  e 𝑈𝑤 = 25 𝑚/𝑠 , tendo por parâmetro os empreendimentos da 

Petrobras que aceitam até cerca de 20 𝑚/𝑠  no máximo de vento presente durante os seus 

processos de instalação de equipamentos submarinos, com isso adota-se os valores em torno 

dessa premissa, fazendo assim até mesmo uma extrapolação como a usada para 25 𝑚/𝑠. E 

implementa-se ainda avaliações acerca da profundidade da lâmina d’água, iniciando com uma 

profundidade de 𝐿 = 1500 𝑚  e posteriormente para águas ultra profundas chegando à 

profundidade de 𝐿 = 3000 𝑚.  

Todos os sistemas de equações diferenciais de primeira ordem foram integradas 

numericamente pelo método de Runge-Kutta de quarta ordem num intervalo de tempo t=[0,60] 

com passo adaptativo. A simulações foram realizadas num computador Intel i7 8Gb RAM, e 

levaram em média entre 5 e 10 min cada caso.  
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6.1 GERAÇÃO DE SERIES TEMPORAIS PARA ELEVAÇÃO DE ONDA  

Conforme a Equação (4.8), a seguir a representação do sistema da elevação da onda 

marítima juntamente a elevação da embarcação para os mesmos parâmetros de vento crescente 

de 𝑈𝑤 = 15 𝑚/𝑠, 𝑈𝑤 = 20 𝑚/𝑠 e 𝑈𝑤 = 25 𝑚/𝑠. A Figura 6-1 representa as series temporais 

das elevações de onda 𝜂(𝑡) para as condições descritas. 

 

Fonte: Santos (2020) 

6.2 RESPOSTA EM AMPLITUDE DA EMBARCAÇÃO  

 Seguindo os parâmetros expostos na Tabela 1:  

 
Tabela 1  Parâmetros utilizados na embarcação, seus valores e unidades de medida 

Parâmetros Valor utilizado Unidade de medida 

𝑚𝑠 104280 kg 

𝑚𝑎𝑑 80000 kg 

𝑐𝑠 89800 N.s/m   

𝑘𝑠 5000 N/m 

 

Figura 6-1  Representação da elevação de onda para diferentes velocidades de vento 
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Para a função de entrada 𝜂(𝑡) obtem-se as seguintes respostas do movimento de heave 

da embarcação conforme as Figuras 6-2, 6-3 e 6-4 a seguir:  

 

 

 

Fonte: Própria autoria 

 

 

 

Fonte: Própria autoria 

Figura 6-3  Resposta em amplitude da embarcação para vento de 20m/s 

Figura 6-2  Resposta em amplitude da embarcação para vento de 15 m/s
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Fonte: Própria autoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6-4  Resposta em amplitude da embarcação para vento de 25m/s 
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6.3 ANÁLISE DO SISTEMA PHC EMBARCADO 

A seguir demonstra-se as respostas da movimentação da carga para um sistema PHC 

embarcado considerando às elevações de ondas apresentadas e profundidades de lâminas 

d’água de 𝐿 = 1500 𝑚 e 𝐿 = 3000 𝑚. 

Inicialmente apresenta-se na Tabela 2 os parâmetros utilizados no modelo de PHC com 

seus respectivos valores e unidades de medida para compreensão dos dados. 

 

Tabela 2  Parâmetros utilizados no sistema PHC embarcado, seus valores e unidades de medida 

Parâmetros Valor utilizado Unidade de Medida 

𝑚2 = 𝑚𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝 𝑠𝑢𝑏𝑚𝑒𝑟𝑠𝑜 104280 kg 

𝑚𝑐𝑎𝑏𝑜 31,63. L kg 

𝑚𝑎𝑑𝑖𝑐 361595 kg 

𝑚1 12600 kg 

𝑘𝑒 3. 106 N/m 

𝑘𝑐 209. 106 N/m 

𝐴𝑝 0,0019 m² 

𝐴𝑏 65 m² 

𝑔 9,8 m/s² 

𝑉𝑛𝑖𝑡𝑟𝑜𝑔ê𝑛𝑖𝑖𝑜 3,6 m³ 

𝜌𝐻2𝑂 1025 kg/m³ 

𝐶𝑑 1,206 N. s/m 

𝑐𝑐  120 N. s/m 

Fonte: Nascimento (2014) 

 

 

6.3.1  Profundidade de lâmina d’água de L = 1500 m: 

 

A Figura 6-5 apresenta a resposta da movimentação da carga do sistema PHC 

embarcado com uma velocidade de vento de 𝑈𝑤 = 15 𝑚/𝑠. É possível observar que a carga 

que está sendo movimentada pelo sistema PHC embarcado se mantém estável tanto em termos 
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de oscilação quanto de alteração ao considerado nível zero de elevação de ondas, de forma que 

ela atingiu elevações máximas inferiores a 0,3 𝑚 ao passo que tanto a elevação da embarcação 

atinge aproximadamente 1 𝑚, enquanto as ondas atingem a proximidade de elevação em torno 

de 2 𝑚. 

 

Fonte: Própria autoria 

A seguir tem-se a Figura 6-6 onde representa a resposta da movimentação da carga do 

sistema PHC embarcado com uma velocidade de vento de 𝑈𝑤 = 20 𝑚/𝑠. Observa-se assim um 

aumento em termos de oscilação significativo com relação ao observado no sistema anterior, 

isso se deu pelo aumento da velocidade do vento. Ele atingiu elevações máximas inferiores a 

1 𝑚 ao passo que tanto a elevação da embarcação atinge altura máxima em torno de 2 𝑚, 

enquanto as ondas atingem uma elevação aproximada de 4 𝑚. 

