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SAMMANFATTNING 

Vindens framfan över land och vatten har länge varit föremål för omfattande studier. Huvud
sakligen har dessa studier gjorts i frekvensplanet, och tillgången på väl grundade empiriska 

• modeller för vindens frekvensegenskaper är god. 

Om man står inför problemet att dimensionera ett stort vindkraftverk, så är beräkningsmeto
der i frekvensplanet ej så intressanta, eftersom överföringen mellan last och svar innehåller 
en rad olinjäriteter. Grunden till dessa olinjäriteter ligger dels i olinjära strömningsmotstånd, 
och dels i nödvändig aktiv reglering av strukturens egenskaper. Detta har medfört att avance
rade verktyg, för tidssimulering av ett vindkraftverks dynamik har tagits fram. Ett problem 
har här varit att hitta en vindbeskrivning anpassad till denna typ av analys. 

I detta examensarbete beskrivs hur man utifrån kännedom om vindens frekvensegenskaper, 
kan simulera vindliknande signaler i en longitudinell vindriktning. Förutom simuleringsme
toder behandlas även hur man, med mycket enkla verktyg, vid behov kan komplettera sina 
frekvensmodeller . 

ABSTRACT 
The movement of the wind, over land and water, has long been an object for extensive studi
es. These stuides have mostly been carrled out in the frequency domain, and the availability 
of well based empirical models for frequency characteristics are therefore good. 

Facing the problem of dimensioning a large wind turbine, the use of frequency domain in a 
calculating method is not feasible, because the transfer function between load and response 
contains nonlinear components. These nonlinear components originates panly from nonline
ar air flow resistance, and partly from the necessity of active regulation of dynamic 
characteristics. 

This has led to the development of advanced tools for simulation in time, of wind turbine dy
namics. One problem has been to find a wind description suitable for this type analysis. 

This thesis describes how to simulate wind-like signals in a longitudinal direction, with 
knowledge of frequency characteristics. An apporach to extend frequency modeis, using 
simple toois, is also shown. 

Beställare: Flygtekniska försöksanstalten (FFA) Stockholm 
IE 
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Förord 

Detta examensarbete har utföns som ett led i det omfattande arbetet att hitta en 
vindbeskrivning lämpad för dimensionering av stora vindkraftaggregat. Arbetet har 
utföns vid Chalmers Tekniska Högskola i samarbete med Teknikgruppen AB i 
Sollentuna. 

Ett stort tack till min handledare, Jacques de Mm vid avd för matematisk statistik, som 
betytt oerhört mycket. Teorin är svår, och mina förkunskaper var mycket begränsade. 

Tack också till hela avd för Marin Konstruktionsteknik med professor Anders Ulfvarsson 
i spetsen, som upplåtit lokaler och ställt upp på alla sätt. 

Utan Jonas Reinhardts datorkunskaper vet jag inte vad jag hade gjort. 

Göteborg i januari 1991 

Ingemar Carlen 
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1 Spektralbetraktelsen 

I denna skrift kommer begreppet spektrum, eller frekvensspektrum, an återkomma ett 
otal gånger i olika skepnader. Meteorologer talar om vindspektrum, mekanister om 
last- och respons spektrum, i elläran talar man om signalspektrum osv. Gemensamt för 
dessa fall är att man studerar frekvensegenskaper hos stokastiska signaler. Så gott som 
uteslutande studeras storheter som varierar utefter en tidsaxel, vilket gör övergången 
till frekvensplanet hanterbar i tanken. Här kommer vi i fortsättningen att kalla alla i 
tiden varierande storheter för signaler . 

Då man studerar stokastiska signaler är det inte alltid man har för avsikt att använda 
ett framtaget frekvens spektrum för direkta beräkningar. Eftersom frekvensspektrum, 
tillsammans med fördelningstyp, helt och hållet karaktäriserar egenskaperna hos en 
stationär stokastisk signal, så är man ofta nöjd med att använda framställningen för 
exempelvis jämförelser eller simulering. 

Då man står inför att genomföra beräkningar, så har man väldigt ofta ett problem 
av typen 

_m_._si_g_nal ______ ~_~I _______ sy_s_te_m ______ ~~----u-ts-ig-n-a-1 _____ _ 

eller 

_____ U(_t) ______ ·_~I~ _______ h_(_t) ______ ~-------y-(-t)-----

med överföringssambandet 

t 

y(t) = J h(t - T)U(T)dT (1) 

-00 

Här är viktfunktionen h(t) ej så intressant att bestämma. Om vi istället transformerar 
problemet till frekvensplanet med w som vinkelfrekvens, så får vi 
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S,(w) 
H(w) 

Systemets frekvensegenskaper karraktäriseras av förstärkningsfunktionen H(w). Om 
S .. (w) och SJ/(w) är spektrum för insignal respektive utsignal så fås överförings
sambandet 

SJ/(w) = IH(w)1 2 S .. (w) (2) 

En mycket viktig inslcränkning i detta förfarande är dock an systemet måste kunna 
betraktas som linjärt i det aktuella fallet, dvs an superpositionsprincipen gäller. Den ger 
en nödvändigt och tillräckligt villkor för an en system skall vara linjän, och innebär 
att u(t) = k1ul(t) + k2u2(t) ger upphov till svaret y(t) = kIYl(t) + k2Y2(t). En följd av 
superpositionspricipen blir här an det stationärt gäller 

y = konst·u (3) 

Vi skall illustrera det ovan beskrivna i en kon exempel. 

1.1 Exempel - enkel mekanisk struktur 

Betrakta det enkla fjäder-massa-systemet med en massklump fastsatt på en fast inspänd, 
venikalt monterad stång. Massklumpen belastas horisontellt av lcraften P(t). Vi har 
även en viskös dämpare, horisontellt monterad, som motverkar svängningsrörelse med 
en kraft proportionell mot utböjningshastigheten y' (t). 

Figur l. Enkel fjlder-massa·strulc:tur. 

II 
II 
II 
I 

P(t) 

• 
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Vi tittar på fallet små svängningar, och antar att det i stationärt tillstånd gäller att 
y = k·P. Vi kan då teckna kraftjämvikt i horisontell led, 

<=: my"(t) = P(t) - ky(t) - cy'(t) (4) 

som ger oss differentialekvationen 

my"(t) + cy'(t) + ky(t) = P(t) (5) 

Man kan då visa att H(w) kan bestämmas genom att sätta y(t) = H(w) e-""', och 
P( t) = e-I""', vilket ger oss 

(-mw2 + icw + k)H(w) = 1 

1 
H (w) = ----=---~ 

-mw2 + icw+ k 

(6) 

(7) 

Om nu lasten är känd, och därmed också lastspektrum, så kan utböjningsspektrum 
beräknas enligt 

(8) 

Om man nu även känner lastens fördelningsegenskaper,.och dessa är "snälla", så kan 
man utifrån Sl'(w) realisera y(t) med simulering. Härifrån kan man t ex beräkna 
maxspänningen O""",,(t), i infåstningen och vidare uppskatta utmattningsrisker med hjälp 
av t ex "Rain-Flow-Coum" samt delskadeteorier. 

