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Numeriska modeller av vågutbredning 

Sammanfattning 
Som en inledning till ett flerårigt doktorandprojekt har vågors transmission in mot 
havsförlagda vindkraftsverks fundament studerats. I rapporten beskrivs fundamentens 
uppbyggnad och dimensionering för utmattning eller för extremlaster diskuteras kort. 
Beskrivning av vågors transmission över begränsat vattendjup refereras. Sedan beskrivs 
utförligt tre olika numeriska modeller för beräkning av vågutbredning från öppet hav in 
mot kuster eller grundflak. Modellerna är fritt tillgängliga för forskningsändamål. Deras 
begränsningar med avseende på modellerade fenomen och därav följande olika 
tillämplighet gås igenom. Slutsatserna är att man med modellerna kan generera indata till 
strukturmekaniska modeller både för utmattnings- och extremlastberäkning. De kan 
också användas för att studera ur vågsynpunkt lämpligt val av lokaler eller lämplig 
placering av vindkraft inom valda lokaler. 
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Förord 
 
Föreliggande rapport om vågors transmission från öppet hav in mot havsförlagda 
vindkraftsverks fundament är ett resultat från inledningen av ett tänkt flerårigt 
doktorandprojekt om våglaster på vindkraftverk.  
 
Arbetet har bekostats av Statens Energimyndighet inom ramen för vindkraftprogrammet, 
Projektnr 13080-1.  
 
 
 
Göteborg, mars 2002-03-08 
 
 
Lars Bergdahl 
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund  
 
Kunskapen vad gäller etableringen av vindkraft till havs är under uppbyggnad och det 
krävs ytterligare kunskap inom optimering av vindkraftverken och vilken påverkan eller 
vilket samspel anläggningen har med den miljö den är placerad i. Ett av de områden som 
det saknas kunskap inom är påverkan från vågor på strukturen.  
 
Utvecklingen av stora vindkraftverk har lett till en önskad etablering av vindkraft till 
havs. Det finns flera anledningar till detta: Det finns fler lämpliga lokaler för vindkrafts-
parker till havs än på land, där det kan vara svårt att hitta tillräckligt glest befolkade 
områden. Miljöstörningar i form av buller och visuella störningar flyttas bort från tät-
befolkade områden. Vinden till havs har bättre kvalitet, den är starkare och mindre byig 
än på land. Samtidigt som vindkraftverken har blivit större så har infrastrukturen blivit ett 
problem. Det är nästan omöjligt att transportera generatorn och turbinbladen på det 
allmänna vägnätet. Placeringen till havs ger å andra sidan nya problem med 
tillgänglighet, val av struktur och etablering av kraftnät. Placeringen av vindkraftverket i 
en ny miljö till havs kräver kunskap om andra typer av belastningar som till exempel från 
vågor och is. Is utgör inte bara en fara för strukturen, nedisning kan leda till fara för 
människor genom att is kan lossna och ramla ned. 
 
1.2 Problembeskrivning 
 
I och med placering av anläggningar till havs uppstår en rad problem som inte existerar 
på land eller som förvärras till havs. Tillgängligheten till anläggningen minskar något 
vilket kan leda till längre avställningstider när vindkraftverket inte är i drift. Lokalise-
ringen försvåras inte bara av grundläggningsförhållanden utan även av det rådande 
vågklimatet på platsen. Bottenförhållandena runt strukturen kan förändras på grund av 
vågor och strömmar, som kan föra bort material och förändra grundläggningsdjupet och 
på så sätt egenfrekvensen hos vindkraftverket. Detta kan leda till att strukturens respons 
förändras. Strukturen utsätts för både vind- och våglaster vilket gör analysen av de värsta 
lastfallen mer komplicerad. Den samtidiga påverkan från vågor och vindar kan i 
gynnsamma fall, på grund av dämpning, leda till att responsen/rörelsen hos strukturen 
blir mindre än vid belastning av enbart vind eller vågor (Kühn, 2001). Klimatet till havs 
är mer korrosivt än på land.  
 
1.3 Syfte 
 
Syfte med projektet är att komplettera redan existerande kunskap om vågornas påverkan 
på vindkraftverk till havs och skapa lämpliga, effektiva lastmodeller för utmattnings- och 
extremlastberäking. Det framtida projektresultaten kan t ex användas för att studera 
ur vågsynpunkt lämpligt val av lokaler för enskilda vindkraftverk eller grupper av 
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vindkraftverk och lämplig placering av dessa inom valda lokaler. Fenomen av 
betydelse för lokalisering är erosion, förhärskande skillnader i vindens och vågornas 
riktning, platsens topografi, förstärkning av våghöjder och risk för vågbrott.  
 
1.4 Genomförande och arbetssätt  
 
Beroende på resurser (kompetens, pengar, lablokaler osv.) och tidigare arbeten inom om-
rådet kan man välja lite olika vägar för det fortsatta arbetet. Beroende på tillgängliga 
resurser och tidigare gjort arbete så kan projektet ta lite olika vägar varav två redovisas 
nedan.  
 

1.4.1 Belastning och strukturrespons i centrum (extrembelastningar) 
 
Nyckeln till beräkningen av belastningen från vågor mot slanka strukturer till havs 
(diameter mindre än 0,2 gånger våglängden) är att kunna beräkna hur havsvågor trans-
formeras upp på grundområden. Vågorna kommer att ändras från att vara linjära (djupt 
vatten) till att vara olinjära (grunt vatten) vilket ger belastningen en annan karaktär.  
 
Projektet inleds med en studie av vågornas transformation vid en lokal samt för olika 
stormar eller karakteristiska vindförhållanden. Hänsyn kommer att tas till vågornas 
olinjäritet och vattenytans momentana läge. Vågornas transformation räknas fram till 
brott, för att få en uppfattning om eventuella brottzoner. Detta för att, vid detalj-
planeringen av vindkraftparker, undvika en placering av dem i brottzonen för stora vågor. 
Exempel på lokaler för detaljstudier skulle kunna vara Blyth (Storbritannien), Bockstigen 
och Utgrunden (Sverige). Vågbelastningen från de olinjära vågorna kommer sedan att 
beräknas med Morisons formel. För djupare studier av interaktionen mellan vågfältet i 
strukturens närhet och strukturen kan potentialströmningsmodeller användas. Med dessa 
modeller kan även andra fundament än slanka behandlas. I det sista steget skall responsen 
hos en enkel linjär strukturmekanisk modell beräknas.  
 

a) Transformationsberäkning för lokalisering 
b) Belastning enligt Morison  
c) Detaljerad beräkning av vågfält  
d) Enkel strukturmodell 

 

1.4.2 Utmattning i centrum  
 
Med utmattning i centrum måste hänsyn tas till vindkraftverkets respons. Lokalisering av 
vindkraftverk bör ske med tanke på omgivningens påverkan på responsen. Fenomen som 
är av betydelse är frekvens och amplitud hos vågorna men även vågornas karaktär kan 
vara av betydelse. Virvelavlösning kan ge vibrationer i närheten av strukturens egen-
frekvens.  
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Ett tänkbart genomförande av detta projekt skulle kunna vara att starta med beräkning av 
vågornas transformation. Utifrån den informationen kan man ta fram data för lokalisering 
med fokus dels på utmattning (Vad spelar typen av vågor för roll för strukturens 
livslängd?) och dels på extrembelastningar. Väsentligt att ta reda på är fall då vindens 
och vågornas riktning är åtskilda eftersom den aerodynamiska dämpningen är störst då 
vågor och vind är i linje. Detta är också en fråga om lokalisering, kan man ta fram typfall 
där det är stor risk för att vind och vågor inte är i linje blir det lättare att undvika en sådan 
placering. Detta arbete är tänkt att ge indata till responsberäkning vid strukturdesign. För 
ytterligare indata studeras strömningen i detalj i vindkraftverkets omedelbara närhet. 
Fenomen som virvelavlösning, som påverkar frekvensinnehållet och riktningen hos 
belastningen, och erosion, som påverkar inspänningen av fundamentet och i 
förlängningen strukturens egenfrekvens. I detaljstudien kan även chocktryck från 
brytande vågor komma in.  
 

a) Transformationsberäkning för lokalisering 
b) Indata till strukturberäkning 
c) Strömning i strukturens närhet 
d) Chocktryck 

 
1.5 Avgränsningar 
 
Projektet har till en början begränsats till att behandla vågor vad gäller vågutbredning, 
olinjäritet och de laster som orsakas av vågor. Det som är aktuellt att ta upp är 
hydrodynamik som är applicerbar inom vindkraftindustrin. I ett senare skede kommer 
projektet att gå in på strukturrespons. Det som kommer att tas upp i denna rapport är 
olika etablerade sätt att beräkna vågutbredning och då specifikt tre olika programvaror.  
 
1.6 Mål 
 
Målet med rapporten är främst att ge en översikt över olika angreppssätt för beräkning av 
vågor och våglaster. En översikt av olika programvaror för beräkning av vågor och för 
design av strukturen kommer också att ges.  
 