 

Figura 6-5 Resposta do PHC embarcado com uma velocidade de Uw=15 m/s e L=1500 m 
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Fonte: Própria autoria 

Por último, tem-se na Figura 6-7 a representação da resposta da movimentação da 

carga pelo sistema PHC embarcado para velocidades de vento de 𝑈𝑤 = 25 𝑚/𝑠. É possível 

observar uma oscilação da carga na resposta do PHC embarcado bem considerável neste caso, 

porém, ainda assim, a amplitude de oscilação da carga não ultrapassa 1,5 𝑚 ,  no entanto, 

elevação da embarcação atinge altura máxima em torno de 3,5 𝑚, enquanto as ondas atingem 

uma elevação máxima pouco acima de 6 𝑚. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6-6  Resposta do PHC embarcado com uma velocidade de Uw=20 m/s e L=1500 m 
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Fonte: Própria autoria 

Na Tabela 3, os valores obtidos das amplitudes máximas, desvio padrão e o range estão 

resumidos tanto para a onda, quanto para a embarcação e para a resposta na carga do sistema 

PHC, considerando o espectro de onda de Pierson-Moskowitz, paras as velocidades já 

mencionadas de 𝑈𝑤 = 15 𝑚/𝑠 , 𝑈𝑤 = 20 𝑚/𝑠  e 𝑈𝑤 = 25 𝑚/𝑠 . Foi feito ainda algumas 

análises relativas da movimentação da carga com respeito a onda e a embarcação evidenciando 

o percentual de redução da amplificação efetuada pelo sistema PHC embarcado diante desses 

dois parâmetros. 

Tabela 3  Resumo da resposta do PHC embarcado com análise relativa da redução da amplificação para L = 1500 m 

SISTEMA PHC EMBARCADO - L = 1500 m 

Linhas 
do 

gráfico 

Veloc. 
de 

onda 

Dados estatísticos Análises (%) 

 

Amplit. 
máxima (m) 

Range (m) 
Desvio 

padrão (m) 
PHC - Onda  

Onda 

15m/s 2,1180 4,1400 0,7976 
Amplit. 
Máxima 

Range  

20m/s 4,1230 7,5370 1,5020 89,9% 93,9%  

25m/s 6,3910 11,7500 2,4020 81,8% 88,5%  

Embarc. 
15m/s 0,7113 1,3680 0,3032 78,1% 86,2%  

20m/s 2,3170 3,3570 0,7336 PHC - Embarcação  

Figura 6-7  Resposta do PHC embarcado com uma velocidade de Uw=25 m/s e L=1500 m 
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25m/s 3,4240 6,5720 1,3780 
Amplit. 
Máxima 

Range  

Carga 

15m/s 0,2144 0,2512 0,0884 69,9% 81,6%  

20m/s 0,7495 0,8688 0,2986 67,7% 74,1%  

25m/s 1,4010 1,6180 0,5487 59,1% 75,4%  

Fonte: Própria autoria 

 

6.3.2 Profundidade de lâmina d’água de L = 3000 m: 

A seguir efetua-se uma análise em águas ultra profundas, de forma a avaliar o 

desempenho deste sistema neste ambiente hostil de instalação de equipamentos submarinos. É 

possível verificar que ainda assim este tipo de compensador se apresenta de forma muito eficaz. 

A Figura 6-8 apresenta a resposta da movimentação da carga do sistema PHC 

embarcado com uma velocidade de vento de 𝑈𝑤 = 15 𝑚/𝑠. É possível observar que a carga 

movimentada pelo sistema PHC embarcado se mantém estável tanto em termos de oscilação 

quanto de alteração ao considerado nível zero de elevação de ondas, de forma que ele atingiu 

elevações máximas inferiores a 0,2 𝑚 ao passo que tanto a elevação da embarcação atinge 

aproximadamente 1 𝑚, e as ondas atingem a proximidade de elevação de cerca de 2 𝑚. 

 

Fonte: Própria autoria 

Figura 6-8  Resposta do PHC embarcado com uma velocidade de Uw=15 m/s e L=3000 m 
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A seguir tem-se a Figura 6-9 onde representa a resposta da movimentação da carga do 

sistema PHC embarcado com uma velocidade de vento de 𝑈𝑤 = 20 𝑚/𝑠. Observa-se assim um 

aumento em termos de oscilação significativo com relação ao observado no sistema anterior, 

isso se deu pelo aumento da velocidade do vento. Ela atingiu elevações máximas inferiores a 

0,4 𝑚 ao passo que tanto a elevação da embarcação atinge altura máxima em torno de 1,5 𝑚, 

enquanto as ondas atingem uma elevação aproximada de 3 𝑚. 

Fonte: Própria autoria 

Por último, tem-se na Figura 6-10 a seguir a representação da resposta da 

movimentação da carga para o sistema PHC embarcado para velocidades de vento de 𝑈𝑤 =

25 𝑚/𝑠. É possível observar uma oscilação da resposta do PHC bem considerável neste caso, 

porém, ainda assim, a amplitude de oscilação não ultrapassa 0,8 𝑚,  no entanto, elevação da 

embarcação atinge altura máxima pouco acima de 3 𝑚 , enquanto as ondas atingem uma 

elevação máxima em torno de 5 𝑚. 

 

 

 

 

Figura 6-9  Resposta do PHC embarcado com uma velocidade de Uw=20 m/s e L=3000 m 
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Fonte: Própria autoria 

Na Tabela 4, os valores obtidos das amplitudes máximas, desvio padrão e o range estão 

resumidos tanto para a onda, quanto para a embarcação e da movimentação da carga do sistema 

PHC embarcado, considerando o espectro de onda de Pierson-Moskowitz, paras as velocidades 

já mencionadas de 𝑈𝑤 = 15 𝑚/𝑠 , 𝑈𝑤 = 20 𝑚/𝑠  e 𝑈𝑤 = 25 𝑚/𝑠 . Foi feito ainda algumas 

análises relativas da movimentação da carga do sistema PHC embarcado com respeito a onda 

e a embarcação evidenciando o percentual de redução da amplificação efetuada pelo sistema 

diante desses dois parâmetros. 

Tabela 4  Resumo da resposta do PHC embarcado com análise relativa da redução da amplificação para L = 3000 m 

SISTEMA PHC EMBARCADO - L = 3000 m 

Linhas 
do 

gráfico 

Veloc. 
de 

onda 

Dados estatísticos Análises (%) 

 

Amplit. 
máxima (m) 

Range (m) 
Desvio 

padrão (m) 
PHC - Onda  

Onda 

15m/s 1,8700 3,6530 0,8138 
Amplit. 
Máxima 

Range  

20m/s 3,1930 6,3310 1,4650 92,0% 95,2%  

25m/s 5,0650 9,2500 2,3840 90,0% 92,7%  

Embarc. 