Man skulle då kunna tänka sig att P(t) skapas genom att luft anströmmar klumpen 
horisontellt. Enligt tidigare skulle ju detta gå bra, bara det stationärt kan anses gälla att 

y = konst·u dvs p = konst·u (9) 

Men här uppstår problem. Strömningsläran säger oss att en kropp i en luftström (relativt 
låg strömningshastighet t ex 10 mls), ger upphov till ett olinjärt strömningsmotstånd 
som stationärt ger approximativt 

p = konst·u2 (lO) 

dvs. olinjärt samband. Man inser också att sambandet kan anses vara approximativt 
linjärt endast för mycket måttliga variationer av u(t) (kring någon punkt). En slutsats 
av detta blir, att man vid vindbelastningar på dynamiska strukturer endast har begränsad 
användning av beräkningsmetoder i frekvensplanet. 
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1.2 Vad är spektrum? 

I elläran och matematiken kan man stöta på begreppet effekJtäthet, som en annan 
benämning av frekvensspektrum. Begreppet kommer ifrån en fysikalisk betydelse som 
spektrum har i elektriska sammanhang. Om U (t) är t ex en tidsvarierande spänning 
över en spole, så blir frekvensspektrum en funktion som beskriver hur stort bidrag av 
den totalt utveklade effekten, som kommer ifrån en viss frekvens i signalen. När man 
i andra sammanhang talar om energiinnehåll i signaler, så menar man oftast energi i 
den elektriska analogin. 

Fourierteorin säger oss att om vi har en periodisk funktion XI(t) med periodlängden T, 
så kan vi fourieruppdela denna genom att betrakta den som en summa av harmoniska • 
funktioner enligt 

där 

och 

00 

X1(t) = a 10 + L [aa cos «27rk~)t) + ba sin «27rk~)t)1 (11) 
k=l 

~ är bredden aven frekvensband (gru~dfrekvens). 

T 
a lO = + J Xl (t)dt 

o 
T 

aa = t J Xl (t) eos «27rk~)t)dt 
O 

T 
ba = t J Xl (t) sin «27rk~)t)dt 

O 

Om Xl (t) är ett stycke stokastisk signal, så blir aa och ba oberoende slumpmässiga 
fourierkoefficienter sådana att 
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-

I 

kf:.. frekvens 

Figur 2. Vllriansbidraget S,(k~)~ • 

Här kan alltså spektrum tolkas som den tilldelnings funktion som ger det stokastiska 
frekvensbidraget rätt bidrag till signalens varians. Då gäller också definitionsmässigt att 

f:.. 00 

"2 SI (O) + I: SI (kf:..) f:.. = Var[Xl (t)] 
k=l 

(13) 

Fördelningen för an och bn är beroende av signalens fördelningstyp. Det visar sig 
att det endast för ett begränsat antal fördelningstyper hos signalen, går att teckna 
fördelningarna för aa och bu på ett enkelt sätt. 

En fördelningstyp hos stokastiska signaler, för vilken dessa fourierbetraktelser blir 
relativt enkla, är normalfördelningen. Teorin bakom dessa si kallade normalprocesser 
finns ingående beskriven i Lindgren m fl (1980). Eftersom det anses vedertaget att 
vindhastighetens longitudinella huvudkomponent är approximativt norm alfördelad , så 
skall vi i fortsättningen koncentrera oss på normalfördelade, eller gaussiska signaler. 

Man kan då visa att aa och ba skall vara normalfördelade N(O, SI (kf:..)~). Vi kan 
göra det hela lite mera åskådligt genom omskrivningen 

(14) 

där Oa och Pa är N(O, l). Då ska vi bestämma O'u så att Var[O'ao1kl = Var[aa] = 
SI (k~ )~. Enkla räkneregler för varianser ger oss då att 

(15) 
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Med hjälp av ovanstående kan vi nu skriva om fourierserien som 

00 

Xl(t) = alO + L v'Sl(k~)~(Qa cos ((2?rk~)t) + f3a sin ((2?rk~)t)) (16) 
1:=1 

Med tanke på kommande räkningar skall vi till sist skriva om (16) på amplitud-fas-fonn 
enligt 

00 

Xl (t) = a lO + L v'Sl (k~)~ Aa eos ((2?rk~)t + 4>1It) (17) 
1:=1 

där An är slumpmässiga Rayleighfördelade amplituder, och 4>n: är slumpmässiga 
fasförskjutningar, likfonnigt fördelade på intervallet [O, 2?r]. Amplituder och faser är • 
oberoende. 

I kommande kapitel skall vi visa att uttrycken (16) och (17) är mycket användbara v~d 
praktiskt arbete med beräkning och simulering. 
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1.3 Beräkning av frekvensspektrum. 

Ett problem då man talar om frekvens spektrum , Il' att det finns olika definitioner. 
SkiJJnaden är dock alltid konstanter, som t ex 2, 27r, eller i diskreta definitioner 
ofta nlgon faktor av samplingsfrekvensen. Om man t ex försöker finna "gömda", 
harmoniska beståndsdelar i utsignalen från en elektrisk krets, si är man ofta ej så 
intresserad av något numeriskt värde, utan snarare för vilka frekvenser som spektrum 
·'spikar" (antar singulära värden). Man kan även finna andra exempel där man använder 
frekvensspektrum, utan att behöva vara så noga med variansriktighet Då man önskar 
använda spektrum för simulering, är det dock mycket viktigt med en variansriktig 
definition dvs 

00 J Sx(n)dn = Var[X(t)] 
o 

(18) 

Om vi utgår ifrån en kontinuerlig signal X(t). och drar ifrån väntevärdet I-' så att 
U ( t) = X ( t) - 1-'. då kan man visa att variansriktigt spektrum erhålles med definitionen 

00 

Su(n) = 2 J Ru(T) e-i2rnr dT (19) 

-00 

där Ru(T) är autokovariansfunktion för U(t). Om U(t) är en stationär 
stokastisk följd {U(kD.,): k=O±I,±2, .... ,±N/2} med autokovariansfunktion 
{Ru(mD.,) : m = O ± 1, ±2, ...... }. och dessutom 

(20) 
m=-oo 

si kan vi istället definera 

00 

Su(n) = 2 L Ru(mD.,)D., e-i2rnm~, 
m=-oo 

1 
, O <n ~ 2D., (21) 

Dessa båda definitioner ger samma beskrivning av signalens variansegenskaper. dock 
med undantaget att man i det diskreta fallet ej har bidrag från högre frekvenser än 21,. 
Autokovariansfunktionen får i det diskreta fallet, under antagandet ergodisk signal. 
formen 

(22) 

Insatt i definitionen fås 
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Su(n) = 2 f {N)1~oo (~ I: U{M,)U«k+ m)å,)) .6,e-i2rnm.t.,} 
m=-oo 1=-N/2 

(23) 

Om vi vidare inför att de N st signal värdena är uppmätta under tiden Tt så kan vi 
skriva samplingstiden .6, = ~. I praktiken har man naturligtvis ej oändligt långa 
signal sekvenser, varför vi här approximerar med ändligt N. 

Genom att substituera s = k + m, så kan man slå isär summorna 

(24) 

Med bandbredden .6 = f och en något modifierad summation, så kan vi nu införa 

N-l 

D(r.6) = ~ L U(k.6,) e- i (2dr/N) (25) 
1.=0 

eller 

N-l 

Dr = ~ L u. e- i (2d:r/N) 

1.=0 

(26) 

Denna framställning kallas diskret fouriertransform, och brukar i litteraturen betecknas 
DFT. Dänned kan vi uttrycka Su(n) på en form som är anpassad för beräkning 

(27) 

där • markerar komplexa konjugatet. Det är tämligen okomplicerat att skriva 
datorprogram som beräknar DFT, men man ser att beräkningsintensiteten blir ganska 
hög. För att bestlimma (26) för alla r, mlste man beräkna N 2 termer. En avsevärd 
minskning av beräknings bördan kan uppnås genom att använda en algoritm som kallas 
Fast Fouriertransform, eller FFT. I specialfallet att N är en multipel av 2, så kan (26) 
beräknas av FFT med endast N log2 N termer. Förutom att man här sparar beräkningstid, 
så vinner man också avsevärt i noggrannhet, eftersom färre räkneoperationer medför 
mindre avrundningsfel. FFT finns omsorgsfullt beskriven i litteraturen, och det finns 
även gott om numerisk programvara som beräknar FFT. 