Målet med projektet är att kunna beräkna belastningen mot vindkraftsfundamentet från 
vågor på grunt vatten. Belastningens storlek, riktning, tidsvariation och angreppsnivå är 
av betydelse och ska bestämmas. Ett annat mål är att bedöma risken för vågbrytning och 
chocklaster mot fundamentet. I slutskedet ska en enklare modell av vindkraftverkets 
respons göras.  
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2 Struktur 
 
Vindkraftverk består av turbin, generator, torn och fundament. Fundamentet kan vara ett 
gravitationsfundament och det som håller strukturen på plats då är fundamentets tyngd. 
Denna typ av fundament går att kombinera med torn av fackverk, ”mono tower” ståltorn 
och stagade ståltorn. En tilltalande konstruktion är en så kallad ”mono pile”, där torn och 
fundament består av stora stålrör. Stålröret som utgör fundamentet kan drivas ned i 
jorden av en pålkran eller sänkas ned i ett förborrat hål. Detta reducerar det arbete som 
behöver utföras till sjöss. När fundamentet är på plats monteras tornet, turbin och 
turbinblad ovanpå. Ingen förberedande avjämning av havsbottnen eller grundläggning 
behövs. Det är denna typ av konstruktion som ska behandlas vidare i projektet. 
Fackverkstorn och stagade ståltorn kan även ”pålas” fast i undergrunden. Det krävs då 
utökat arbete med pålkran och även vid infästningen av strukturen till pålarna.  
 
2.1 Gravitationsfundament 
 
Gravitationsfundament håller strukturen på plats med hjälp av sin vikt och friktionen mot 
underlaget. Den här typen av fundament kan på grund av sin storlek (25m i diameter och 
3,5m höga (Kühn, 2001)) påverka vågorna i vindkraftverkets närhet. Det krävs, beroende 
på platsens geologi, förberedande grundläggningsarbete innan fundamentet kan placeras 
ut på havsbottnen. Grundläggningsarbetet har olika syften, förstärkning av 
jordegenskaperna på plats, avjämning av bottnen och förhindrande av erosion. 
Grundläggning, erosion och grundens porositet kan påverka den vertikala lastens storlek 
och det vältande momentet. Vid bildning av ett mellanrum mellan 
gravitationsfundamentet och undergrunden kan det bildas en uppåtriktad kraft som ökar 
det vältande momentet (Subrata K och Chakrabarti F, 1986). Fundamenten kan till 
exempel gjutas i betong på land och fylls eventuellt upp med ballast efter det att de 
bogserats ut till havs och satts på plats. Kasunfyrar förstärks ofta genom att borra ned ett 
spännstag genom bottenkasunen ner i undergrunden (Bergdahl 2001). Ett annat 
tillvägagångssätt kan vara ett göra ett skal av stål och efter utbogseringen fylla det med 
ballast. Platsgjutning är kostsamt och mer väderberoende än gjutning på land. Exempel 
på vindkraftparker med gravitationsfundamen är Middelgrunden i Danmark  
(http://www.windpower.org/), Vindeby, Tunø Knob i Danmark  
(http://www.iwea.com/offshore/). 
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Fig.  2-1  Exempel på gravitationsfundament med erosionsskydd och grundläggning. 
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2.2 Monopile 
 
En ”Monopile” består av ett rör som 
pålas ned i bottnen och utgör 
fundamentet som tornet sedan fästs på. 
Den här typen av struktur kan antas vara 
så slank att den inte kommer att påverka 
vågornas beteende. Problem kan uppstå 
om röret som utgör fundamentet drar 
snett vid pålningen och det behövs då en 
överföringsbit mellan fundamentet och 
tornet. Överföringsbitens uppgift är då 
att se till att tornet blir upprätt (Thomas 
Stalín, 2001). Andra typer av problem 
som kan uppstå är att pålningen hindras 
av större stenblock. Denna metod lämpar 
sig inte för jordmån med stora stenblock 
till exempel storblockig morän eller 
isälvsmaterial. Skulle man trots 
noggrann kartering stöta på block vid 
pålningen så kan man försöka att 
spränga sönder stenblocket. Fördelen 
med metoden är att det inte behövs något 
förberedande grundläggningsarbete. Vid 
bottnar med mjuk berggrund pålar man 
inte utan man förborrar ett hål som 
fundamentet sedan sänks ned i. Denna 
teknik har använts vid Bockstigen 
utanför Gotland. Beroende på 
grundläggningsförhållandena varierar 
grundläggningsdjupet mellan 10 och 20 
meter. Denna typ av fundament kommer 
att studeras mer ingående i projektet. 
Erosion runt den här typen av 
konstruktion förväntas inte vålla några 
problem  

Fig.  2-2 Exempel på monopile där 
fundamentet pålas ned i marken. 

(http://www.windpower.dk/tour/rd/monopile.htm).  
 
2.3 Fackverkskonstruktioner 
 
Det finns olika typer varav ”tripod” är lätt att installera samt lämplig för större vatten-
djup. Den består av ett torn som stöds av tre balkar förankrade med pålar i bottnen. 
Konstruktionen bör ej användas på grunt vatten då de tre stödbenen försvårar vid 
angörning med båtar. Den här typen av struktur skulle kunna vara lämpliga vid större 
vattendjup. Inte heller här förväntas problem med erosion. En annan lösning finns i 
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Holland och består av ett gravitationsfundament och ett fackverkstorn (Kühn, 2001) 
Fackverkskonstruktioner lämpar sig antagligen inte för miljöer med mycket is eftersom 
stängerna ofta är slanka.  
 

Fig.  2-3  Tripod vars ben pålas ned i marken.  

 
2.4 Egensvängning  
 
Strukturens egenfrekvens är viktig vid utmattning. Då egenfrekvensen sammanfaller med 
belastningens frekvens blir strukturresponsen större och strukturens livslängd påverkas. 
Det kan till exempel vara fördelaktigt att använda en vek struktur där både tornet och 
fundamentet är slanka. Egenfrekvensen påverkas av jordegenskaper, turbinfrekvens, den 
frekvens med vilken turbinbladen passerar tornet, turbulensen/byighet i vinden, 
styrningen av kraftverkets elproduktion, och vågornas frekvens. Beräkning av egen-
frekvens är således ett komplext problem. M. Kühn har kommit fram till att beräkningen 
av egenfrekvens för ”monopile” är mindre känslig för osäkerheter i jordegenskaper än 
motsvarande beräkning för gravitationsfundament.  
 
2.5 Påväxt 
 
Påväxt på fundamentet har betydelse för fundamentets totala massa och släpkraftskoef-
ficienten. Ytråheten kommer att öka vilket påverkar strömningen runt fundamentet.  
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2.6 Utmattning  
 
Den dimensionerande lasten är oftast inte maxlasten, utan utmattningslasterna är mer 
avgörande för designen av vindkraftverket. En superponering av lasterna från vågor och 
vind ger en överskattning av utmattningen om inte hänsyn tas till den aerodynamiska 
dämpningen (Kühn, 2001). I projekteringens början kan utmattningsberäkningar göras 
med frekvensplanesimulering. Det går då snabbare att testa flera olika utformningar av 
strukturen vad gäller till exempel grundläggningsdjup och dimensioner samt flera olika 
lasttillstånd till exempel påverkan från sjötillstånd, vindar, erosion och påväxt. Eftersom 
frekvensplanesimuleringen inte tar häsyn till vindkraftverkets olinjära respons bör den 
slutliga utformningen kontrollräknas i tidplanet (Silke Schwartz, K. Argyriadis, 
Germanischer Lloyd 2002). 
 
2.7 Maximal belastning eller extrem respons 
 
Maximal vågbelastning tas fram med hjälp av en designvåg. Det som är viktigt att beakta 
är kombinationer av vågor och vindar som ger den mest ofördelaktiga responsen hos 
strukturen. Det är inte så mycket de till storleken största lasterna från vind och vågor som 
är avgörande för designen av vindkraftverket utan de kombinationer av vågor och vindar 
som ger stora deformationer hos strukturen. Detta leder till att en rad olika fall måste 
testas med hänsyn tagen till bland annat olika jordegenskaper och olika lastfall.  
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3 Vågor 
 
Det finns två olika angreppssätt vid modellering och beräkning av vågor, deterministiskt 
och stokastiskt, de grundar sig i två olika sätt att se på vågor. Det deterministiska utgår 
från antagandet att om alla indata (topografi, våggenerering, bottenmaterial etc ) är kända 
så kan vågornas transformation beräknas exakt i tiden och rummet. Utifrån en given 
situation så kan det framtida händelseförloppet bestämmas. Denna beräkning sker i 
tidsplanet. Problemet med denna metod är att kunna ta reda på tillräckligt med 
information och utifrån denna beräkna det framtida händelseförloppet. Detta är i 
praktiken omöjligt. Man får försöka ta reda på tillräckligt med information för att kunna 
göra en beräkning som är tillräckligt noggrann för det syfte man har med beräkningen. 
Även i denna deterministiska metod är man därför tvungen att stokastiskt simulera en 
vågrörelse på djupt vatten. Denna räknas sedan genom tidsinterpolation in på grunt vatten 
(aktuellt område).  
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Fig.  3-1  Exempel på tidserie av vattenytans elevation ζ . 