15m/s 0,8777 1,5870 0,3063 85,4% 90,6%  

20m/s 1,5740 3,0540 0,6923 
PHC - 

Embarcação 
 

Figura 6-10  Resposta do PHC embarcado com uma velocidade de Uw=25 m/s e L=3000 m 
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25m/s 3,3210 5,2010 1,3170 
Amplit. 
Máxima 

Range  

Carga 

15m/s 0,1503 0,1743 0,0626 82,9% 89,0%  

20m/s 0,3179 0,4630 0,1469 79,8% 84,8%  

25m/s 0,7398 0,8684 0,3023 77,7% 83,3%  

Fonte: Própria autoria 

 

6.4 ANÁLISE DO SISTEMA PHC EMBARCADO + PHC INLINE 

A seguir demonstra-se as respostas da movimentação da carga para um sistema PHC 

embarcado acoplado ao sistema PHC inline considerando às elevações de ondas apresentadas 

e profundidades de lâminas d’água de 𝐿 = 1500 𝑚 e 𝐿 = 3000 𝑚. 

Inicialmente apresenta-se na Tabela 5 os parâmetros utilizados no sistema PHC inline 

acrescentado com seus respectivos valores e unidades de medida para compreensão dos dados. 

 

Tabela 5  Parâmetros utilizados no sistema PHC inline, seus valores e unidades de medida 

Parâmetros Valor utilizado Unidade de medida 

𝑚𝑠 104280 kg 

𝑚𝑎𝑑 80000 kg 

𝑐𝑠 89800 N. s/m 

𝑘𝑠 5000 N/m 

 

Fonte: Nascimento (2014) 

 

6.4.1 Profundidade de lâmina d’água de L = 1500 m: 

 

A Figura 6-11 a seguir apresenta a resposta do sistema da movimentação da carga do 

sistema PHC embarcado acoplado ao sistema PHC inline com uma velocidade de vento de 

𝑈𝑤 = 15 𝑚/𝑠. É possível observar que a carga que está sendo movimentada pelo sistema PHC 

embarcado acoplado com o sistema PHC inline se mantém estável tanto em termos de oscilação 

quanto de alteração ao considerado nível zero de elevação de ondas, de forma que ele atingiu 
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elevações máximas inferiores a 0,1 𝑚 ao passo que tanto a elevação da embarcação atinge 

aproximadamente 1 𝑚, enquanto as ondas atingem a proximidade de elevação em torno de 

1,5 𝑚. 

 

Fonte: Própria autoria 

A seguir tem-se a Figura 6-12 onde representa a resposta da movimentação da carga 

do sistema PHC embarcado acoplado ao sistema PHC inline com uma velocidade de vento de 

𝑈𝑤 = 20 𝑚/𝑠 . Observamos assim um aumento em termos de oscilação significativo com 

relação ao observado no sistema anterior, isso se deu pelo aumento da velocidade do vento. Ele 

atingiu elevações máximas inferiores a 0, 3 𝑚 ao passo que tanto a elevação da embarcação 

atinge altura máxima em torno de 2 𝑚, enquanto as ondas atingem uma elevação aproximada 

de 4 𝑚. 

 

 

 

 

Figura 6-11  Resposta do PHC embarcado acoplado com PHC inline com uma velocidade de 

Uw=15 m/s e L=1500 m 
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Fonte: Própria autoria 

Por último, temos na Figura 6-13 a seguir a representação da resposta da 

movimentação da carga pelo sistema PHC embarcado acoplado com o sistema PHC inline para 

velocidades de vento de 𝑈𝑤 = 25 𝑚/𝑠. É possível observar uma oscilação da carga na resposta 

do PHC embarcado acoplado com o sistema PHC inline bem considerável neste caso, porém, 

ainda assim, a amplitude de oscilação não ultrapassa 0,6 𝑚 ,  no entanto, elevação da 

embarcação atinge altura máxima em torno de 3 𝑚, enquanto as ondas atingem uma elevação 

máxima pouco acima de 6 𝑚. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6-12  Resposta do PHC embarcado acoplado com PHC inline com uma velocidade 

de Uw=20 m/s e L=1500 m 
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Fonte: Própria autoria 

Na Tabela 6, os valores obtidos das amplitudes máximas, desvio padrão e o range estão 

resumidos tanto para a onda, quanto para a embarcação e para a resposta na carga do sistema 

PHC embarcado acoplado com o sistema PHC inline, considerando o espectro de onda de 

Pierson-Moskowitz, paras as velocidades já mencionadas de 𝑈𝑤 = 15 𝑚/𝑠, 𝑈𝑤 = 20 𝑚/𝑠 e 

𝑈𝑤 = 25 𝑚/𝑠 . Foi feito ainda algumas análises relativas da movimentação da carga com 

respeito a onda e a embarcação evidenciando o percentual de redução da amplificação efetuada 

pelo sistema PHC embarcado diante desses dois parâmetros. 

Tabela 6  Resumo da resposta do PHC embarcado acoplado com PHC inline com análise relativa da redução da 

amplificação para L = 1500 m 

SISTEMA PHC EMBARCADO E PHC INLINE - L = 1500 m 

Linhas 
do 

gráfico 

Veloc. 
de 

onda 

Dados estatísticos Análises (%) 

 

Amplit. 
máxima (m) 

Range (m) 
Desvio 

padrão (m) 
PHC - Onda  

Onda 

15m/s 1,5320 3,3220 0,8163 
Amplit. 
Máxima 

Range  

20m/s 3,9360 8,4960 1,5030 94,8% 97,1%  

25m/s 6,0170 10,2900 2,4060 92,8% 95,9%  

Embarc. 15m/s 0,6864 1,3260 0,3027 91,1% 93,3%  

Figura 6-13  Resposta do PHC embarcado acoplado com PHC inline com uma velocidade de 

Uw=25 m/s e L=1500 m 
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20m/s 2,1580 3,6410 0,6945 PHC - Embarcação  

25m/s 2,8830 5,5630 1,3210 
Amplit. 
Máxima 

Range  

Carga 

15m/s 0,0802 0,0953 0,0324 88,3% 92,8%  

20m/s 0,2815 0,3448 0,1094 87,0% 90,5%  

25m/s 0,5345 0,6933 0,2008 81,5% 87,5%  

Fonte: Própria autoria 

 

6.4.2 Profundidade de lâmina d’água de L = 3000 m: 

A seguir efetua-se uma análise em águas ultra profundas, de forma a avaliar o 

desempenho deste sistema neste ambiente hostil de instalação de equipamentos submarinos. É 

possível verificar que ainda assim este tipo de compensador se apresenta de forma muito eficaz 

mesmo diante de um cenário mais complexo. 