• 
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2 Spektralbetraktelsen - analys/simulering 
av vindsignaler. 

Åtskilligt arbete har ägnats åt frekvensstudier av vindsignaler i alla rummets riktningar, 
och ett otal empiriska samband har sett dagens ljus. Den tyngsta referensen i dessa 
sammanhang är utan tvekan Kaimal m fl (1972). Där presenteras flerparametriska 
empiriska funktioner för vindhastighetsspekttum av rummets tre riktningskomponenter. 
Dessa har med tiden modifierats något, och den funktion för frekvensspektrum 
av vindens longitudinella huvudkomponent som här skall användas, är hämtad ur 
kravspecifikationen för de svenska prototyperna av vindkraftsaggregat Smedman m fl 
(1978) . 

k är von Karmans konstant = 0.40 

z är höjd över marken (m). 

ii är tiominutersmedelvärde av vindhastighetskomp u (m/s). 

Zo är en markskrovlighetsfaktor (m) (se Appendix B). 

(28) 

I fortsättningen skall vi alltså koncentrera oss på denna vindhastighetens longitudinella 
huvudkomponent, samt göra antagandet att vindriktningen· är styckevis konstant. Denna 
komponent står så gott som alltid för den huvudsakliga påverkan på vindbelastade 
strukturer. 

De vind signaler vi skall studera är uppmätta på den lilla ön Risö i Roskildefjorden 
på Själland. I Appendix A beskrivs mätplatsen, de signalsekvenser som valts ut, samt 
"The Lammefjord Experiment Data Report". 

SONIC g 

Figur 3. Mltpunktemu placering. 



FFA TN 1991-12 14 

2.1 Jämförelser Risö/kravspec. 

I det följande skall vi jämföra empiriskt vindspektrum beräknat enligt (28), med 
spektrum framtagna ur vindsignaler uppmätta vid Risö. Räkningarna kommer att 
utföras i MAlLAB, och redovisas i Appendix C. Från 30 min/l Hz demonstrationsdata, 
uppmätta n1gon glng i augusti 1987, har tv1 signal sekvenser frln punkterna 6 och 
8 valts ut. Signallängden har valts till 1024 s (210), för att vara anpassad för FFf
beräkningar. En skattning S 1ft (sk periodogram) av spektrum beräknas i MATLAB enligt 
(27). Periodogrammet hyfsas sedan till ShIJ med löpande medelvärdesbildning. Den 
använda medelvärdesbildningen avser att underlätta jämförelsen, och är ej variansriktig. 
Vi betecknar de empiriska funktionerna S""(n)e och S""(n) •. Jämförelsen kan göras 
genom att studera de olika spektrumfunktionerna i t ex ett loglog-diagram. Man måste 
då noga tänka igenom vad det är som man verkligen ser, eftersom loglog-diagram lätt • 
förvränger betraktarens känsla för funktionen. Ett viktigt komplement är att jämföra 
olika skattningar av total variansen. 

Mätpunkt 6 

z=1O m 

17=9.6 m/s 

N 
Var = N:1 L: (u. - 17)2 = 3.00 

1=1 

N/2 
Var//f = L: S 1ft D. = 3.00 

';=1 

Mätpunkt 8 

z=30m 

17=11.3 m/s 

N 
Var = N:1 L: (u. - 17)2 = 3.22 

"=1 

N/2 
Var//f = L: Slft D. = 3.32 

;=1 

För att välja ett Zo som ger god överensstämmelse, sl tecknar vi variansen med hjälp 
av de empiriska funktionerna och sätter denna lika med stickprovsvariansen. 

0.5 
Var;'" = J S""(n,zo)e = 3.00 

o 

0.5 
Var;'" = J S""(n,zo). = 3.22 

O 

Härur kan man sedan lösa ut ZOo För mätpunkt 6 fås då ett Zo = 0.0045, och för 
mätpunkt 8 Zo = 0.0041. För de fortsatta räkningarna väljes därför Zo = 0.0043. Med 
alla data för respektive signal, kan vi nu teckna de empiriska funktionerna enligt (28). 

S""(n) - 274 e - (1+130 nfll S~-rp(n) - 744 
8 - (1+332 nfl 
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Figur 4. Resultat för mlUpunkt 6. 
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Figur 5. Resultat för mittpunkt 8. 
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2.2 Simulering av vindsignaler. 

Ett ofta använt sätt an simulera en stokastisk signal. är att realisera den med en så kallad 
autoregresiv process. Detta innebär an man tecknar signalens värde vid tidpunkten t 
som en funktion av tidigare värden. plus ett slumpmässigt tillskott dvs 

X(t) = .xIX(t - ~I) + .x2 X(t - 2~,) + ..... + .x.X(t - n~.) + e(t) (29) 

I de flesta tillämpningar är det tillräckligt att ta med ca. 2 - 4 tenn er. beroende på 
vilka egenskaper hos signalen som är viktiga. Koefficienterna .xII:. samt fördelningen 
för störningen e(t). kan beräknas med flera olika metodiker varav Yule-Walkers metod 
den mest kända. 

Det finns även program paket som ur en given signal bestämmer .xII: och fördelning • 
för e(t) vid förutbestämt antal tenner. så att man kan simulera en ny signal med 
likvärdiga egenskaper. 

Ett annat sätt. baserat på tidigare betraktelser. är att simulera direkt ifrån fourierserien 
för en gaussisk signal enligt (17) dvs 

00 

X1(t) = Xl + L ..jSI(kA)A Aa eos (27rnt + 4>a) (30) 
1=1 

där alO har ersatts med förskrivet signalmedelvärde Xl. Tidigare sa vi att detta gällde 
för en periodisk signal Xl (t). Om man t ex vill efterlikna vind signaler. så störs man 
av tanken att ha skaffat sig en exakt periodisk vind. Detta kan man dock undvika 
på två sätt. 

Ett sätt är att lägga till en liten slumpmässig störfas som genereras för vaIje nytt värde 
på t. Man inser att denna måste vara väldigt liten för att inte signalens egenskaper 
skall ändras. vilket medför att periodiciteten förblir störande. 

Om man har tillgång till relativt stor datorkraft samt god noggrannhet. så är det bättre 
att istället styra periodtiden. så att den ligger nära den tid T som man föreskriver att 
den simulerade signalen skall ha. Detta åstadkommer man genom att välja bandbredden 
~ så att 

1 
~~

T 
(31) 

Vi ska här försöka återge signalen från mätpunkt 6 (Risö aug. 1987), som 
beskrivs på sid 16. Som spektrumfunktion använder vi det empiriska sambandet 
från kravspecifikationen som togs fram på sid 16 med Zo = 0.0043 

s ( ) 274 
IS n = (1 + 130n)5/3 

(32) 
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Vi realiserar 1024 (210) värden med samplings frekvensen 1 Hz och styr periodtiden 
till 2000 s genom att välja 

1 
A = 2000 = 0.005 (33) 

Som övre frekvensgräns väljes halva samplingsfrekvensen. dvs 0.5 Hz. Slumptals
vektorena Al och ~l kan bildas med hjälp aven slumptalsgenerator som genererar 
slumptallikfonnigt fördelade på intervallet [0.1] ((k'" likJ[O.l]) enligt 

(34) 

Som en skattning av Xl använder vi ii = g.60m/s. En TURBOPASCAL-program som 
utfor denna simulering finns listat i Appendix D. 
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16~---------~---------~----------r---------~------------r-------~ 
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..... 
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: 

: 

........... -

" .. 