Det stokastiska angreppssättet utgår från att händelseförloppet är mer eller mindre 
slumpartat. Vågdata behandlas statistiskt utifrån insamlade data. Processen är stationär 
om dess statistiska egenskaper inte ändrar sig med tiden. Stationariteten gör det möjligt 
att använda Fourier-analytiska metoder. Det blir möjligt att representera data som 
spektrum. (National Encyklopedin, 1998) Det stokastiska/statistiska angreppssättet ger 
vågdata som en fördelning av varians eller energi över olika frekvenser, varians-
/energispektrum, eller vågornas riktningsspridning vid en viss tid och plats. Dessa 
vågdata räknas sedan in till en ny tid och plats. Beräkningen sker här i frekvensplanet.  
 
 

Jenny Trumars, Lars Bergdahl  9 



Numeriska modeller av vågutbredning 
 

0 0.05 0.1 0.15 0.2
0

50

100

SPM f( )

fo 2 fo⋅

f  
 
Fig.  3-2  Exempel på vågors varians- eller energispektrum.  

Energispektrumet beskriver den lokala energin (J/m2) fördelad över frekvensen. 
Pierson – Moskowitz, fullt utbildad sjö vid vindstyrkan 20 m/s.  
Signifikant våghöjd Hs = 8,5 m/s och ”maxvåghöjd” Hmax = 11,9 m 

 
Det finns olika för- och nackdelar med de olika metoderna vad gäller tidsåtgång vid 
beräkning och användbarhet vid olika frågeställningar. Fördelarna med den 
deterministiska metoden är att alla olinjäriteter i princip kan modelleras, medan däremot 
antalet fall måste begränsas. Den stokastiska metoden ger däremot möjlighet att värdera 
en mängd fall med hjälp av statistiska metoder.  
 
3.1 Brottzoner  
 
Vågbrott sker där våghöjden är ungefär 0,8 gånger djupet. Små vågor bryter närmare land 
är stora stormvågor. Trösklar i bottnen kan initiera brott – placera strukturer väl bakom 
rev eller långt in på grundflak (Shore Protection Manual, 1984). Beroende på lastens 
karaktär blir strukturresponsen olika. Det kan i vissa fall vara värt att se till att strukturen 
inte placeras i en brottzon. Även om de enskilda vågorna inte är till skada så kan 
strukturens livslängs förkortas genom att utmattningslasten ökar. 
 
3.2 Djup 
 
De djup som är aktuella för vindkraftsetablering ligger mellan 6-15 m beroende på valet 
av struktur och kostnaden för etablering. För dessa djup kan det bli aktuellt att använda 
teorier för vågor på grunt vatten. Vågens längd relateras till djupet för att ta reda på en 
lämplig vågteori. När djupet/våglängden är mindre än 0,04 så anses vattnet vara grunt 
(Shore Protection Manual, 1984).   
 
3.3 Topografi  
 
Som indata till vågberäkningar behövs information om till exempel topografi och 
geologi. Finns inte denna information tillgänglig måste karteringar göras. Denna typ av 
information skulle kunna finnas hos Sjöfartsverket, SGU eller inom till exempel 
militären.  
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SGU anser i den statliga utredningen ”Vindkraften en ren energikälla tar plats” att det 
saknas tillfredsställande redovisningar av vattendjupsförhållanden, havsbottnens 
uppbyggnad, sammansättning och dynamik (SOU 1998:152).  
 
3.4 Våggenerering 
 
Vågor vid gränsskiktet mellan vatten och luft genereras ofta av vind, de kallas då 
vindgenererade vågor. Vågorna ökar i storlek vid genereringen tills ett jämviktstillstånd 
uppnås mellan vågorna och den pådrivande vinden. Vid konstant vindhastighet bildas, 
beroende på den sträcka, så kallad stryklängd, som vinden fritt kan verka på vattnet, olika 
stora vågor eller olika svår sjö. Detta sker tills sjön är fullt utbildad eller utvecklad för 
aktuell vindhastighet. 
 
3.5 Propagation 
 
Beskriver hur vågorna förändras när de färdas i rummet. Vågor förändras bland annat av 
hinder och skillnader i djup, men också av att de färdas ut ur det område där vinden 
blåser, de bildar då dyningar. Förändring på grund av påverkan från bottnen sker vid 
ändrat djup, hinder och friktion från bottnen. Vågorna bryter vid vattendjup som är 
mindre än 0,8 m gånger djupet. Beroende på strandens lutning får de brytande vågorna 
olika karaktär vad gäller till exempel branthet. Förändringar i vattendjup kan göra att 
vågorna böjer av och ändrar riktning på grund av förändringar i hastighet. De kan då 
fokuseras och bilda högre vågor eller så kan de spridas och blir då lägre. Ett uttryck för 
detta är att vågkammarna alltid är parallella med strandlinjen om bottnen är gradvis 
uppgrundande. Detta fenomen kallas refraktion och är välkänt från optiken. Ett annat 
fenomen som också gör att vågorna böjer av är diffraktion. Vågorna böjer sig då runt ett 
hinder. Friktion från bottnen orsakar dissipation av rörelseenergi som överförs till 
värmeenergi. Vågorna minskar på grund av detta i storlek. Förändringar på grund av att 
färdas ut ur det område där de bildats gör att små vågor med hög frekvens filtreras bort på 
grund av energidissipation. De återstående vågorna blir mer regelbundna och mindre 
branta, dyningar.  
 
3.6 Dissipation 
 
När vågorna minskar i storlek sker det på grund av olika påverkan och processen kallas 
dissipation. Olika påverkan som ger en minskning av vågor/våghöjd är friktion mot 
botten, bildandet av gäss och att vågorna bryter på grund av minskat vattendjup. 
Dissipation på grund av bildandet av gäss sker när det blåser så mycket att vågen blir 
instabil för att slutligen brytas. Bildandet av gäss beror även av vågens branthet. Det är 
en process som det finns lite kunskap om. (I. R. Young 1999) 
 
3.7 Samverkan mellan vågor 
 
Samverkan mellan vågor ger effekter på energispektrumets frekvensinnehåll. Samverkan 
mellan vågor är en olinjär process och går till på följande sätt för det enklaste fallet med 
tre medverkande vågor. Två vågor samverkar olinjärt och överför energi till en tredje 
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våg. Motsvarande sker även med fyra inblandade vågor där energin omfördelas mellan 
dem. Vågornas olinjära samverkan påverkar både energi- och riktningsspektrum. 
Vågornas riktningsspridning blir större eftersom energi överförs från vågor i linje med 
vindriktningen till vågor som är vinklade från den. Detta sker vid frekvenser större än 
den vid energispektrumets topp. Vid energispektrumets topp är riktningsspridningen 
mindre.  
(I. R. Young 1999) 
 
3.8 Samverkan mellan strukturen och vattnet  
 
Samverkan mellan struktur och vatten är av betydelse för vågornas utseende och lastens 
storlek. Hur interaktion mellan hinder eller strukturer sker och hur den ska behandlas 
analytiskt beror på vågornas karaktär och deras storlek i förhållande till själva strukturen. 
I olyckliga fall kan strukturens egenfrekvens sammanfalla med vågornas och 
vibrationerna blir stora. Ren samverkan mellan en fluid (vatten) och en struktur kan ses 
som att både strukturen och vattnet påverkas av varandra i en sådan grad att deras 
beteende inte kan beräknas eller modelleras utan att de kopplas samman. De påverkar 
varandra i mycket hög grad. Detta är inte aktuellt för vindkraftverkens fundament. 
Beroende på fundamentets storlek så kommer det att påverka vågorna olika, små 
fundament ger liten påverkan och stora fundament stor påverkan på vågens utseende. 
Detta är avgörande för valet av beräkningsmodell för lastens storlek. 
 
3.9 Gruppering av vindkraftverk 
 
Vindkraftverken står med ett avstånd på cirka fem till tio turbindiametrar för att effekten 
av vakarna ska bli tillräckligt liten. Typiska avstånd skulle då vara, med en 
turbindiameter på 60 m, 300 till 600 m. Effekten från ett vindkraftverk på vågorna kan 
antagligen inte påverka bakomliggande vindkraftverk.  
 
3.10 Sjötillstånd 
 
Vågor är ofta stark oregelbundna och de kan se kaotiska ut för ögat. För att lättare kunna 
hantera alla data om vågornas storlek, riktning och frekvens kan man göra en statistisk 
beskrivning av dem. För beskrivning av olika fall av vindar och vågor används 
energispektrum som beskriver vågornas varians mot deras frekvens det finns även 
riktningsspektrum som beskriver vågornas riktning. Det finns olika sorters spektrum med 
olika indata. Indata kan vara av typen vindhastighet, signifikant våghöjd eller 
nollkryssningsperioden. Dessa spektrum kan användas som indata till nedanstående 
numeriska modeller. Det blir möjligt att på detta sätt välja lämpliga sjötillstånd med tanke 
på maximal respons hos strukturen. Exempel på spektrum är PM-spektrumet och det mer 
utvecklade JONSWAP spektrumet av samma typ (I. R. Young 1999). 
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3.11 Numerisk modellering av vågor 
 
För att kunna välja en bra numerisk modell krävs det en medvetenhet om de viktigaste 
fysikaliska processerna i ett område. Det är möjligt att dela in de fysikaliska processerna i 
fyra områden. Djupa hav (1), där påverkan från bottnen kan anses vara negligerbar. 
Grundhavet (shelfen) (2), området mellan djuphavet och den strandnära vågbrottzonen 
(3). Vågbrottzonen är det område där vågornas brytning är av betydelse. Hamnar (4) och 
andra områden där vågorna genom reflektion eller diffraktion påverkas av uppbyggda 
strukturer, öar, rev etc.  
 