A Figura 6-14 apresenta a resposta da movimentação da carga pelo sistema PHC 

embarcado acoplado com o sistema PHC inline com uma velocidade de vento de 𝑈𝑤 = 15 𝑚/𝑠. 

É possível observar que a carga movimentada pelo sistema PHC embarcado acoplado com o 

sistema PHC inline se mantém estável tanto em termos de oscilação quanto de alteração ao 

considerado nível zero de elevação de ondas, de forma que ele atingiu elevações máximas 

inferiores a 0,2 𝑚 ao passo que tanto a elevação da embarcação atinge aproximadamente 1 𝑚, 

e as ondas atingem a proximidade de elevação de cerca de 2,5 𝑚. 
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Fonte: Própria autoria 

A seguir temos a Figura 6-15 onde representa a da resposta da movimentação da carga 

pelo sistema PHC embarcado acoplado com o sistema PHC inline com uma velocidade de vento 

de 𝑈𝑤 = 20 𝑚/𝑠. Observa-se assim um aumento em termos de oscilação significativo com 

relação ao observado no sistema anterior, isso se deu pelo aumento da velocidade do vento. Ele 

atingiu elevações máximas inferiores a 0,4 𝑚 ao passo que tanto a elevação da embarcação 

atinge altura máxima em torno de 1,5 𝑚, enquanto as ondas atingem uma elevação aproximada 

de 3,5 𝑚. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6-14  Resposta do PHC embarcado acoplado com PHC inline com uma velocidade de 

Uw=15 m/s e L=3000 m 
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Fonte: Própria autoria 

Por último, temos na Figura 6-16 a representação da resposta da movimentação da 

carga para o sistema PHC embarcado acoplado com o sistema PHC inline para velocidades de 

vento de 𝑈𝑤 = 25 𝑚/𝑠 . É possível observar uma oscilação da resposta do PHC bem 

considerável neste caso, porém, ainda assim, a amplitude de oscilação não ultrapassa 0,8 𝑚,  no 

entanto, elevação da embarcação atinge altura máxima pouco acima de 3 𝑚, enquanto as ondas 

atingem uma elevação máxima em torno de 5 𝑚. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6-15  Resposta do PHC embarcado acoplado com PHC inline com uma velocidade de 

Uw=20 m/s e L=3000 m 
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Fonte: Própria autoria 

Na Tabela 7, os valores obtidos das amplitudes máximas, desvio padrão e o range estão 

resumidos tanto para a onda, quanto para a embarcação e a carga, considerando o espectro de 

onda de Pierson-Moskowitz, paras as velocidades já mencionadas de 𝑈𝑤 = 15 𝑚/𝑠 , 𝑈𝑤 =

20 𝑚/𝑠 e 𝑈𝑤 = 25 𝑚/𝑠. Foi feito ainda algumas análises relativas da movimentação da carga 

do sistema PHC embarcado acoplado com o sistema PHC inline com respeito a onda e a 

embarcação evidenciando o percentual de redução da amplificação efetuada pelo sistema diante 

desses dois parâmetros. 

Tabela 7  Resumo da resposta do PHC embarcado acoplado com PHC inline com análise relativa da redução da 

amplificação para L = 3000 m 

SISTEMA PHC EMBARCADO E PHC INLINE - L = 3000 m 

Linhas 
do 

gráfico 

Veloc. 
de 

onda 

Dados estatísticos Análises (%) 

 

Amplit. 
máxima (m) 

Range (m) 
Desvio 

padrão (m) 
PHC - Onda  

Onda 

15m/s 2,4830 4,4770 0,8129 
Amplit. 
Máxima 

Range  

20m/s 3,4340 6,1690 1,4640 93,6% 95,8%  

25m/s 4,7590 8,6670 2,4040 89,1% 92,8%  

Embarc. 15m/s 0,9286 1,6480 0,3055 84,1% 89,6%  

Figura 6-16  Resposta do PHC embarcado acoplado com PHC inline com uma velocidade de 

Uw=25 m/s e L=3000 m 
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20m/s 1,5580 2,7920 0,6792 
PHC - 

Embarcação 
 

25m/s 3,0800 5,3630 1,3320 
Amplit. 
Máxima 

Range  

Carga 

15m/s 0,1594 0,1893 0,0634 82,8% 88,5%  

20m/s 0,3731 0,4416 0,1524 76,1% 84,2%  

25m/s 0,7544 0,9046 0,2891 75,5% 83,1%  

Fonte: Própria autoria 

 

 

6.5 ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS DOIS SISTEMAS 

A seguir tem-se a Tabela 8 e 9 que são comparativas dos dois modelos apresentados 

anteriormente de forma a avaliar qual deles obteve melhor desempenho diante das duas 

situações de profundidade de lâmina d’água, previamente definidas como 𝐿 = 1500 𝑚 e para 

o caso de águas ultra profundas com 𝐿 = 3000 𝑚. 