4~------~------~--------~------~------~------~ 
O 200 400 600 800 1000 1200 

tid (s) 

Figur 6. 1024 s vindsignal från mlltpunkt 6. 
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Figur 7. 1024 s simulerad signal. 
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Figur 8. Fördelning för vindsignal. 
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Figur 9. Fördelning för simulerad signal. 



E 
2 
~ 
8. 
on 

FFA TN 1991-12 20 

103 

102 

101 

................. _ ..... ............................... ................. _ ...... 

~~:::::: ~ ~ ~~::: ~~ +~: ~:~~::::: 
................... :. .... , 

........... _ ............. . 
.. ...... ~-------........... ............. 

". . 
.!. ~.!"" •. " •• "!."".,, 

.. , •.•.. 0'0........... . ....... ~........ . ..•.•.••• _ •...... ~ ... ' •..••.••. '0.0,_ Or.p •... ······ _'" ................. . ...........•................................................. ................. _.. .._ ........... ..; ... .: ... ;. ,,~.; ............ ; ............. - .. _ ......... . 
•••••••• •• j •• :: ::~ ': :::: :::.~:. •. "::;::::~'::.':: :~::~. ~: ~~ ... ~ •••.•••••..••. _, .:":;:::~:::::; .::: ::". 0.0· ................. ~ ................ ":"' ............... _ ...... ~ ......... _.~.~.~ .......... , ..... ~ ......................... _-_ ..... . 

. .. .;... . .... ,. .... ~~ .. 
.... -.. "-" ",.... .. .. . .~""~~,, ~ ..... ~ ... ~ .. :,.:. -:' ':- _. 

••• ••••••••••• ..~ •• o,, 

~' .. 
..... ; ....... : .....•. '" .... , .. , ...•.. .... ........ . ........... ;. ..... ; ... ; ...................... ~:: ~ ... ~. 

:::::::::+:::::~ :::+::~ .. '. ::: ~ :;:~::::::::.:._.: .:::;: :::j:::t:; ::~+ EE:::::::::::;: :::::L.. .., .. t................. i:"'Ii :. 
.......... : ...... ~ .... ~ ... ; .. ~ .. :. ~.;.~ .......... ~ ...... : .... ~ ... ~ ... : . ..:.:.~.: ............ : ...... ~ .... ~ ... : .. ~ .. :~ ' .. ;' -:- ... . 

(sim) 

.......... : ...... ~ .... ~ ... ~ .. ~ .. ~. -:-.~.~ ........... ~ ...... ~ .... ~ ... -:- .. ~.~.~.~.: ............. ~ ...... ": .... -:-"'~"~":'. ,,": ............. . 

..... ..... ;" ····f .... ~ ... ~ .. ~ .. ~. ~.~.~ ........... ~ ... : :~:.~: ::::.:::~~.;.: ~.<:.; Tl::.C::~:: :~:::~.: : :~~: :~ ... :.: ::~:: :: :~.' : :~.:"~.~ ~ .......... ~ ...... ~ .... ~ ... ~ .. ~ 
.. . . . . . . . . . . ... . . . . ... . 

, .. ' , .................. . ..... _ .............. -_ ......... . '::.::: ~:::~::;::::;: ;:;: :::::: :::: .... 

. .......... ...... .;. ................ ~ ........................................ , ................................ ~ ............... , ... . 
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Figur 10. Spektrum för simulerad signal. 
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3 Rumsutbredning - koherens. 

Oftast är vcrldigheten ej så enkel, att man kan representera en stokastisk, tidsvarlerande 
last pI en mekanisk struktur, med en enda signal. Då man önskar studera t ex ett 
vindkraftverk i ett turbulent strömningsfält, ett fartyg i grov sjö, eller ett fordon som 
med hög hastighet färdas på ett ojämnt underlag, så är lastens rumsutbredning av stor 
betydelse. 

3.1 Korskorrelation. 

Vi skall här i fonsättningen studera de tvA diskreta signalerna X1 (t) och X2 (t), som 
vi i tanken kan låta vara två laterala vindsignaler, båda uppmätta i ett plan orienterat 
vinkelrät emot anblåsningsriktningen, pI höjderna h,. respektive ~ över markplanet sI 
att den absoluta separationen mellan mätpunkterna blir I. 

o 10 20 30 40 50 60 

tid (s) 
Fiaur Il. Fiaurer visande signalerna samt illustn:rande mlbnaster. 

Vi flr antaga att Xl ( t) och X2 (t) är approximativt stationära, och stationärt korrelerade 
under den tid vi skall studera, ·samt att de har väntevärden 1'1 respektive 1'2' och 
varianser U1

2 respektive U1
2

• Ett enkelt och överskådligt sätt att studera samvariationen 
mellan signalerna är dl att bilda korskorrelationssfunktionen P12 ( T) enligt 

(35) 

2 m/s 
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där ~2( T) är korskovariansfunktionen som definieras 

och 

P12(T) = 1 

E[P12(T)] = O 

om Xl(t) och X 2(t) är identiska. 

om Xl (t) och X 2(t) saknar gemensam del. 

Korskorrelationsfunktionen är förträfflig att studera då man t ex skall jämföra olika 
signalpar (separationer) med varandra, men är ej lika användbar för direkta beräkningar. 

c 
.52 
<ii 
] 
o 
~ 

~ o 
~ 

0.9 . 
· · · 0.8 ' 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 .... ......... ... 

O 
O 50 

'---~, "--"~""'~'" .......... -_ ... 
... " ..... _.0 ......... ". 

100 150 

tid (5) 

Fipr 12 Korskorrelationsexempel frln Riso. 

.~- '. 

sep. 
20 m sep. 

........... "'::_, .. ; ........ . 
\, 

:" 
: ''\ 
. , ........................ . , 

200 

, , 
" -.. _-

250 

Denna rapport är tänkt att huvudsakligen behandla modeller för frekvensegenskaper hos 
stokastiska signaler, samt deras användbarhet vid simulmng. J?nör 5vergår vi nu till 
att betrakta korskorrelationens motsvarighet i frekvensplanet. 

• 
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3.2 Vad är koherens - en resa i frekvensplanet. 

I många sammanhang där studier av signalkonelation förekommer, si stöter man på 
begreppet koherens som något slags mått på samvariation. Vi skall här i ganska långa 
och noggranna räkningar, med hjälp av tidigare betraktelser av normalprocesser, ta oss 
fram till koherensens innersta väsen. 