De numeriska modellerna kan delas in i deterministiska (Phase Resolving Models), vilka 
ger både fashastighet och amplitud hos individuella vågor, och stokastiska (Phase 
Averaging Models), vilka ger statistiska egenskaper som vågenergispektrum och 
egenskaper erhållna ur detta.  
 
Deterministiska modeller 
 
Dessa modeller kan delas in i olika typer beroende på olinjäritet (givet av ak eller a/d, där 
a är amplitud, k vågtalet (2π/L) och d djupet), det relativa djupet kd eller bottnens lutning 
α.  
 
Om inga approximationer görs utifrån ovanstående kan randvärdesintegralmetoder 
tillämpas för att lösa Laplace differentialekvation med fri vattenyta. Sådana vågmodeller 
kan kallas ”boundary integral models”. Dessa försummar dock bottenfriktionen. 
 
När bottenlutningen är liten (α <<kd) och vågorna endast är svagt olinjära (ak<<1), så 
kan vågornas hastighetspotential taylorutvecklas och detta ger de så kallade ”mild slope 
equation models” eller ekvationerna för svagt lutande botten.  
 
Om parametern för det relativa djupet och bottenlutningen antas vara små (kd<<1, α<<1) 
och olinjäriteten är svag (a/d<<1) kan s.k. boussinesqmodeller användas. Om ingen 
reflektion beaktas så reduceras boussinesqekvationerna till Korteweg-de Vries (KdV) 
ekvationer.  
 
Stokastiska modeller 
 
Dessa modeller ger ett medelvärde av olika egenskaper. De modernaste modellerna 
beräknar utvecklingen av ett spektrum av vågornas frekvens och riktning F(f,θ) i tiden 
och rummet. Ekvationen för djupt vatten ges nedan: 
 

totSF
t
F

=∇⋅+
∂
∂

gC  
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Där F(f,θ,x,y,t) är spektrumet och Cg är grupphastighetsvektorn. Källtermen Stot 
representerar summan av olika processer Stot=Sin+Snl+Sds . Där Sin representerar 
källtermen från den pådrivande vinden, Snl representerar effekten av olinjära interaktioner 
mellan vågor och Sds representerar dissipation på grund av gässbildning. Beroende på hur 
källtermerna defineras kallas modellerna första, andra och tredje generationens modeller. 
Tredje generationens modeller har de mest avancerade källtermerna. Denna typ av 
ekvationer är vanliga inom fysiken och simulerar advektiv transport av en egenskap och 
dess källtermer. Det som är svårt är att sätta upp lämpliga randvillkor och implementera 
lämpliga källtermer. (I. R. Young 1999) 
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4 FUNWAVE  
Följande information är hämtad från FUNWAVE 1.0, Fully Nonlinear Boussinesq Wave 
Model Documentation and User’s Manual, CACR Report No. 98-06. De referenser som 
det hänvisas till är upptagna i FUNWAVE-manualen. 
 
4.1 Bakgrund 
 
Vågtransmissionen från djupt vatten och in på grunt vatten kan i princip beräknas med 
generella tredimensionella strömningsmekanikprogram. Eftersom vågtransformations-
problemet innehåller en fri vattenyta blir dock beräkningarna alltför omfattande om stora 
områden med komplicerad bottentopografi skall modelleras i tre dimensioner. Med hjälp 
av boussinesqliknande metoder kan man däremot reducera problemet till två 
rumsdimensioner genom att introducera polynomapproximationer av flödesfältet. På 
grund av denna reduktion till två dimensioner och att man samtidigt inte tar hänsyn till 
viskositetens inverkan blir beräkningsarbetet avsevärt mindre. Viskositeten och 
turbulensen har marginell betydelse för vågtransmissionsproblemet. De ursprungliga så 
kallade standardformuleringarna av boussinesqekvationerna byggde på icke dispersiv 
eller svagt dispersiv vågutbredning. Med dispersion i detta samanhang menas att 
vågornas fashastighet beror av deras frekvens. Formuleringarna blir då ogiltiga för djupt 
och medeldjupt vatten, men fungerar bra för vattendjup mindre än cirka en tiondel av 
våglängden. Förbättrade boussinesqmodeller har utvecklats senare av till exempel 
Madsen m.fl. (1991) och Nwogu (1993). Se vidare Eskilsson (2000). De senaste av dessa 
kan väl återge dispersionsrelationen upp till vattendjup motsvarande en våglängd.  
 
Dispersionsrelationen (ω2 = gk tanh kh) approximeras i boussinesqekvationerna med till 
exempel: 
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där olika värden på α motsvarar olika approximationer eller modeller. 
 
α = -0.390  Nwogus Boussinesq ekvation 
α = -2/5  Padé approximant 
α = -1/3  Standard Boussinesq ekvation 
 
Den lösning som ligger närmast den exakta lösningen är Nwogus approximation (Kirby, 
J. T. et al., 1998), som ger en bra lösning även för relativt stora vattendjup.  
 

Jenny Trumars, Lars Bergdahl  15 



Numeriska modeller av vågutbredning 
 

Trots att förbättringar av dispersionsrelationen har skett så gäller ekvationerna endast för 
svagt olinjära interaktioner och inte vid brytning eller vid branta vågor. Det krävs en 
utökning av modellen som gör den lokalt giltig vid branta vågor, nästan brytande och 
brytande vågkammar. Ekvationerna är inte tillämpbara vid interaktion mellan vågor och 
strömmar. 
 
Wei och Kirby (1995) härledde en ny uppsättning boussinesqekvationer utifrån Nwogus 
ekvationer. De nya ekvationerna inkluderar ytterligare olinjära termer. På grund av detta 
kan de tillämpas, inte bara på vågor intermediärt djup som Nwogus ekvationer, utan 
också på vågor som utbreder sig med dominerande olinjär växelverkan. När de olinjära 
effekterna tas in i ekvationen så fångar den även dopplereffekten när en härskande ström 
råder. Modellen är alltså bättre lämpad att modellera interaktionen mellan vågor och 
strömmar.  
 
För att möjliggöra modelleringen av hydrodynamiken i vågbrottzoner, läggs en 
virvelviskositet ”eddy viscosity term” till i ekvationen. Den beskriver energidissipationen 
på grund av att vågorna bryter. Viskositeten koncentreras starkt till den brytande vågens 
framsida. ”Wave run-up” simuleras med hjälp av en permeabel havs-/sjöbotten.  
 
4.2 Modellens ekvationer i två rumsliga dimensioner 
De ekvationer som används i Funwave är olinjära Boussinesq ekvationer enligt Wei och 
Kirby (1995): 
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Där η är vattenytans läge, h är djupet från stillvattenytan, uα är den horisontella 
hastighetsvektorn vid djupet z = zα = -0,531 h, ∇ = (∂/∂x, ∂/∂y) är den horisontella 
gradient operatorn, g är tyngdaccelerationen, och indexet t står för den partiella 
tidsderivatan. Första ekvationen beskriver massans konservering och den andra 
rörelsemängdens konservering. Båda ekvationerna kan ombildas till olika ekvationer 
giltiga för vågutbredning genom att utelämna vissa faktorer och/eller ändra vissa 
koefficienter.  
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Ekvationerna 2 och 3 beskriver den friktionslösa utvecklingen av ickebrytande vågor 
över en slät opermeabel botten. För att utveckla en modell för praktisk användning så 
behövs ytterligare beaktande av olika effekter som vågbrytning och dämpning på grund 
av friktion. För den numeriska simuleringen behöver effekter av våggenerering, 
absorption vid gränserna och en rörlig strandlinje tas i beaktande. Ekvationerna 2 och 3 
kan då skrivas om enligt: 
 
ηt = E(η,u,v) + γE2(η,u,v) + f(x,y,t)      Ekv. 4-4 

 
[U(u)]t = F(η,u,v) + [F1(v)]t + γ[F2(η,u,v) +Ft(η,ut,vt)] + Fb + Fbr + Fbs + Fsp  Ekv. 4-5 

 
[V(v)]t = G(η,u,v) + [G1(u)]t + γ[G2(η,u,v) +Gt(η,ut,vt)] + Gb + Gbr + Gbs + Gsp  Ekv. 4-6 

 
Där u och v är hastigheterna i de horisontella riktningarna i x och y -led vid djupet 
z = zα = 0,531 h dvs (u,v) = uα, och där γ är en kontrollparameter som tillåter ett val 
mellan fullt olinjära (γ = 1) och svagt (γ = 0) olinjära fall. U, V, E, E2, F, F1, F2, G, G1, 
G2, Ft och Gt är funktioner av η, u,. v, ut och vt . Funktionerna definieras enligt: 
 
