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Motivação
• Testes realizados durante o Projeto RODBreak (T.A.) : Wave Run-up,
Overtopping and Damage in rubble-mound breakwaters
• Foi realizado nas instalações de ensaio da Leibniz University of
Hannover
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Motivação
O Projeto RODBreak - Objetivos
• Estudar a rebentação, espraiamento e galgamento sob
condições de agitação extremas e o seu impacto na
estabilidade de quebra-mares de talude

• Testar o uso de técnicas inovadoras não intrusivas tais como
o Laser Scanner e sensores Time of Flight (ToF) para
atingir esses objetivos
Motivação do presente trabalho:

• Obter modelos 3D de superfície de quebra-mares de talude
durante ensaios de estabilidade em modelo físico;
• Estimar o dano ocorrido durante os ensaios

• Usando um parâmetro adimensional de dano baseado no volume

erodido
• Testar a sua aplicabilidade em quebra-mares com mantos
resistentes com elevada porosidade e compostos por blocos
05/11/2020
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O modelo físico
Características

> Representava um troço de um quebra-mar de taludes com declive de
1(V):2(H))
> Manto resistente
 Tronco:

constituído por enrocamento de 215 g e Dn=0.03 m
 Cabeça e tronco adjacente constituído por cubos Antifer com 351 g,
Dn=0.051 m e porosidade de 37%

> Dimensões do modelo:
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m de comprimento
 0.82 m de altura
 3.0 m de largura
05/11/2020
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O modelo físico
Séries de Testes
• Sequências de 4 ou 5 condições de agitação com alturas de
onda significativas crescentes
•
Hs = 0.1 m, 0.15 m, 0.175 m, 0.2 m e 0.25 m
•
Tp = 1.19 s, 1.45 s, 1.57 s, 1.68 s, 1.88 s
• 2 profundidades (0.60 m e 0.68 m)
• 5 direções de onda incidente (40º, 55º, 65º, 75º e 90º)
• Ondas de crista longa e de crista curta (dispersão direcional
de 50º)
• Realizadas 11 series de ensaios num total de 68 testes

• Estudo da agitação, espraiamento, galgamento e
estabilidade do manto resistente
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Evolução do dano no manto resistente
Equipamento
Sensor de movimento Kinect (V2) deslocado à volta da cabeça do
quebra-mar

•

•

•

A distância entre a superfície a levantar e o sensor é medida através do
tempo que a luz emitida pelo sensor e refletida pela superfície demora a
atingir de novo o sensor

Laser Scanner (Faro Focus) para estabelecimento do referencial e
avaliar a qualidade dos levantamentos com o Kinect

05/11/2020
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Evolução do dano no manto resistente
Aplicação a três casos de teste
Levantamentos realizados no início e no final das séries de ensaios

Laser Scanner e Sensor
Kinect
• Comparação de métodos
• Caso de dano intermédio
Sensor Kinect
Caso de ruína sem
mistura de materiais
Laser Scanner
Caso de ruína com
mistura de materiais

Comparação Laser scanner / sensor Kinect
Com modelo intacto e sem água
• Concordância aceitável entre os
levantamentos com o sensor
Kinect com Laser scanner
• Média das diferenças altimétricas:
0.015 m
Secção exterior

Secção interior

Evolução do dano no manto resistente
Estimativa do número de blocos removidos - Metodologia
Levantamento do modelo
antes da série de testes

Nuvem de
Pontos
Vol. Inicial
Cálculo do Volume
Erodido

Levantamento do modelo no
final da série de testes

Nuvem de
Pontos
Vol. Final

Nº quedas = (Vol. Erodido*(1-Porosidade))

Vol. bloco

Comparação do nº de quedas estimado com o
nº de quedas realmente observado

Vol. Inicial – Vol. Final

Resultados

Levantamentos antes do Teste T17 e depois do Teste T20
(d=0.6 m; Tp=1.68 s ; Hs=0.2 m)
Sensor Kinect
Nuvem de pontos

Mapa de diferenças

• Dano intermédio
• Movimentos dos blocos com alteração
da porosidade
• Poucas quedas

Resultados

Levantamentos antes do Teste T35 e depois do Teste T39
(d=0.6 m; Tp=1.88 s ; Hs=0.25 m)
Sensor Kinect

• Muitas quedas na secção interior da
cabeça, ao nível da linha de água,
com exposição da camada interior de
cubos Antifer
• O manto resistente do setor exterior
da cabeça apresentou muitos
movimentos e rearranjos dos cubos
Antifer

Nuvem de pontos após T39

Resultados
Levantamentos antes do Teste T35 e depois do Teste T39
Teste 35
Hs=0.1 m

Teste 38
Hs=0.2 m

Teste 39
Hs=0.25 m

• Dano súbito e localizado com Hs=0.25 m

Resultados
Levantamentos antes do Teste T64 e depois do Teste T68
(d=0.68 m; Tp=1.88 s ; Hs=0.25 m)
Laser Scanner
Lev. Inicial

Profundidade erodida

Lev. Final

Resultados
Secção exterior

Perfis
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Resultados
Estimativa de blocos removidos

• Alguma sub-estimação, especialmente na série T64-T68

• Justificável pelo tipo de dano, onde os blocos removidos se
encontram bastante misturados, ocupando vazios de alguns
blocos anteriormente removidos.
• A dificuldade em encontrar o passo da malha para o cálculo
da diferença de volumes adequado
• a mantos resistentes com grande porosidade
• com a porosidade alterada após os estragos
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Conclusões
• A comparação entre levantamentos usando o Laser Scan e o Sensor
Kinect mostrou uma concordância aceitável com uma média de
diferenças de 0.015 m.
• Determinação do dano usando um parâmetro adimensional baseado
no volume erodido:
• A estimativa do número de blocos removidos convergiu para o
número de blocos contados.
• Possibilidade de subestimação em situações onde os blocos
removidos se encontrem bastante misturados, preenchendo os
vazios de blocos anteriormente removidos.
• Necessidade de mais testes para a determinação do espaçamento
de malha pra a determinação do volume erodido adequado a cada
tipo de dano.
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