Vi fortsätter att studera vAra diskreta signaler X1(t) och X2(t) men bildar nu istället 

(37) 

för att få något enklare uttryck att hantera i räkningarna. Om vi som tidigare betraktar 
U1 ( t) som en summa av variansbidrag från alla frekvenser, så fis 

00 

UJ(t) = L VSJ(kD-.) D-. Aacos(211"kD-.t+ ~m) 
k=O 

där Alt var slumpmässiga Rayleighfordelade amplituder (R=2). 

och ~lk var slumpmässiga fasförskjutningar likformigt fördelade på 
intervallet [O , 211"] 

(38) 

I fortsättningen kommer alla A och ~ att vara slumpmässiga och oberoende med dessa 
fördelningar. Om vi vidare inför att n = kD-. och ändrar lite på indexeringen, så kan 
vi plocka ut bidraget från frekvensen n Hz 

(39) 

För alla värden på t gäller då att 

ChD (t) = ~2D«D (t) + PUD (t) (40) 

där a 12D bestämmer andelen «D(t) i ChD(t). 

och P12D ( t) är en residualfunktion (skillnadsfunktion). 

Man ser här att ekvation (40) ej är bestämd, vilket medför att vi miste införa ett villkor 
till för a 12D och PI2D • Vi skall då utnyttja att U2a (t) och aUD U1a(t) är mest lika då 
IPua(t)1 är så litet som möjligt dvs 
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Varians bidraget från frekvensen n Hz kan med elementära räkneregler för varianser 
då skrivas som 

Varl~(t)l = a.~. Var[~.(t)] + Var[P12.(t)] 
(41) 

Om vi förenklar ytterligare. och sätter Bb = V Sl (n) fl. Ab sl kan vi med (39) och 
(41) skriva om (40) som 

(42) 

I detta steg införde vi även en detenninistisk fasförskjutning .,p12ft' som brukar kallas • 
för fasskillnaden mellan signalerna. För att U2D ( t) skall få variansen S2 (n )fl.. så måste 
det gälla att 

(43) 

Innan vi nu definerar koherensen, så skall vi definera korskorrelationen i tidsplanet 
något striktare än tidigare. 

(44) 

Analogt kan vi nu definera koherensen som korskorrelationen i frekvensplanet 

(45) 

där 21!'nll12D = -.,p12n' Här följer tunga räkningar som f6r den intresserade utf6res i 
Appendix G. Dessa räkningar tar oss fram till ett mycket smidigt uttryck för koherensen 

(46) 

Ovan har vi betraktat koherensen från ett annat håll än det traditionella. Den utan 
tvekan vanligast förekommande definitionen av koherensen mellan två stokastiska 
signaler X l (t) och X 2 (t) är 

coh12 (n) = 
Co12(n)2 + Q12(n)2 

Sl(n)S2(n) 
(47) 

där C 0 12 (n) och Q 12 ( n) kallas cospektrllm resp. quadraturspektrum. Tillsammans bildar 
de det komplexa uttryck som kallas korsspektrum 
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00 

S12(n) = 2 J R12(T) e-i2nar dT = Co12(n) - iQ12(n) (48) 

-00 

Det visar sig att de två ovan beskrivna betraktelsesätten av koherenser och fasskillnader, 
vid praktiskt användande kompletterar varandra mycket bra. De erfarenheter som gjorts 
ovan, säger oss att man direkt ur sambanden (39) och (42) kan simulera två gaussiska 
signaler med bestämda signalspektrum, samt bestämda koherens- och fasegenskaper. 

Dessutom ser man här att definitionen (48) är påfallande lik definitionen av 
frekvensspektrum enligt (19). vilket väcker misstankar om att man med FFf-studier 
torde kunna skatta kors spektrum för ett signalpar. (Dessa räkningar utelämnas här . 
Dock görs skattningar av kors spektrum i MAnAB-funktionen koherens som finns 
listad och kommenterad i Appendix F) 

3.3 Skattning av koherens ur vind mätningar • 

Det har ovan visats hur man, utifrån kännedom om spektrum och korsspektrum för ett 
signalpar, kan simulera signaler med likvärdiga egenskaper. Detta sker direkt ur uttryck 
baserade på signalernas fourierserier. Vi skall i kommande kapitel dessutom presentera 
en metod att att simulera m st korrelerade signaler i ett plan. En förutsättning för att 
detta skall kunna utföras, är att koherens- och fasfunktioner för samtliga kombinationer 
av signalpar är kända. Detta medför an studier av såväl horisontell och vertikal, som 
blandad separation måste göras. Tillgången på mätserier lämpade för studier av vertikal 
separation är god, eftersom höga mätmaster för vindhastighetsmätning finns lite varstans. 
Mätserier lämpade för studier av horisontell och blandad separation finns däremot ej i 
samma omfattning. Ty även om man har flera höga mätmaster resta i ett plan (se Risö 
Appendix A) så är det ju endast en mycket begränsad del av den totala mättiden som 
den longitudinella vindriktningen kan anses som approximativt vinkelrät mot mätplanet. 

En vanligt förekommande uppfattning bland dem som studerat koherenser för par av 
vindsignaler uppmätta i ett plan, är att koherensfunktionen verkar ha formen 

där k är en konstant. (o~ 14) 

l är absoluta separationen mellan punkterna (m). 

n är frekvens (Hz). 

il är medelvindhastigheten på höjden z ... (m/s). 

z'" = VZl Z2 (m). 

(49) 

Detta uttryck är huvudsakligen baserat på studier av vertikal separation. Vanligen 
anses det att denna koherensfunktion gäller någorlunda även för blandad och horisontell 
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separation, och att skillnaderna i turbulensstruktur huvudsakligen utgörs av fasskillnader. 
Vedertaget är dessutom att fasskillnaden är O vid rent horisontell separation vinkelrät 
mot vindriktningen, vilket är grundat i allmänna strömningsmodeller. Teorier och 
modeller för fasskillnad vid vertikal separation utelämnas här, men finns behandlade i 
Raab m fl (1982) och Kristensen m fl (1986). Det bör dock tilläggas an det innebär 
betydande svårigheter att studera fasskillnader med FFf. 

Här nedan skall nu demonstreras hur man med FFf-beräkningar, tillsammans med 
kontrollsimulering, kan skatta en koherensfunktion för ett signalpar. Eftersom ingen 
lämplig programvara funnits tillhands för detta ändamål, så har MA1LAB-funktionen 
koherens utarbetats. Denna funktion, skriven i MA1LAB-kod, finns listad och 
kommenterad i Appendix F. Att utarbeta en dylik funktion, som räknar med brusiga 
FFT-periodogram, innebär mycket "snickeriarbete" med succesiv parametervariation • 
och prövning av olika medelvärdes bildningar. Det är här som kontrollsimuleringen 
kommer in till ovärderlig hjälp. Genom att simulera ett signalpar, och skatta dess 
koherensfunktion med sitt program, så kan man sedan grafiskt jämföra sin skattning med 
den funktion man använt som "input" i simuleringen. Då man erhållit tillfredstäIlande 
överensstämmelse, eller lärt sig tillräckligt om hur skattningen avviker, så kan man 
övergå till att studera äkta vind signaler. De signalpar som här valts ut för studier, är 
hämtade ur en speciell mätsekvens från Risö, där vindriktningen under lång tid kan 
anses vara approximativt vinkelrät mot mätplanet Denna mätsekvens finns beskriven 
i Appendix A om Risö. Signalerna, som är uppmätta i punkterna 3, S och 8, bildar 
signalparen 5--8, 3-5 och 3-8, dvs 10 m, 20 m och 30 m horisontell separation. 
Inledande prövning ger en fingervisning om att en funktion med fler parametrar än (49) 
blir lättare att anpassa. Därför införes formen 

(SO) 

Efter tålmodiga studier, simuleringar och parametervariationer visar det sig att 

(51) 

ger en ganska god överensstämmelse för horisontell separation. Självklart kan man 
ej anse att detta samband, framtaget efter studier av endast tre signalpar uppmätta 
samtidigt på samma plats, har någon större generalitet. Med ett större material och mer 
omfattande studier, så skulle man dock med ovan beskrivna metoder, kunna prestera 
samband med stadigare förankring. 
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Figur 13. 10 m horisontell separation (jlmforelse mellan sambanden (49) och (51» .. 
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Figur 14. 20 m horisontell separation 
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Figur 15. 30 m horisontell separation 

En rimlig gissning, efter betraktande av resultatet ovan, är att denna metod kan anses 
lämplig för studier av separationer mellan 5 och 25 m. 