U = u + h[b1huxx+b2(hu)xx]       Ekv. 4-7 

V = v + h[b1hvyy+b2(hv)yy]        Ekv. 4-8 

E =  1/κ [(Λu)x+(Λv)y] 

-{a1h3(uxx+vxy)+a2h2[(hu)xx+(hv)xy]}x 

-{a1h3(uxy+vyy)+a2h2[(hu)xy+(hv)yy]}y     Ekv. 4-9 

 
F = -gηx – (uux+vuy)        Ekv. 4-10 

G = -gηy – (uvx+vvy)        Ekv. 4-11 

F1 = -h[b1hvxy+b2(hv)xy]        Ekv. 4-12 

G1 = -h[b1huxy+b2(hu)xy]        Ekv. 4-13 

 
E2   =  -{[a1h2η+(1/6)η(h2-η2)](uxx+vxy)}x      Ekv. 4-14 

 -{[a2hη-(1/2)η(h+η)][(hu)xx+(hv)xy]}x 

 -{[a1h2η+(1/6)η(h2-η2)](uxy+vyy)} 

 -{[a2hη-(1/2)η(h+η)][(hu)xy+(hv)yy]}y 
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F2   =  -{(1/2)(zα
2-η2)[u(ux+vy)x+ v(ux+vy)y]}x    Ekv. 4-15 

 -{(zα-η)[u[(hu)x+(hv)y]x+v[(hu)x+(hv)y]y]}x 

 -(1/2){[(hu)x+(hv)y+η(ux+vy)]2}x 

 
G2   = -{(1/2)(zα

2-η2)[u(ux+vy)x+ v(ux+vy)y]}y     Ekv. 4-16 

 -{(zα-η)[u[(hu)x+(hv)y]x+v[(hu)x+(hv)y]y]}y 

 -(1/2){[(hu)x+(hv)y+η(ux+vy)]2}y 

 
Ft= {(1/2)η2[(ut)x+(vt)y]+η[[h(ut)]x+[h(vt)]y]}x     Ekv. 4-17 

Gt= {(1/2)η2[(ut)x+(vt)y]+η[[h(ut)]x+[h(vt)]y]}y     Ekv. 4-18 

 
Här är a1, a2, b1 och b2 konstanter som beror av det dimensionslösa referensvattendjupet 
β = zα/h = -0.531 enligt: 
 
a1 = (1/2)β2-1/6,  a2 = β+1/2,  b1 = (1/2)β2, b2 = β  Ekv. 4-19 

 
De utökade Boussinesq ekvationerna enligt Nwogu (1993) återfås om γ = 0. Önskas 
ekvationer enligt Peregrine (1967) ersätts hastigheten uα vid ett viss djup med den 
djupmedelvärdesbildade hastigheten u  i den härskande ekvationen och definierar 
kontrollparametrar enligt: 
 
γ = 0,  a1 = 0,  a2 = 0,  b1 = 1/6,  b2 = −1/2 Ekv. 4-20 

 
Olinjära ekvationer för grunt vatten fås om uα ersätts av u  och genom att sätta: 
 
γ = a1 = a2 = b1 = b2        Ekv. 4-21 

 
Λ och κ i ekv. 4-9 orsakas av användningen av en teknik med permeabel botten för 
simulering av ”shoreline runup”, de beskrivs senare. När tekniken inte används så är 
Λ = h+η och κ = 1. 
 
De återstående faktorerna är tillagda för att utföra specifika saker. f(x,y,t) i ekv. 4 
fungerar som källfunktion för våggenereringen Wei et al. (1999)1. Vektorn (Fb, Gb) i 
ekvation 4-5 och 4-6 är bottenfriktionsvektorn som ges av: 
 

                                                 
1 Detta årtal är givet i FUNWAVE-manualen i deras referenslista är dock årtalet 1998 givet. 
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K är friktionskoefficienten och har satts till K=1×10-5 . 
 
Vektorn (Fbr, Gbr) står för vågbrytningsmodellen beskriven senare. (Fbs, Gbs) behandlar 
turbulensen och (Fsp, Gsp) behandlar absorption av vågor genom dämpning vid ränderna.  
 
Modellen går att köra i en rumslig dimension för den typen av problem.  
 
4.3 Våggenerering med källfunktion 
 
Det hade varit önskvärt att kunna definiera randvillkor som förser modellen med en 
kombination av våggenerering, vågabsorption och reflektion för boussinesqmodeller. 
Detta är dock svårt och i många fall omöjligt. Våggenereringen kan istället modelleras 
med en kombination av källor och sänkor för massa (source/sink) längs en linje. 
Dämpningen sker med hjälp av ett ”poröst lager” som dämpar bort vågenergin hos vågor 
av olika riktning och frekvens. Lagret placeras i ytterkanterna av beräkningsdomänen. 
Detta fungerar bra vid ett differensschema med förskjutet beräkningsnät (staggered grid 
differencing scheme). I FUNWAVE används inte ett sådant beräkningsschema och 
placeringen av källor och sänkor längs en linje orsakar då högfrekvent brus i 
beräkningen. Istället anges en masskälla f(x,y,z) som är utspridd i rummet. Källfunktionen 
delas upp i två delar en formfunktion (Gaussfördelad) och en tidsserie som beskriver 
Gausskurvans storlek. Gausskurvans bredd är av betydelse för resultatens tillförlitlighet. 
Den bör vara ungefär halva våglängden för monokromatiska vågor.  
 
4.4 Vågbrytning 
 
Modellering av vågbrytning i boussinesqmodeller har skett med olika sorters tekniker. 
Tekniker som kan bevara den brytande vågens form och samtidigt modellera 
minskningen i våghöjd verkar kräva en dissipationsmekanism som är lokaliserad i tiden 
och rummet till vågfronten. I FUNWAVE används en virvelviskositets ”eddy-viscosity” 
formulering. 
 
Energidissipation i grunt vatten på grund av vågbrytning modelleras genom att införa 
”momentum mixing terms”: 
 
Fbr=(1/(h+η))[(ν((h+η)uα)x)x+(1/2)(ν(((h+η)uα)y+((h+η)vα)x))y]   Ekv. 4-22 

 
Gbr=(1/(h+η))[(1/2)(ν(((h+η)vα)x+((h+η)uα)y))x+(ν((h+η)uα)y)y]   Ekv. 4-23 

 
Indexena x och y står för derivatorna. ν är virvelviskositeten lokaliserad i vågens 
framkant. Lokaliseringen är viktig vid modelleringen av olinjära vågor. En formulering 
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av virvelviskositet över hela domänen slätar ut asymmetrin och skevheten hos brytande 
vågor på ett sätt som inte är fysikaliskt riktigt.  
 
 
Virvelviskositeten v ges av: 
 
ν = Bδ2|(h+η)∇ M| 
 
där δ är en längdkoefficient med ett empiriskt värde på δ = 1,2. Koefficienten B 
kontrollerar förekomsten av energidissipation och ges av: 
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Vågbrytningens upphörande och inträde bestäms av parametern ηt
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där T* är transitationstiden , t0 är tidpunkten när vågbrytningen uppstår, och t-t0 är åldern 
på brytningen. Värdet på ht

(I) varierar mellan gh35,0  och gh65,0 , värdena på ht
(F) 

och T* är gh15,0  och gh5  respektive. Det lägre värdet på ht
(I) lämpar sig bäst för 

stränder med sandrev och det övre för släta stränder.  
 
4.5 Behandling av rörliga strandlinjer 
 
FUNWAVE använder en slitsteknik (slot technique) för att simulera ”run-up” på 
stranden. Idén går ut på att, där lite eller inget vatten täcker bottnen, slitsa upp stranden 
med smala öppningar. Detta gör att vattennivån kan vara under den egentliga bottnen. 
Ersättningen av den solida bottnen med en porös resulterar i en modifikation av 
massekvationen, ekv. 4-4 och 4-9, där: 
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d är den relativa slitsbredden med avseende på en längdenhet strand, λ är en parameter 
som styr övergången från värdet ett till δ och h0 är det vattendjup där slitsarna börjar.  
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 där zs är den egentliga bottnens elevation. 

 
De optimala värdena på δ och λ är 0,002 respektive 80.  
 
4.6 Turbulenta effekter på cellstorleksnivå 
 
När vattendjupet är större än cellerna i beräkningsnätet så kan den turbulenta 
omblandningen som sker i varje cell påverka det flödesmönster som skapas av vågorna. 
Vid avsaknad av en ”subgrid modell” kan de strömmar som orsakas av vågbrytningen bli 
så kaotiska att inga realistiska resultat kan uppnås. På grund av detta används en 
Smagorinsky-typ ”subgrid modell” för att beräkna virvelviskositetens effekt på de 
underliggande strömmarna.  
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5 REF/DIF 1  
Följande information är hämtad från Combined Refraction/Diffraction Model, REF/DIF 
1, Version 2.5, Documentation and User’s Manual, CACR Report No. 94-22. De 
referenser som det hänvisas till är upptagna i REF/DIF-manualen. 
 