 

6.5.1 Profundidade de lâmina d’água de L = 1500 m: 

Tabela 8  Análise comparativa dos modelos para profundidade de L = 1500 m 

ANÁLISES - PROFUNDIDADE DE 1500m (%) 

PARÂMETROS 
DE VELOC. DE 

VENTO 

SISTEMA 
EMBARCADO 

SISTEMA 
ACOPLADO 

COMPARATIVO DO 
GANHO % COM SISTEMA 

ACOPLADO 

Veloc. de 
vento 

Carga - Onda Carga - Onda Carga - Onda 

Amplit. 
Máxima 

Range 
Amplit. 
Máxima 

Range 
Amplit. 
Máxima 

Range 

15m/s 89,9% 93,9% 94,8% 97,1% 4,9% 3,2% 

20m/s 81,8% 88,5% 92,8% 95,9% 11,0% 7,5% 

25m/s 78,1% 86,2% 91,1% 93,3% 13,0% 7,0% 

Veloc. de 
vento 

Carga - Embarcação Carga - Embarcação Carga - Embarcação 

Amplit. 
Máxima 

Range 
Amplit. 
Máxima 

Range 
Amplit. 
Máxima 

Range 

15m/s 69,9% 81,6% 88,3% 92,8% 18,5% 11,2% 

20m/s 67,7% 74,1% 87,0% 90,5% 19,3% 16,4% 

25m/s 59,1% 75,4% 81,5% 87,5% 22,4% 12,2% 
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Observa-se, portanto, que para esta profundidade de lâmina d’água de uma forma geral 

comparando a carga movimentada do sistema PHC embarcado e o sistema PHC embarcado 

acoplado ao sistema PHC inline, o segundo se revela mais eficiente. Tomando que a faixa de 

amplitude relativa da movimentação da carga do sistema PHC embarcado com relação as ondas, 

por exemplo, atinge proporções entre 89,9% e 78,1%, enquanto a movimentação da carga do 

sistema PHC embarcado acoplado ao sistema PHC inline atinge proporções em torno de 94,8% 

e 91,1 % tendo um ganho percentual que chega até cerca de 13%. Se compararmos, porém, essa 

eficiência em relação a embarcação temos um ganho percentual ainda maior, que pode chegar 

até cerca de 22,4%, já que a amplitude relativa da movimentação da carga no sistema PHC 

embarcado com relação a embarcação, atinge proporções entre 69,9% e 59,1%, enquanto o 

sistema PHC embarcado acoplado ao sistema PHC inline atinge proporções em torno de 88,3% 

e 81,5 %. 

 

6.5.2 Profundidade de lâmina d’água de L = 3000 m: 

 

Tabela 9  Análise comparativa dos modelos para profundidade de L = 3000 m 

ANÁLISES - PROFUNDIDADE DE 3000m (%) 

PARÂMETRO
S DE VELOC. 
DE VENTO 

SISTEMA 
EMBARCADO 

SISTEMA ACOPLADO 

COMPARATIVO 
DO GANHO % 
COM SISTEMA 

ACOPLADO 

Veloc. de 
vento 

Carga - Onda Carga - Onda Carga - Onda 

Amplit. 
Máxima 

Range 
Amplit. 
Máxima 

Range 
Amplit. 
Máxima 

Range 

15m/s 92,0% 95,2% 93,6% 95,8% 1,6% 0,5% 

20m/s 90,0% 92,7% 89,1% 92,8% -0,9% 0,2% 

25m/s 85,4% 90,6% 84,1% 89,6% -1,2% -1,0% 

Veloc. de 
vento 

Carga - Embarcação Carga - Embarcação 
Carga - 

Embarcação 

Amplit. 
Máxima 

Range 
Amplit. 
Máxima 

Range 
Amplit. 
Máxima 

Range 

15m/s 82,9% 89,0% 82,8% 88,5% 0,0% -0,5% 

20m/s 79,8% 84,8% 76,1% 84,2% -3,8% -0,7% 

25m/s 77,7% 83,3% 75,5% 83,1% -2,2% -0,2% 
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Diferente do que foi observado no caso anterior, percebe-se que para esta profundidade 

de lâmina d’água de uma forma geral comparando a carga movimentada do sistema PHC 

embarcado e o sistema PHC embarcado acoplado ao sistema PHC inline, o primeiro se revela 

parcialmente mais eficiente com exceção do caso comparativo para onda com velocidade de 

vento 𝑈𝑤 = 15 𝑚/𝑠. Tomando que a faixa de amplitude relativa da movimentação da carga do 

sistema PHC embarcado com relação as ondas, por exemplo, atinge proporções entre 92,0% e 

85,4%, enquanto a movimentação da carga do sistema PHC embarcado acoplado ao sistema 

PHC inline atinge proporções em torno de 93,6% e 84,1 % tendo um ganho percentual pouco 

significativo que chega até cerca de 1,6%. Se comparar, porém, essa eficiência em relação a 

embarcação tem-se um ganho percentual pouco maior, que pode chegar até cerca de 3,8%, já 

que a amplitude relativa da movimentação da carga no sistema PHC embarcado com relação a 

embarcação, atinge proporções entre 82,9% e 77,7%, enquanto o sistema PHC embarcado 

acoplado ao sistema PHC inline atinge proporções em torno de 82,8% e 75,5 %. 

 

De uma forma geral pode-se observar que as amplitudes relativas e os ranges relativos 

representados em todas as Tabelas vão tendendo a zero à medida que a velocidade do vento vai 

aumentando e elas são cada vez menores percentualmente à medida que aumenta a 

profundidade da lâmina d’água, com exceção do sistema PHC embarcado para uma 

profundidade de lâmina d’água de 𝐿 = 3000 𝑚 que é maior que o de 𝐿 = 1500 𝑚. Tanto as 

amplitudes máximas, quanto os desvios padrão e o range de amplitude foram obtidos 

numericamente com o auxílio do Matlab®. 
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7 CONCLUSÕES 

A seguir serão relatadas as principais opiniões acerca de cada um dos modelos 

estudados neste trabalho de conclusão de curso, bem como os resultados das análises e algumas 

sugestões de trabalhos futuros. 

7.1    CONSIDERAÇÕES SOBRE OS MODELOS ESTUDADOS 

O objetivo principal deste trabalho era construir e apresentar dois modelos de 

compensadores passivos de heave para analisar a resposta do mesmo diante de diversas 

situações de entrada e ainda modelar matematicamente um modelo embarcado com um certo 

nível de complexidade sozinho e posteriormente acoplá-lo a um sistema inline com objetivo de 

trazer maior eficiência ao processo de movimentação de equipamentos submarinos sob 

diferentes condições de operação. O modelo de PHC Embarcado foi adaptado daquele 

apresentado por Nascimento (2014), que se mostrou sensível a alterações. Ele foi fundamental 

para se compreender a dinâmica do sistema modelado e obter uma aproximação inicial do 

comportamento da movimentação das cargas durante uma instalação, os parâmetros que o 

envolveram foram facilmente definidos o que tornou possível gerar resultados com maior 

facilidade. 