• 
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4 Simulering av m st rumskorrelerade 
gaussiska signaler i ett plan. 

Vi har tidigare beskrivit simulering av tvA korrelerade signaler utifrån beskrivningar 
av koherens, fas samt signalspektrum. För att modellera turbulent vindbelastning på 
en dynamisk struktur med "stor" utbredning i rummet, så krävs det att man kan 
simulera vinden på en så nyanserat sitt, an aven vindbyar av mindre utbredning kan 
inrymmas i modellen (dvs mindre än nlgon projektionsyta av strukturen, vinkelrät mot 
vindriktningen). 

Det bästa vore naturligtvis om man kunde använda akta vindsignaler som indata till 
strukurdynamiska beräkningar och simuleringar. En lämplig mätstation kunde då bestå 
av tex. 20 st mätmaster ca. 120 m höga, utrustade med en vindhastighetsmätare för 
var femte höjdmeter. Dessa skulle resas i en plan med 5 m mellanrum, gärna på någon 
anordning som kunde vrida hela planet i önskad riktning. Allt detta skulle naturligtvis 
vara praktiskt mycket svårt an åstadkomma, och dessutom kosta ofantliga mängder 
pengar, varför dylika mätstationer ej existerar. 

Hursomhelst skulle intresset för modellering kvarstå, eftersom man på en enda plats kan 
producera vinddata representerande endast ett begränsat antal klimatologiska situationer. 
An ändra på omgivningen för att erhålla olika terrängegenskaper skulle dessutom vara 
omöjligt. 

Metoder an simulera tidsvarlerande "stokastiska funktionsytor", bestående av ett stort 
antal rumskorrelerade stokastiska signaler, är mycket sparsamt beskrivna i litteraturen. 
En metod finns beskriven i Shinozuka (1971). 

Den metod som här skall presenteras bygger till största delen på de betraktelser som 
gjorts i tidigare kapitel. 

Vi har dragit ifrån medelvärdet och kommer att utföra räkningen för frekvensen n Hz. 
Enligt kap 1 gäller då att 

U;(t) = ej cos (27rnt) + f]j sin (27rnt) 

För tvA signaler kan vi då införa kovarlansema mellan fourierkoefficientema enligt 

Dessa kovarlanser motsvarar precis cospectrum och quadraturspectrum som beskrivs i 
kap 3. Med hjälp av kovarlansema kan vi teckna koherens och fasskillnad enligt 
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.1. t (f3j'k) .y j,. = -are an -Qj,k 

Eftersom vi i fortsättningen skall räkna med koefficientmatriser uppbyggda av 
kovarianser, så uttrycker vi istället kovarianserna i koherens och fas skillnad dvs 

=> 

=> 

Då man beräknat fourierkoefficienterna för m-l st signaler, så kan man uttrycka 
koefficienterna för signal nr m som 

1}m = ~rnlr-l + 1}-

där {rnlr-l och ~rnlr-l beror av kovarianserna med de m-l tidigare signalerna, och e ... 
samt 1}- är slumpmässiga tillskott. ernlr-l och ~rnlr-l beräknas enligt 

där matriserna K och L är koefficientmatriser bestående av kovarianser 

L= [ Qm,l 

-f3m,l 

f3"' __ l] 
Q .. ,m-l 

• 
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u 2 
l O 0 1,2 

O U2 
l -{31,2 

° 2 ,1 {32,1 U2 
2 

-{32,1 °2,1 O 
K= 

Om-l.l 13m-l.l 
-13m-l ,1 Om-l ,1 

{31,2 0 1,3 {31,3 

0 1,2 -{31,3 0 1,3 

O ° 2,3 {32,3 

U 2 
2 -{32,3 ° 2,3 

°1 ...... 1 

-{31,-.1 

O 2,-.1 

-{32,-.1 

2 
U.-1 

O 

{31,.-1 

°1 ...... 1 

{32,-.1 

° 2 • .-1 

O 
2 

U.-1 

ema och '7m ... är här slumpmässiga oberoende nonnalfördelade residualamplituder sådana 
att 

Räkningarna utförs rekursivt, och bygger på att man vid beräkning av fourier
koefficienterna för signal nr m, redan känner dessa för de m-l tidigare. Man 
utgår ifrån el och '71 som genereras slumpmässigt med Var[el] = Var['7l] = u;, och 
E[el] = E['7l] = O. För varje signal genereras även residualkoefficienter enligt ovan. 
Indata i denna simulering kommer att utgöras av 

• Frekvensspektrum och tidsmedelvärden för de m signalerna. 

• Koherens och fasfunktioner för alla kombinationer av signalpar. 

Man ser att beräkningstyngden ökar snabbt med antalet signaler, och förutom att 
algoritmen lätt "bottnar", så kan stabilitetsproblem uppstå. Programmering av ovan 
beskriven metod bör därför föregås av omfattande numerisk analys. 

Genom att se dessa m st korrelerade signaler som punkter på en stokastisk funktionsyta, 
så har man skapat en diskret modell av t ex en rumsutbredd stokastisk last Med någon 
interpolationsmetod kan man utsträcka sin modell att gälla även kontinuerligt. Här 
visas exempel på ovanstående, i fallet att den simulerade funktionsytan beskriver en 
utbredd vindlast på ett vindkraftverk. 
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Figur 16. Diskret utbredd last pi vindkraftverk. 

Figur 17. Kontinuerlig utbredd lISt pi vindkraftverk. 
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Appendix A Vindmätningar från Risö. 

De de vindsignaler som studerats i detta examensarbete, har tillhandahållits av 
"Department av Wmd Energy and Meteorology", Roskilde, Danmark. De är uppmätta på 
den lilla ön Risö i Roskildefjorden. På mätplatsen finns åtskillig utrustning för mätning 
av vindriktningar, vindhastigheters olika rumskomponenter, samt diverse klimatologiska 
data. Den utrustning som väckt intresse vid detta arbete är applicerad på tre st. 30 
m höga mätmaster resta i ett plan. 

SONIC 

Figur 18. Avstånden mellan masterna är 10 resp 20 m. Utrustningen är monterad på höjderna 10,20,30 och 45 m. 

I mätpunktema 1-8 är mätutrustning applicerad för mätning av longitudinell 
vindhastighet, samt lateral vindriktning. 

Här har två mätsekvenser om 30 min (1 Hz) använts. En mätsekvens är slumpvis utvald 
någon gång i augusti 1987 (demonstttionsdata), och har en medelvindhastighet på 10.3 
mls (i mätpunkt 8). Den andra mätsekvensen har valts ut speciellt med vägledning av 
''The Lammefjord Experiment Data Repon". Kriterium för valet var att vindriktningen 
skulle vara approximativt vinkelrät mot mätplanet under hela sekvensen. TIll slut valdes 
sekvensen "Lammefjord July (2) 1987 (19.5 h - 20.0 h)", där medelvindhastigheten 
är 6.3 mls (i mätpunkt 8). 