5.1 Bakgrund 
 
REF/DIF 1 är en svagt olinjär modell som kombinerar refraktion och diffraktion. Den är 
utvecklad av Kirby och Dalrymple (1983a). Kombinerade refraktions- och diffraktions-
modeller inkluderar båda effekterna explicit. Detta möjliggör modelleringen av vågor där 
havs-/sjöbottnen är oregelbunden och där diffraktion är av betydelse. Modellerna 
(parabolisk form) ger ingen korrekt representation av reflektionen av vågor. De är tänkta 
att användas för beräkning av till exempel våghöjder i vikar och bukter, mängden energi 
som fortplantas genom en kedja av öar eller för materialtransport vid en kust. De är inte 
tänkta att ersätta diffraktionsteorier för beräkning av vågkrafter.  
REF/DIF 1 baseras på Stokes teori och inkluderar tredje ordningens korrektion av fas-
hastigheten medan våghöjden är känd till andra ordningen. Det är inte en komplett tredje 
ordningens modell då den inte tar in alla termer av tredje ordningen. Den paraboliska 
formuleringen begränsar vågutbredningen till 60° på vardera sidan av den antagna 
vågutbredningsriktningen.  
 
5.2 Vågmodeller  
 

5.2.1 Mild slope equation 
 
”Mild slope equation” (Berkhoff, 1972). Han upptäckte att de viktigaste egenskaperna 
hos linjära fortskridande vågor kan beskrivas av en viktad, vertikalt integrerad modell. 
Den vertikala integreringen reducerar problemet till två horisontella dimensioner, x och 
y.  
 
Mild slope equation, skrivs som en funktion av ytans förskjutning η:  
 

( ) 02 =+∇⋅∇ ηση
C
C

CC g
hgh        Ekv. 5-1 

Där ∇  är den horisontella gradientoperatorn och h

 

kh
k
gC tanh






=    våghastigheten    Ekv. 5-2 
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kh
khCCg 2sinh

21
2

+
⋅=    grupphastighet    Ekv. 5-3 

 
Det lokala vattendjupet är h(x,y) och g är tyngdaccelerationen. Det lokala vågtalets, 
k(x,y), relation till vinkelfrekvensen, σ, och vattendjupet, h beskrivs av den linjära 
dispersionsrelationen nedan.  
 

khgk tanh2 =σ         Ekv. 5-4 

 
För djupt och grunt vatten är Mild Slope Equation exakt och den fungerar bra även för 
någorlunda branta lokala bottenlutningar. Det finns en parabolisk formulering av 
ekvationen vilket gör att man slipper att definiera nedvågs randvillkor samt att det finns 
väldigt effektiva lösningsmetoder för finita differensformuleringen av ekvationen. Denna 
formulering används i REF/DIF 1.  
 

5.2.2 Diffraktionsmodeller 
 
Diffraktionsmodeller utvecklades för konstanta bottenförhållanden (ingen lutning). Mei 
och Tuck (1980) utvecklade en enkel parabolisk ekvation: 
 

2

2

2 y
A

k
i

x
A

∂
∂

=
∂
∂

         Ekv. 5-5 

 
Där A är den komplexa amplituden som beror av vattenytans förskjutning enligt: 
 

)( tkxiAe ση −=          Ekv. 5-6 
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Yue och Mei (1980) utvecklade en olinjär form av ovanstående ekvation. Den beskriver 
fortplantningen av en tredje ordningens Stokes våg korrekt. Med denna formulering 
beskrev deras numeriska försök också machreflektion när snett infallande vågor mot ett 
hinder modellerades. Det fenomenet är starkt olinjärt och beskrivs ej av linjär teori för 
refraktion.  
 
 

 

 

 

 

 

(M) 
(M) 

i 
(I) 

i 

(I) 

(R) r 
i 

i 

(R) r i 

i 

(I) 

i>45°, r=i i<20° 20°<i<45°, r>i 

 

Fig.  5-1  Mach reflektion vid vertikal vägg (tjockt streck). I är infallande våg, R är 
reflekterande våg och M är Mach vågen. Infallsvinkeln är i och den reflekterande vågens vinkel är r. 
Efter Wiegel (1964). 

5.2.3 Olinjär kombinerad refraktions/diffraktions modell 
 
På hyperbolisk form för tidsberoende tillämpningar och elliptisk form för stationära 
tillämpningar. Den senare kräver randvillkor på alla sidor av beräkningsdomänen något 
som kan vara svårt att åstadkomma eftersom den reflekterade vågen vid en rand inte är 
känd a priori. Dessa modeller har fördelen att det inte finns någon begränsning av 
vågornas riktning.  
 

5.2.4 Våg och ströminteraktion 
 
Kirby och Dalrymple (1983b) utvecklade en variant av Mild Slope Equation för att 
hantera interaktionen mellan vågor och starka strömmar enligt.  
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Där p = CCg och k  är referensvågtalet, taget som ett medelvärde av vågtalen längs y-
axeln, och U och V är strömmens medelhastighet i x- respektive y-riktningen. Den 
olinjära termen inkluderar D, som är: 
 

( )
kh

khkhD 4

2

sinh8
tanh284cosh −+

=       Ekv. 5-8 

 
Kirby (1986a,b) reviderade den ovanstående ekvationen så att hänsyn kan tas till större 
rikningsspridning längs x-axeln. Det är denna ekvation som används i REF/DIF 1: 
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Där  
 

( )( )
( )22

2

2 2 Upk
Upk

k
k xx

−
−

+=β        Ekv. 5-10 

 
∆1 = a1 – b1         Ekv. 5-11 

 
∆2 = 1 + 2a1 – 2b1        Ekv. 5-12 
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k
kba 11' −=∆          Ekv. 5-13 

 
och w är en dissipationsfaktor som diskuteras senare. 
 
Koefficienterna a0, a1 och b1 beror på vilken maximal spridning som man vill räkna 
vågorna för. De koefficienter som används i REF/DIF 1 är a0 = 1, a1 = -0,75 och b1 = -
0,25. De koefficienterna ger en ekvation som motsvarar Padé approximationen.  
 
För att återge dopplereffekten på grund av strömmar så används följande ekvation för 
dispersionsrelationen i ekvation 5-7 och 5-9: 
 
(ω-kU)2 = gk tanh kh        Ekv. 5-14 

 
Där absoluta frekvensen, ω, relateras till relativa frekvensen, σ, enligt (med antagandet 
att vågen primärt färdas i x-riktningen): 
 
ω = σ + kU         Ekv. 5-15 

 
5.3 Antaganden 
 

1. Liten bottenlutning. Den matematiska härledningen av modellen förutsätter att 
bottenlutningens variation sker över avstånd som är långa i jämförelse med 
våglängden.  

  
2. Svagt olinjär. Modellen baseras på Stokes perturbationsexpansion och är därför 

endast giltig i de fall där Stokes teori är giltig. Ett mått på olinjäriteten är Ursells 
tal som definieras enligt U = H L2/h3. När denna parameter överskrider 40 så är 
Stokes lösning inte giltig. För att modellera vågor på grunt vatten så kan en 
heuristisk dispersionsrelation användas. Relationen mellan frekvens och 
vattendjup skrivs då: 
 
σ2 = gk tanh (kh(1+|A| / h))      Ekv. 5-16 

 
I grunt vatten motsvarar detta en solitär våg och i djupt vatten närmar sig 
ekvationen den linjära formuleringen av vågekvationen undantaget den reella 
amplitudens dispersiva effekter. Av denna anledning kan en kombination av den 
heuristiska modellen, giltig i grunt vatten, och Stokes formulering, giltig i djupt 
vatten, användas.  
 

3. Vågriktningen begränsas till en sektor ±60º på vardera sidan av huvudvåg-
riktningen.  
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5.4 Energidissipation 
 
Modellerandet av energidissipation beror på de förhållanden som modellen beskriver. En 
term för energiförlusten hos vågorna gör det möjligt att modellera friktionsförluster på 
grund av råa, porösa eller mjuka bottnar, ytfilmer ”surface films” och vågbrytning. Den 
linjära formen av ”mild slope equation” med dissipation skrivs: 
 

wA
y
A

k
i

x
A

+
∂
∂

=
∂
∂

2

2

        Ekv. 5-17 

 
Där dissipationsfaktorn w ges på olika former beroende på vilken form av dissipation 
som är aktuell. Faktorn är energidissipationen delat med energin och har dimensionen tid-

1. 
 
 

5.4.5 Laminära yt- och bottengränsskikt 
 
På grund av vattnets viskositet bildas gränsskikt vid bottnen och vid vattenytan. På en 
förorenad yta med en naturlig eller annan ytfilm sker det en betydande dämpning. 
Dämpningen beror av fluidens viskositet.  
 