Já o segundo modelo, onde efetuou-se o acoplamento do sistema PHC in-line ao 

modelo PHC Embarcado, se mostrou um tanto quanto mais complexo que o anterior, nos 

trazendo, no entanto, para uma baixa profundidade de lâmina d’água, um ganho percentual de 

eficiência considerável. Porém, quando avaliado para uma profundidade de lâmina d’água 

maior esse retorno não é tão efetivo na redução da movimentação da carga.   

7.2    CONSIDERAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS 

Ambos os modelos apresentaram respostas satisfatórias e estão acordados com a 

literatura. O modelo primeiro, no entanto, apesar de ter menores reduções da movimentação de 

heave, se mostra bastante eficaz a depender do peso e da profundidade de aplicação. Observa-

se no sistema PHC Embarcado, para o caso da profundidade de 𝐿 = 1500 𝑚 e uma velocidade 

de vento de 𝑈𝑤 = 15 𝑚/𝑠 que atingiu um percentual de amplitude relativa de quase 90%. É 

oportuno observar ainda que a localização do compensador no interior da embarcação se 

mostrou benéfica para o procedimento de instalação, visto que, seu peso não comprometerá a 

capacidade do guindaste e do guincho. 



60 

Já, o segundo modelo, mostrou-se ainda mais eficiente em águas relativamente mais 

rasas. Este, ainda que as amplitudes de oscilação de onda chegassem pouco acima de 6𝑚, para 

o caso de 𝐿 = 1500 𝑚 com ventos de 𝑈𝑤 = 25 𝑚/𝑠, ele apresentou uma variação de amplitude 

em torno de 0,5 𝑚, atingindo assim, uma amplitude relativa de quase 95% para o caso mais 

conservador de velocidade de vento de 𝑈𝑤 = 15 𝑚/𝑠.  

É interessante observar, que, para o caso de águas ultra profundas com profundidade 

de 𝐿 = 3000 𝑚 ambos os sistemas, ou seja, tanto o sistema PHC Embarcado quanto o sistema 

PHC Embarcado acoplado ao sistema PHC inline, são praticamente igualmente eficientes, a 

depender dos parâmetros de vento adotados. De modo que o primeiro atinge uma eficiência na 

amplitude relativa máxima de cerca de 92% para o caso de velocidade de vento de 𝑈𝑤 =

15 𝑚/𝑠, enquanto para o mesmo parâmetro de vento o sistema PHC Embarcado acoplado ao 

sistema PHC inline atingem eficiência na amplitude relativa máxima em torno de 93,6%, porém 

ao avaliar para outro valor de velocidade de vento, como para 𝑈𝑤 = 25 𝑚/𝑠 o sistema PHC 

Embarcado possui uma eficiência relativa máxima de cerca de 85,4% enquanto o sistema PHC 

Embarcado acoplado ao sistema PHC inline possui uma eficiência relativa máxima em torno 

de 84,1%. 

Diante do exposto acima, para os parâmetros utilizados neste trabalho, para o caso de 

águas ultra profundas não se percebe favorável um investimento no acoplamento dos sistemas, 

já que o benefício não é comprovado. Dessa forma, tendo em vista o custo associado ao 

adicionar um dispositivo ao projeto de instalação, acredita-se ser melhor não efetuar o 

investimento. 

7.3    SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 A partir dos estudos realizados, é proposto para trabalhos futuros: 

• Aprimorar os modelos de movimentação da embarcação considerando mais graus de 

liberdade; 

• Realizar análises de sensibilidade de alguns parâmetros críticos dos sistemas PHC 

visando identificar possíveis variáveis de controle para um sistema ativo de PHC;  

• Comparar os resultados numérico obtidos com resultados de campo para calibrar os 

modelos apresentados. 
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APÊNDICE A. CÓDIGO DE PROGRAMAÇÃO DO MODELO 

NUMÉRICO DA MOVIMENTAÇÃO DA ONDA E DA 

EMBARCAÇÃO 

A.1 FUNÇÃO GERAL DO MOVIMENTO DA ONDA 

function [t,z] = fun_heavelevation() 

  

global U19 

  

    g    =  9.81;          %gravitational acceleration 

m/s^2 

    w    =  [0:.01:3];     %frequency range rad/s 

    t    =  [0:.1:60];     %time   

  

    wm   = [  .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9  1];  %frequencies 

considered for de haeave  

    Aw   = 0.1;  %interval between frequencies 

    U    = [ 15 20 25];                     %wind speed at 

19.5m at 19.5m over water level  m/s 

  

    %Pierson Moskovitz wind-speed spectrum ---------------

------------------- 

  

    phi  =  2*pi*rand(1,length(wm));  %uniform 

    z    =  0;         

  

    for i=1:length(wm)      

        z  =    z  +  cos( 2*wm(i)*t - 

phi(i) )*sqrt(Snn(wm(i))*Aw);   %wave elevation 

    end 

  

  

end 

 

A.2 FUNÇÃO DE GERAÇÃO DE RESULTADOS DA ONDA 

clear all; clc; close all 

  

 global U19 

  

%Ocean Wave input function -------------------------------

------------- 

U19    = 15; 
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[t,z]  = fun_wave(); 

  

subplot(3,1,1); 

plot(t,z,'LineWidth',2); 

title('Elevação das ondas') 

legend('U19=15m/s');ylabel('Amplitude[m]') 

axis([0 60 -8 8]);grid 

  

  

  

%================================= 

U19    = 20; 

[t,z]  = fun_wave(); 

  

subplot(3,1,2); 

plot(t,z,'LineWidth',2,'Color',[0.850980392156863 

0.329411764705882 0.101960784313725]) 

legend('U19=20m/s');ylabel('Amplitude[m]') 

axis([0 60 -8 8]);grid 

  

  

  

  

%================================= 

U19    = 25; 

[t,z]  = fun_wave(); 

  

subplot(3,1,3); 

plot(t,z,'LineWidth',2,'Color',[0.929411764705882 

0.690196078431373 0.129411764705882]) 

legend('U19=25m/s');ylabel('Amplitude[m]') 

xlabel('Tempo(s)') 

axis([0 60 -8 8]);grid 

  

  

  

  