Hela mätstationen finns utförligt beskriven i den förträffliga skriften "The Lammefjord 
Experiment Data Repon". Där finns även god dokumentation om hur mätdata är 
lagrade, samt diagram till hjälp för val av datasekvenser, (representerande mycket 
långa tidsperioder). Ansvarig för dessa mätningar är Mr Mike Counney, som gärna 
tillhandahåller önskade data till ingen eller ringa kostnad, beroende på arbetsinsats. 
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Appendix B Markskrovlighetsfaktorn Zo. 

Markskrovlighetsfaktorn Zo för olika terrängförhållanden enligt WMO (1981). 
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lo va lues for typical terrain types (Afier ESDU 72026, 1972) 
Terrain ducription of area within nv.ral kilometres upwind of site 

l t.ntru of cities with very tall buildlngs 

C.ntres of large towns, cities 

Centru of small towns 
Outskirts of towns 

}Many trus, hedges. few buildlngs 

Many hedges 

Ftw trees, summer time 

Isolated trus 
Uncut grass 

Formland 

V.ry hilly or rnountainous areas 

Forest 

Fairly level WtOded country 

Long grass( .. &Ocm),crops 

Airports (runway area) 

Few trees, winter time 
Cut grass (= 3 cm) 

fairly level grass plains 

Natural snow surface (farmiand ) 

Off-sea wind in 
coastat areas 

Calm open sea 

Ice, mud flats 

Oesart (flat) 

Large exponses of wafer 

Snow-covered flat or 
rolling ground 
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Appendix C Skattning av vindspektrum i MATLAB. 

kana16=kana16(1:1024); 

FFT6=fft(kana16,1024); 

Sfftö<514:1024)=[); 

f=0.5*<0:512)/512; 

a=Sfftö; a(1)=a(3); 

b=Sfft6; b(1)=b(3); 

for j=1:40 

for i=(j+1):512 

a(i)=(b(i-1)+b(i)+b(i+1»/3; 

end 

b=a; b(513)=b(512); 

end 

Slmvö=b; 

n=0.001:0.001:0.5; 

Semp6=274*(1+130*n). A(-1.667); 

loglog\f, Slmvö, n, Sempö, f, Sfftö, '- .. -) 
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Appendix D TURBOPASCAL-program för 
simulering aven gaussisk signal. 

{SN+} 
Program Vindsiml (outpu~); 

eONST 
maxVektor = 2550j 

TYP E 
Float = Real j 
Vektor = ARRAY(0 . . maxVektorJ OF Floatj 

VAR 
delt, fslut: Realj 
fl:TEXTj 
i:Longint; 
Yl, Al: Vektor j 

PROCEDURE Koeii(delta, fmax: Realj Var FIlk,Alk: Vektor) j 

VAR 
'i, tOj : Integer j 

BEGIN 
toj: =Round(fmax/delta): 
FOR i:=0 TO tOj DO BEGIN 

FIlk(iJ :=2*pi~Random: 
Alk(iJ:=Sqrt<2)*Sqrt(-ln(Random»j 

END j 
END: 

FUNCTION Summa(t:Longintj delta,fmax:RealjVar FI1k,A1k:Vektor ): Extendedj 

VAR 
j,toj:Longintj 
suf,sum:Extendedj 

BEGIN 
sum: =0j 
tOj: =Round(fmax/delta) j 
FOR j:=0 TO tOj DO BEGIN 

5ui:=274/exp Cl.667*lnc(l+130*Cdelta.j+delta/Z»»j 
5um:=5um+Sqr~(5uf*delta)*Alk[jJ* 

C05(2*pi~(j*delta+delta/2)*t+FI1k(jJ): 
ENDj 
summa: =sumj 

ENDj 

BEGIN 
Assign(f1,'simsignl. dat ") ; 
Rewritecfl> i 
Close (f 1) : 
Randomizej 
fslut:=0.5j 
delt:=0.005: 
Koeif(delt,islut,Yl,A1)j 
FOR i:=1 TO 1024 

DO BEGIN 
Writeln('i=', 1): 

Append(fl) j 
Writeln(fl, 9. 6+Summa(i, delt, fslut, Yl, Al): 6: 5) j 
Close (il) : 

END: 
END. 
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Appendix E TURBOPASCAL-program för 
simulering av två korrelerade gaussiska signaler. 

Detta program har använts för den i 3.3 omnämnda kontrollsimuleringen. 

{$N+ ) 
Program VindslIIl2 (OU1;pU1;); 

CONST 
maxVektor = 2550; 

TYPE 
Float = Real; 
Vektor = ARRAY[0 .. maxVektorJ OF Float; 

VAR 
delt,islut:Real; 
il, i2: TEXT; 
i:Long1nt; 
Y1,A1,Y12,A12:Vektor; 

PROCEDURE Koefi(delta,imax:Real; Var Fl1k,A1k,FI12k,A12k:Vektor); 

VAR 
i,1;oj: Integer; 

BEGIN 
toj:=Round(imax/delta); 
FOR 1:=0 TO tOj DO BEGIN 

Fl1k[1J:=2*p1~Ranåom; 
FI12k[iJ:=2*pi*Random; 
Alk[iJ:=Sqrt(2)*Sqrt(-ln<Ranåom»; 
A12k[iJ:=Sqr1;(2)*Sqrt(-lntRandom»; 

END; 
END; 

FUNCTION Summa l (c: Longlnt; delta,imax:Real;Var Fl1k,A1k:Vektor ): Extended; 

VAR 
j,toj:Longlnt; 
sui,sum:Ex1;enåeå; 

BEGIN 
sum: =0; 
toj: =Rounå(fmax/delta); 
FOR j:=0 TO tOj DO BEGIN 

suf:=455/exp(1.667*ln«1+595*<delta*j+delta/2»»; 
sum: =sumTSqrt(suf*delta>*AlkCjJ * 

Cost2*pi*(j*deltaTdelta/~)*t+FIlk[jJ); 
END; 
summal: =sum; 

END; 
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FUNCTION Su~2<t:Long1nt; delta,fmax:Real; 
Var Fllk,Alk,FI12k,A12k:Vektor ): Extended; 

VAR 
j,toj:Long1nt; 
a12n,suf,sum:Extended; 

BEGIN 
sum: =0; 
toj:=Round~fmax/delta); 

FOR j:=0 TO toj DO BEGIN 
a12n:=Exp<-0.70*exp(Z.1*ln(10»/6.30*exp<1.2*ln(j*delta+delta/2»); 
sUf:=455/exp<1.67*ln«1+595*(delta*j+delta/2»»; 
sum: =sum+a12n*Sqrt(suf*delta)*Alk[jJ * 

END; 

Cos(2*p1*<j*delta+delta/2>*t+FIlk[jl)+ 
Sqrt<suf*(1-a12n*a12n)*delta)*A12k[jl* 
Cos(2*p1*<j*delta+delta/2>*t+FI12k[jJ); 

summa2: =sum; 
END; 

BEGIN 
Ass1gn(fl, "sim!. dat"); 
Ass1gn<f2, ~sim2. dat~); 

Rewr1te(f1) ; 
Rewr1 te (f2); 
Close (f l) ; 
Close (12) ; 
Random1ze; 
fslut:=0.5; 
delt:=0.0002; 
Koeif~delt,fslut,Yl,A1,Y12,A12); 
FOR 1:=1 TO 1024 

DO BEGIN 
Writeln(~i=~,i); 

Append (f 1) ; 
Append(:!2) ; 
Wr1teln(fl, 6.3+Summa1(1,delt,fslut,Yl,A1):8:5); 
Writeln(f2, 6.3+Summa2(i,delt,fslut,Yl,A1,Y12,A12):8:5); 
Close (f l) ; 
Close(f2) ; 

END; 
END. 