( )( )
kh

ivk
w

tanh
12/ −

=
σσ

        Ekv. 5-18 

 
dämpning vid ytgrässkiktet där v den kinematiska viskositeten 
 
 

( )( )
kh

ivk
w

2sinh
12/2 −

=
σσ

        Ekv. 5-19 

 
dämpning vid bottengränsskiktet 
 
 

5.4.6 Turbulent bottengränsskikt  
 
I många fall är förhållandena sådana att bottengränsskiktet är turbulent och det behövs då 
en annan formulering av dissipationsfaktorn. Genom att använda en Darcy-Weisbach 
faktor, f, så kan dissipationsfaktorn skrivas som: 
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( )
khkh

iAkf
w

sinh2sinh3
12

π
σ −

=        Ekv. 5-20 

 
Vid användandet av denna dämpningsterm sätts f = 0,01. 
 

5.4.7 Porös sand 
 
Vid porös botten orsakar vågorna en ström genom havsbotten och på grund av flödet sker 
en dämpning av vågorna. Dämpningen beror av bottnens permeabilitet som kan beskrivas 
av permeabilitetskoefficienten Cp, Dämpningen beskrivs då av ekvationen: 
 

( )
kh

igkC
w p

2cosh
1−

=         Ekv. 5-21 

 
Permeabilitetskoefficienten är av ordningen 4,5·10-11 m2. 
 

5.4.8 Vågbrytning 
 
För vågbrytning är minskningen av vågenergitransport beroende av överskottet av 
energitransport över ett konstant/stabilt värde. Modellen nedan har visat sig överens-
stämma väl med försök i laboratorier. Försök har gjorts för olika bottenlutning och 
modellen beskriver vågornas höjd i vågbrottzonen väl Kirby och Dalrymple (1986).  
 

( )( )
h

HhKC
w g

2/1 γ−
=        Ekv. 5-22 

 
K och γ är empiriska konstanter och är satta till 0,017 respektive 0,4. Våghöjden är 
H = 2 |A|. Genom att använda både dissipationsmodellen och ett vågbrottindex 
(H > 0,78h) för att bestämma brytningens inträde, kan REF/DIF 1 representera vågor 
både inne i och utanför vågbrottzonen. Algoritmen för beräkning av vågbrott är alltid 
aktiv i modellen.  
 
För behandlingen av öar och vägbankar, (causeways) som sträcker sig upp över 
vattenytan och vid vilka man kan vänta sig brottzoner, används en tunnfilms (thin film) 
teknik. Denna teknik underlättar beräkningen av våghöjder invid godtyckligt utformade 
öar genom att ersätta öarna med grundområden med extremt litet djup (1cm). Genom att 
göra detta kan endast en liten mängd vatten transporteras över grundet/ön och man får 
samma resultat som om det hade varit en ö. Fördelen är att beräkningen av vågorna blir 
lättare.  
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5.5 Vågklimat 
 

5.5.9 Monokromatiska vågor 
 
REF/DIF 1 används oftast för monokromatiska vågtåg som färdas i en given riktning men 
är inte begränsad till endast detta fall. För en angiven frekvens bestäms vågriktningen 
utifrån den, av användaren, givna våghöjdsfördelningen vid en linje vid x = 0. Eftersom 
linjen som vågen ges vid är parallell med y-axeln, så kan vågen skrivas som: 
 
A(0,y) = A0eily          Ekv. 5-23 

 
Där A0 är den givna vågamplituden och l är vågtalet i y-riktningen. l=k sin θ där θ är 
vinkeln mellan vågen och x-axeln. Detta är det av användaren definierade randvillkoret 
vid x = 0. 
 

5.5.10 Diskreta riktningsspridda vågor 
 
För flera vågor med olika riktning vid en given frekvens kan följande samband användas 
som begynnelsevärde: 
 

∑
=

=
nwaves

n

ynli
neAyA

1
),0(         Ekv. 5-24 

Där nwaves är antalet diskreta vågor som skall beräknas. REF/DIF 1 klarar av att beräkna 
ett vågtillstånd utifrån detta randvillkor för upp till 50 st An och θn.  
 

5.5.11 Riktningsspektrum 
 
REF/DIF 1 använder inte ett kontinuerligt spektrum för riktningsspridningen eftersom det 
skulle ta mycket datorkraft. För att undvika problemet med vågor som har för stor vinkel 
mot utbredningsriktningen, så trunkteras energins riktningsspridning så att bara de 
riktningar innehåller mer än 10% av den totala energin tas med.  
 
5.6 Numerik 
 

5.6.12 Crank-Nicolson 
 
Den paraboliska modellen löses med finita differenser. För denna metod måste indata för 
djupet ges på ett nät i x- och y-riktningarna. Nätet delas in i rektanglar med sidorna ∆x 
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och ∆y. Den komplexa amplituden A(x,y) söks i varje ruta. För att bestämma A:s läge 
används noteringen (i,j) istället för (x,y) där x = (i-1) ∆x och y = (j-1) ∆y. Ett implicit 
Crank-Nicolson schema används för amplitudberäkningarna i REF/DIF 1. För en given 
i:te rad så kan Crank-Nicolson schemat skrivas.  
 
aAi+1,k+1+bAi+1,j+cAi+1,j-1 = dAi,j+1+ eAi,j+ fAi,j-1     Ekv. 5-25 

 
Där koefficienterna behandlar variabla, komplexa och olinjära faktorer. Amplituderna på 
vänster sida är okända och de på den högra är kända antingen från begynnelsevillkoren 
vid j = 1 och n, eller från det tidigare beräkningssteget. För modelleringen av olinjära 
faktorer med finita differensmetoder krävs beräkning i två steg för varje rad innan 
beräkningen går vidare till nästa rad. Olinjära faktorer approximeras utifrån Ai,j-värdena i 
första steget och Ai+1,j-värdena löses ut, sedan löses ekvationen återigen för Ai+1,j men 
med justering av olinjära effekterna med hänsyn tagen till den första beräkningen av 
Ai+1,j.  
 

5.6.13 Begynnelse- och randvillkor  
 
Begynnelsevillkor är viktiga för den paraboliska formuleringen. Vid den rad av 
beräkningspunkter som ligger närmast öppna havet (i = 1), ges begynnelsevärden som 
konstant djup och infallande vågor. Vågen/vågorna räknas sedan in över 
beräkningsdomänen. De laterala randvillkoren är viktiga för att erhålla en korrekt 
lösning. I REF/DIF 1 används ett randvillkor som ger total reflektion vid varje sida (j = 1 
och j = n). På grund av detta är det viktigt att definiera beräkningsområdet med eftertanke 
då de reflekterande vågorna kan sprida sig in i området av intresse.  
Det finns randvillkor för partiell utsläckning av vågor, men det rekommenderas att köra 
modellen med reflekterande vågor. Detta för att lättare kunna identifiera de områden som 
påverkas av de reflekterade vågornas utbredning.  
 

5.6.14 Subgrid 
 
För att underlätta vid inmatningen av data finns det ett referensnät som anges direkt av 
användaren och ett finmaskigt beräkningsnät som kan ha mycket högre upplösning än 
referensnätet. Avsikten med det finmaskiga nätet är att förse den numeriska modellen 
med tillräckligt många beräkningspunkter för att bibehålla lösningens exakthet. I 
vågutbredningsriktningen bestäms det finmaskiga nätets täthet automatiskt av modellen.  
 

5.6.15 Dämpning 
 
När beräkning av vågor runt öar sker med den paraboliska modellen som tillåter stor 
spridning av vågutbredningsriktningarna för olika vågor, bildas vågor med höga vågtal 
och hög utbredningshastighet. Detta sker vid stora laterala förändringar i våghöjden eller 
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vid brytande vågor. Dessa vågor kan fylla beräkningsdomänen med högfrekvent (high-
wavenumber) brus. För att förhindra detta finns en dämpningsfunktion för dem. 
Dämpningen aktiveras så fort brytande vågor förekommer.  
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6 Swan 
Följande information är hämtad från SWAN Cycle III version 40.11, User Manual. De 
referenser som det hänvisas till är upptagna i SWAN-manualen. 
 
6.1 Bakgrund 
 
Swan tillhör gruppen av program som simulerar vågornas statistiska egenskaper till 
exempel våghöjd eller vågspektrum. Det baseras på att ställa upp en differential ekvation 
som beskriver transporten av dessa egenskaper i tiden och i x- och y-planet. Förutom 
transporten av egenskapen behandlas även produktion och dissipation av egenskapen och 
de förs in som källtermer i differentialekvationen.  
 
Dessa processer som beskriver vågornas utbredning finns representerade i SWAN 

• Rekti-linjär utbredning i rymden 
• Refraktion på grund av spatiala förändringar i bottentopografi och ström 
• Vågbrytning på grund av spatiala förändringar i bottentopografi och ström 
• Blockering och reflektion på grund av motriktade strömmar 
• Fortplantning igenom, blockering av eller reflektion mot hinder mindre än 

beräkningsnätet 
 
Dessa processer som beskriver generering och dissipation av vågor finns representerade i 
SWAN 

• Generering av vind 
• Dissipation på grund av bildandet av gäss 
• Dissipation på grund av vågbrytning initierad av minskat vattendjup 
• Dissipation på grund av bottenfriktion 
• Interaktioner mellan vågor 
• Hinder 

 
6.2 Begränsningar 
 
Diffraktion modelleras inte i SWAN och programmet bör inte användas när stora 
förändringar i våghöjd sker över en kort sträcka (några våglängder). På grund av detta är 
det beräknade vågfältet i närheten av hinder och i hamnar inte tillförlitligt. 
 