  

g    =  9.81;          %gravitational acceleration m/s^2 

w    =  [0:.01:3];     %frequency range rad/s 

t    =  [0:.1:60];     %time   

wm   = [  .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9  1];  %frequencies 

considered for de haeave  

Aw   =   0.1;          %interval between frequencies 

U    = [ 15 20 25];     

  

  

for i = 1:3 
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    gamma  =  1.0;                    % peakdness 

parameter   

    beta   = .74; 

    B      =  beta*(g/U(i))^4;     

    r      =  1; 

    alpha  =  0.0081; 

      

    Sp(i,:)   =  ( (alpha*g^2)./(w.^5) ).*exp(-

B./(w.^4))*(gamma^r); 

  

end 

  

figure 

plot(w,Sp(1,:),w,Sp(2,:),w,Sp(3,:),'LineWidth',2) 

legend('U19=15m/s','U19=20m/s','U19=25m/s') 

xlabel('FFrequencia  [rad/s]') 

ylabel(' S[m^2 s/rad]') 

title('Espectro de pontencvia de Pierson-Moskowitz') 

axis([0 2 0 50]); grid 

 

A.3 FUNÇÃO GERAL DO MOVIMENTO DA EMBARCAÇÃO 

function dy=fun_ship(t,y) 

  

global  Ms Ma ks cs tt fw dfw  

  

%wave function and derivative 

f  = spline(tt,fw,t); 

df = spline(tt(1:end-1),dfw,t); 

  

M  = (Ma + Ms); 

  

%function ship 

dy    = zeros(2,1);  

dy(1) = y(2); 

dy(2) = (1/M)*(-cs*y(2) - ks*y(1) +  cs*df + ks*f); 

 

A.4 FUNÇÃO DE GERAÇÃO DE RESULTADOS DA EMBARCAÇÃO 

close all; clear all; clc 

  

global  Ms Ma ks cs tt fw dfw U19 

  

t0   =  0; 
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tf   =  60; 

dt   =  0.1; 

tt   = [t0:dt:tf]; 

  

%Ocean Wave input function -------------------------------

------------- 

U19  =  25              % MODIFICAR por outras velocidades 

sao 20 e 25 

[t,z]=  fun_wave(); 

fw   =  spline(t,z,tt); 

dfw  =  diff(fw)/dt;  %first derivative 

  

  

% Ship parameters ----------------------------------------

------------- 

Ms    = 104280;     %structural mass and inertia [kg} 

Ma    = 80000;      %added mass [kg]                                  

cs    = 89800;      %damping  equivalent                                     

ks    = 5000;       %stiffnes equivalent 

  

%Solver --------------------------------------------------

------------- 

tic 

[tout,yout]=ode45(@fun_ship,[t0:dt:tf],[0 0]); 

toc  

  

  

%Plot solution -------------------------------------------

------------- 

plot (tt,fw,tout,yout(:,1),'LineWidth',2) 

title(strcat('U19 = ',num2str(U19),' m/s')) 

legend('Elevação da onda','Movimentação da embarcação') 

ylabel('Amplitude [m]'); xlabel('Tempo [s]') 

axis([0 60 -6 6]); grid 
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APÊNDICE B. CÓDIGO DE PROGRAMAÇÃO DO MODELO 

PHC EMBARCADO 

B.1 FUNÇÃO GERAL DO MOVIMENTO 

unction dy=fun_phc2(t,y) 

  

global  Ma Ms M1 M2 ks cs tt fw dfw Cc C Ke Kc 

  

%wave function and derivative 

f  = spline(tt,fw,t); 

df = spline(tt(1:end-1),dfw,t); 

  

M  = (Ma + Ms); 

T  =  Kc*( 2*y(3) + y(5) ); 

  

dy = zeros(4,1);  

  

%function ship 

dy(1) = y(2); 

dy(2) = (1/M)*(-cs*y(2) - ks*y(1) +  cs*df + ks*f); 

  

%function phc2 

dy(3)   =  y(4); 

dy(4)   =  (1/M1)*( - Cc*(y(4)-y(2)) - Ke*(y(3)-y(1)) - 

2*T ); 

dy(5)   =  y(6); 

dy(6)   =  (1/M2)*( - C*(y(6)) - T ); 

 

B.2 FUNÇÃO DE GERAÇÃO DE RESULTADOS 

%Offshore (PHC2) Passive Heaven Compensator 1D 

clc; close all; clear all 

  

global  Ma Ms M1 M2 ks cs tt fw dfw Cc C Ke Kc U19  

  

t0   =  0; 

tf   =  60; 

dt   =  0.1; 

tt   = [t0:dt:tf]; 

  

%Ocean Wave input function -------------------------------

------------- 
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U19  =  

25             %<=========================================

===== MODIFICAR por outras velocidades sao 20 e 25 

[t,z]=  fun_wave(); 

fw   =  spline(t,z,tt); 

dfw  =  diff(fw)/dt;      

  

% Ship parameters ----------------------------------------

------------- 

Ms    = 104280;     %structural mass and inertia [kg} 

Ma    = 80000;      %added mass [kg]                                  

cs    = 89800;      %damping equivalent                                     

ks    = 5000;       %stiffnes equivalent                                   

  

  

%PHC2 physical parameters --------------------------------

------------- 

  

L       =   

3000;     %<==============================================  

MODIFICAR por outras profundezas     %profundeza da carga 

(lamina de agua) [m]       

  

g       =   

9.8;                                            %gravity                  

[m/s^2] 

Meqsub  =   

104280;                                         %massa 

equipo sumergible  [Kg] 

Mcabo   =   

31.63*L;                                        %massa 

cabo               [Kg/m] 

Madic   =   

361595.1;                                       %massa 

adicionada         [Kg] 

Ap      =   

0.0019;                                         %area 

pistão PHC           [m2] 

Vc      =   

3.6;                                            %volume de 

nitrogenio PHC [m3] 

Ar      =   

65;                                             %area base 

equipamento[m2] 

Cd      =   

1.206;                                          %amortecim

ento da agua  
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rho     =   

1025;                                           %massa 

especifica del agua   

Kc       =  

209000000;                                      %elasticit

y cable 

  