• 

• 
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Appendix F MATLAB-funktionen koherens. 

Denna MAlLAB-funktion listas här utan användarbeskrivning eller vidare kommentarer. 
Anledningen till detta är an analysmetodiken beskriven i 3.3 kräver sådan känsla för 
förfarandet, an direkt programmering av denna funktion ej rekommenderas. Se istället 
funktionen som en exempel på hur man kan gå tillväga. 

function cob=koherens(x,y,m,sf,k,nm) 

x = x ( : ) ; 

y = y(: ) j 

index = 1: m; 

if (k == 0) , w = ett<m)j end 

if (k -- 1>, w = tukey(m) i end 

if (k -- 2) , w = banning(m) ; 

if <k == 3) , w = bamming(m) i 

if (k == 4) , w = blackman (m) ; 

if (k -- 5) , w = bartlett(m) ; 

xw = w.*detrend(x(index»i 

yw = w.~detrend(y(index»i 

x = fft(xw,m)i 

y = fft(yw, m) i 

n = length(X) j 

Pyy 2*Y. *conj (Y)/(n*sf)j 

Pxy = 2*X.*conj(Y)/(n*sf)i 

f = (si /2) * (0: (m/2) ) / (m/2) j 

Pxx( (m/2+2): m) [ ] j 

Pyy( (m/2+2): m) [ ] ; 

Pxy( (m/2+2): m) = [ ] ; 

PUU-PXXj 

Pvv=Pyy; 

end 

end 

end 

end 

iPuv = imag<Pxy) j iPxy = imag<Pxy) j 

rPuv = real (Pxy) ; rPxy real<Pxy) ; 
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Pxx(1) <Puu{1-1)+Puu{1)+Puu(1+1»/3j 

Pyy(1) = (PVV(i-l)+Pvv(1)+Pvv(1+1»/3j 

1Pxy<i) = (iPuV(1-1)+iPuv(i)+1Puv(1+1»/3j 

rPxy(1) = (rPuv(1-1)+rPuv(1)+rPuv<i+l»/3j 

end 

Pxx<l) = Pxx(3)j Pyy<l) = Pyy(3)j 1Pxy<l) = 1Pxy(3); rPxy<l) = rPxy(3); 

Pxx(2) = Pxx(3); Pyy(2) Pyy(3); 1Pxy(2) = 1Pxy(3)j rPxy(2) = rPxy(3); 

Puu = Pxx; Pvv = Pyy; iPuv = iPxy; rPuv = rPxy; 

Puu(m/2-m/8+1) = Puu{m/2-m/8-1)j Pvv{m/2-m/8+1) = Pvv(m/2-m/8-1); 

iPuv(m/2-m/8+1) = 1Puv(m/2-m/8-1); rPuv{m/2-m/8+1) = rPuv(m/2-m/8-1~; 

end 

coh sqrt«1PxYo~iPxy+rPxYo*rPxy)o/(Pxxo*Pyy»; 

cohsl = cob; 

for j=1:2 

for i=(m/4-j): (m/2-m/8-2*j) 

ceh(i) = (cehsl(i-1)+cehsl(i)+cehsl(i+l»/3; 

end 

cehsl = ceb; cehsl(m/2-m/8+1)=cehsl(m/2-m/8~1); 

end 

cebsl = ceh; 

fel' h=1:2 

fel' j=2:3 

for 1=(j): (m/2-m/4) 

ceh(i) = (cohsl(i-l)+cohsl(1)+cohsl(1+1»/3; 

end 

cohsl = ceh; cehsl(m/2-m/8+1)=cohsl{m/2-m/8-1); 

end 

end 

ax1s([-3 0 0 1) ; 

sem11ogx(f(2: {m/2-m/8-1»,ceh(2: (m/2-m/8-1»), o" 

gr1d, o. o 

xlabel{'frekvens (Hz)'), o. o 

ylabel{'coherens')j 

ax1sj 

• 
• 
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Använda hjälpfunktioner (finns ej 1 standardbibliotek ) 

iunction w = ett (n) 
% ETT ETT<N) används då tidsiönster ej önskas. 
for i=l:n 

w<i)=lj 
end 
w=w- ; 

function w = tukey(n) 
%TUKEY TUKEY(N) re'turns 'Che N-point Tukey window in a column vector. 
w = .5*(1 ~ costp1*(0:n-1)-/(n-!»)j 
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Appendix G Härledning av koherens. 

Vi skall här visa att coh I2 (n) = aI2D..j~~~:~. Enligt (45) sid 26 definierar vi 

(G1) 

med 21rnV12D = -tPI2n, där tP12n är den detenninisdska fasskillnaden mellan signalerna . 
Bidragen från frekvensen n Hz tecknar vi enligt sidorna 25 och 26 

Dessutom uttrycker vi beroendet mellan UlD (t) och U2D (t) enligt (42) sid 26 

där 

Täljaren i (G1) kan nu uttryckas enkelt, eftersom E[UlD(t)] = E[U2D (t)] = O. 

KOV[UID (t) , U2D (t + V12n )] = E[U1n (t) U2D (t + VI2D )] 

Insättning av (G2) och (G4) ger här 

(G2) 

(G3) 

(GS) 

(G6) 
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Slutligen använder vi (G2) och (G4) för att erhllla varianserna i nämnaren. 

j = 1,2 
(G8) 

Då kan vi ställa upp (G 1) med hjälp av (G7) samt (G8), och erhåller önskat resultat dvs 

v.s.b. 

• 
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dynamik har tagits fram. Ett problem har här varit att hitta en vindbeskrivning anpassad till denna typ av 
analys. 
I detta examensarbete beskrivs hur man utifrån kännedom om vindens frekvensegenskaper, kan simulera 
vindliknande signaler i en longitudinell vindriktning. Förutom simuleringsmetoder behandlas även hur 
man, med mycket enkla verktyg, vid behov kan komplettera sina frekvensmodeller. 

ABSTRACT 
The movement of the wind, over land and water, has long been an object for extensive studies. These stuides 
have mostly been carried out in the frequency domain, and the availability of weIl based empirical models 
for frequency characteristics are therefore good. 
Fadng the problem of dimensioning a large wind turbine, the use of frequency domain in a calculating met
hod is not feasible, because the transfer function between load and response contains nonlinear components. 
These nonlinear components originates partly from nonlinear air flow resistance, and partly from the necessi
ty of active regulation of dynamic characteristics. 
This has led to the development of advanced tools for simulation in time, of wind turbine dynamics. One 
problem has been to find a wind description suitable for this type analysis. 
This thesis describes how to simulate wind-like signals in a longitudinal direction, with knowledge of frequ
ency characteristics. An apporach to extend frequency modeIs, using simple toois, is also shown. 
Nyckelord 

Vindkraftverk, Vindkraft, Laster, Vindby, Vindgradient, Dynamisk simulering 
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