M1      =   

12600 ;                                         %massa 

compensador[Kg]              ok 

M2      =   ( Meqsub + Madic + (2/5)* 

Mcabo );              %massas carregamento[Kg]            

ok 

C       =   

0.5*rho*Ar*Cd ;                                 %amortecim

ento arrasto              ok 

Cc      =   

120 ;                                           %amortecim

ento sistema PHC          ok 

%Ke     =   (( (2/Ap)+(2*Meqsub-

M1)*g )*(k*(Ap^2)))/(Vc) ;  %modulo de elasticidade do PHC 

Ke      =   

30000;                                          %modulo de 

elasticidade do PHC 

  

  

%Solver Runge-Kutta 

======================================== 

tic 

[tout,yout]=ode45(@fun_phc2,[t0:dt:tf],[0 0 0 0 0 0]); 

toc  

  

  

%Plot solution  

plot (tout,fw,tout,yout(:,1), 

tout,yout(:,3),'LineWidth',2) 

title(strcat('Sistema (PHC)    -    U19 = 

',num2str(U19),'m/s    -    L=',num2str(L),'m')) 

legend('Elevação da onda','Movimentação da embarcação', 

'Movimentação da carga') 

ylabel('Amplitude [m]'); xlabel('Tempo [s]') 

axis([0 60 -8 8]); grid 
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APÊNDICE C. CÓDIGO DE PROGRAMAÇÃO DO MODELO 

PHC EMBARCADO ACOPLADO AO SISTEMA PHC INLINE 

C.1 FUNÇÃO GERAL DO MOVIMENTO 

function dy=fun_phc21(t,y) 

  

global  Ma Ms M1 M2 ks cs tt fw dfw Cc C Ke Kc Meqsub k1 

c1  

  

%wave function and derivative 

f  = spline(tt,fw,t); 

df = spline(tt(1:end-1),dfw,t); 

  

M  = (Ma + Ms); 

T  =  Kc*( 2*y(3) + y(5) ); 

dy =  zeros(8,1);  

  

%function ship 

dy(1) = y(2); 

dy(2) = (1/M)*(-cs*y(2) - ks*y(1) +  cs*df + ks*f); 

  

%function phc1 

dy(3) = y(4); 

dy(4) = (1/Meqsub)*(-c1*y(4) - k1*y(3) +  c1*y(2) + 

k1*y(1)); 

  

  

%function phc2 

dy(5) =  y(4); 

dy(6) =  (1/M1)*( - Cc*(y(6)-y(4)) - Ke*(y(5)-y(3)) - 

2*T ); 

dy(7) =  y(8); 

dy(8) =  (1/M2)*( - C*(y(8)) - T ); 

 

C.2 FUNÇÃO DE GERAÇÃO DE RESULTADOS 

%Offshore (PHC) Passive Heaven Compensator 1D 

clc; close all; clear all 

  

global  Ma Ms M1 M2 ks cs tt fw dfw Cc C Ke Kc Meqsub k1 

c1 U19 
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%General parameters --------------------------------------

------------- 

t0   =  0; 

tf   =  60; 

dt   =  0.1; 

tt   = [t0:dt:tf]; 

  

%Ocean Wave input function -------------------------------

------------- 

  

U19  =  

25             %<=========================================

===== MODIFICAR por outras velocidades sao 20 e 25 

  

[t,z]=  fun_wave(); 

fw   =  spline(t,z,tt); 

dfw  =  diff(fw)/dt;   

  

% Ship parameters ----------------------------------------

------------- 

Ms    = 104280;     %structural mass and inertia [kg} 

Ma    = 80000;      %added mass [kg]                                  

cs    = 89800;      %damping equivalent                                     

ks    = 5000;       %stiffnes equivalent       

  

%PHC1 physical parameters --------------------------------

-------------  

Meqsub =    

104280;                                         %massa 

equipo sumergible  [Kg] 

k1     =    

500;                                            %elasticit

y PHC 

c1     =    

15570;                                          %damping 

PHC 

  

%PHC2 physical parameters --------------------------------

------------- 

  

L       =   

3000;     %<==============================================  

MODIFICAR por outras profundezas     %profundeza da carga 

(lamina de agua) [m]       

  

g       =   

9.8;                                            %gravity                  

[m/s^2] 
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Meqsub  =   

104280;                                         %massa 

equipo sumergible  [Kg] 

Mcabo   =   

31.63*L;                                        %massa 

cabo               [Kg/m] 

Madic   =   

361595.1;                                       %massa 

adicionada         [Kg] 

Ap      =   

0.0019;                                         %area 

pistão PHC           [m2] 

Vc      =   

3.6;                                            %volume de 

nitrogenio PHC [m3] 

Ar      =   

65;                                             %area base 

equipamento[m2] 

Cd      =   

1.206;                                          %amortecim

ento da agua  

rho     =   

1025;                                           %massa 

especifica del agua   

k       =   

209000000;                                      %elasticit

y cable 

  

M1      =   

12600 ;                                         %massa 

compensador[Kg]              ok 

M2      =   ( Meqsub + Madic + (2/5)* 

Mcabo );              %massas carregamento[Kg]            

ok 

C       =   

0.5*rho*Ar*Cd ;                                 %amortecim

ento arrasto              ok 

Cc      =   

120 ;                                           %amortecim

ento sistema PHC          ok 

%Ke     =   (( (2/Ap)+(2*Meqsub-

M1)*g )*(k*(Ap^2)))/(Vc) ;  %modulo de elasticidade do PHC 

Ke      =   

30000;                                          %modulo de 

elasticidade do PHC 
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Kc      =   

k ;                                             %modulo de 

elasticidade do cabo     ok 

  

  

%Solver Runge-Kutta 

======================================== 

tic 

[tout,yout]=ode45(@fun_phc2,[t0:dt:tf],[0 0 0 0 0 0]); 

toc  

  

  

%Plot solution  

plot (tout,fw,tout,yout(:,1), 

tout,yout(:,3),'LineWidth',2) 

title(strcat('Sistemas (PHC + PHC in-line)    -    U19 = 

',num2str(U19),'m/s    -    L=',num2str(L),'m')) 

legend('Elevação da onda','Movimentação da embarcação', 

'Movimentação da carga') 

ylabel('Amplitude [m]'); xlabel('Tempo [s]') 

axis([0 60 -8 8]); grid 

 