SWAN beräknar inte strömmar som orsakas av vågorna. För att simulera vågor och 
underliggande strömmar måste strömmen ges i indata. Man måste göra en uppskattning 
av eller mäta underliggande strömmar för att få med deras effekt på vågorna.  
 
Vattenytans förhöjning på grund av olinjära transporterande vågor nära kuster med svagt 
sluttande strand kan beräknas men måste då aktiveras av användaren. ”Wave induced set-
up” 
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LTA (Lumped Triad Approximation) approximation för olinjär interaktion mellan tre 
olika vågor tar bara upp de mest dominerande interaktionerna. Approximationen beror 
även av riktningsspridningen hos spektrumet. 
 
SWAN använder DIA (Discrete Interaction Approximation) av Boltzmanns integral för 
att beskriva olinjär interaktion i set av fyra vågor. DIA begränsar antalet möjliga 
interaktioner till de mest dominerande. Det ger större riktningsspridning är för modeller 
som tar hänsyn till alla interaktioner mellan de fyra vågorna. Den ger även en sämre 
approximation för vågor med långa kammar och som har liten riktningsspridning. 
Approximationen beror även på upplösningen av frekvensen. Detta är gemensamt för alla 
tredje generationens vågmodeller.  
 
SWAN kan användas för alla skalor relevanta för vindgenererade ytvattenvågor och både 
i kartesiska och sfäriska koordinater utom där diffraktion är av betydelse.  
Anledningen till denna flexibilitet är att programmet ska kunna användas vid laboratorie-
försök och vid beräkningar på kontinentalsockeln. Det är även möjligt att koppla ihop 
SWAN med program som använder sfäriska koordinater.  
 
6.3 Teori  
 
Vågorna representeras av ett tvådimensionellt spektrum över vågaktionen (wave action 
density spectrum). Anledningen till att använda ett spektrum över vågaktionen N(σ,θ) 
istället för över vågenergin E(σ,θ) är att när det finns strömmar så är vågaktionen 
bevarad/konserverad men inte energin (Whitham, 1999). Oberoende variabler är relativa 
frekvensen σ och vågriktningen θ. Spektrumet för vågaktionen är energispektrumet 
dividerat med relativa frekvensen, N(σ,θ) = E(σ,θ)/σ. 
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6.4 Ekvation för konservering av vågaktionen 
 
Vågaktionsspektrumet är energi-/variansspektrumet delat med den relativa frekvensen, 
(N(σ,θ)=E(σ,θ)/σ. 
 
Vågaktionsspektrumets förändring beskrivs av: 
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∂  Förskjutningen av relativa frekvensen på grund av variationer i 

djup och strömmar.  
 

( )Ncθθ∂
∂   Vågornas riktningsändring på grund av refraktion som beror av 

variationer i djup och strömmar. 
 
S är en källterm för energi och representerar generering, dissipation och olinjära inter-
aktioner mellan vågor. 
 
6.5 Generering av vågor på grund av vind 
”Wind input Sin” 
 
Överföring av energi från vinden till vågorna sker enligt en resonansmekanism (Phillips, 
1957) och en feedbackmekanism (Miles, 1957). Källtermen för dessa mekanismer 
beskrivs ofta som en summa av linjär och exponentiell tillväxt: 
 
Sin (σ,θ) = A + BE (σ,θ)        Ekv. 6-2 

 
Där A och B beror av vågfrekvens, vågriktning och av vindens hastighet och riktning. 
Effekten av strömmar tas i beaktande genom att använda den skenbara vindhastigheten 
och riktningen. Den exponentiella tillväxten baseras på interaktionen mellan vågor och 
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luft givet av vågornas råhet (dvs. deras längd och höjd) och effekterna av luftens 
gränsskikt. 
 
6.6 Dissipation 
 
Det finns tre bidrag till dissipationen i SWAN, bildandet av gäss ”whitecapping” 
Sds,w(σ,θ), bottenfriktion Sds,b(σ,θ) och vågbrytning initierad av djupförändringar 
Sds,br(σ,θ). 
 
Bildandet av gäss beror primärt av vågornas branthet. SWANs behandling av fenomenet 
baseras på en pulsmodell (Hasselmann, 1974): 
 

),(,(S wds, θσσθσ E
k
k

Γ−= )        Ekv. 6-3 

Där Γ är en koefficient som beror av brantheten, k är vågtalet och streck över k och σ 
betecknar medelvärdet av vågtal (2π/L) och frekvens (1/T). Γ kan uppskattas utifrån 
vågornas energibalans vid fullt utvecklad sjö (Komen et al. 1984). Värdet på Γ kommer 
då att bero av den valda modellen för våggenerering från vindens påverkan, speciellt 
koefficienten B i den exponentiella delen av tillväxten för vågorna. 
 
Dissipation som beror av djupet kan orsakas av bottenfriktion, bottenrörelser, perkolation 
och reflektion. Den mest dominerande dissipationsprocessen för ett hav på 
kontinentalsockeln med sandig botten är den som orsaks av bottenfriktion. På grund av 
de stora skillnaderna i bottenförhållanden i kustnära områden är det svårt att samla in 
fältdata som visar vilken modell för bottenfriktionen som fungerar bäst. Av denna 
anledning används tre enkla modeller i SWAN, den empiriska JONSWAP modellen 
(Hasselmann et al. 1973), drag law modellen (Collins 1972) och eddy-viscosity (Madsen 
et al. 1988).  
 
Vid vågbrytning orsakad av minskat djup kan dissipationen approximeras utifrån teori för 
solitära vågor. Vid vågbrytning antas inte spektrumens form ändras vare sig för riktnings-
spridning eller för energi. Den totala mängden energi i spektrumet ändras men inte dess 
fördelning över de olika frekvenserna. Det utryck som används i SWAN är: 
 

),(,(S brds, θσθσ E
E
D
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tot= )        Ekv. 6-4 

 
Där Etot är totala vågenergin och Dtot är dissipationshastigheten för den totala energin 
enligt Battjes och Janssen (1978). Värdet på Dtot beror starkt av vågbrottsparametern 
Y = Hmax / d där Hmax är den maximala våghöjden vid det aktuella djupet d. I SWAN finns 
det ett konstant och ett variabelt värde på Y. Det konstanta värdet är Y = 0,73. 
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SWAN kan ge en uppskattning av fortplantningen av vågor över en långsträckt struktur 
till exempel vågbrytare eller pirar. Strukturen påverkar vågorna på två sätt, dels genom 
att våghöjden reduceras och dels genom diffraktion vid strukturens ändar. Swan tar inte 
hänsyn till difraktion men om sjön är tillräckligt oregelbunden med korta vågor så är 
betydelsen av diffraktionen liten. Detta gäller en till två våglängder ut från strukturens 
spets. Hur vågorna förändras när de passerar över dammen beskrivs av 
transmissionskoefficienten: 
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Där F = h - d är konstruktionens fribord, Hi är den infallande vågens signifikanta höjd, h 
är konstruktionens höjd mätt från botten, d är medelvattendjupet och koefficienterna α 
och β beror på konstruktionens utformning. Ofta är processen över konstruktionen 
mycket olinjär och det kan orsaka en förändring i frekvensen. Det finns dock inte 
tillräcklig information om den processen och i SWAN antas frekvensen vara oförändrad 
över hinder. Spektrumets form ändras inte bara dess energiinnehåll. α och β är konstanter 
som beror av strukturens utseende. Uttrycket baseras på försök i en vågränna och är i 
strikt mening bara tillämpbar på vågor som färdas emot strukturen i riktningen 90°, (rakt 
emot strukturen).  
 
Olinjära interaktioner mellan vågor 
 
På djupt vatten dominerar interaktioner mellan fyra vågor spektrumets utveckling. Det 
sker en överföring av vågenergi från spektrumets maximum till lägre frekvenser på grund 
av detta och vid bildningen av gäss sker överföringen till högre frekvenser. I mycket 
grunt vatten gör triad interaktioner att energi överförs från låga frekvenser till högre 
(SWAN). Triad interaktion innebär att två vågor påverkar varandra olinjärt och överför 
energi till en tredje våg. Quadruplet interaktioner motsvarar samma fenomen med fyra 
vågor istället för tre vågor. Att modellera quadruplet interaktioner fullt ut är mycket 
tidskrävande och görs normalt inte i vågmodeller, i SWAN används Discrete Interaction 
Approximation (DIA) istället. DIA ger en god approximation av fenomenet men gäller 
inte för vågor med liten eller ingen riktningsspridning. DIA begränsar antalet möjliga 
interaktioner mellan olika vågtal för de fyra vågorna men ger i stort en fysiskt riktig 
approximation av de olinjära interaktionerna. Begränsningen av antalet möjliga 
interagerande vågtal har konsekvenser och en av dem är att DIA ger större 
riktningsspridning än en modell som modellerar quadruplet interaktioner fullt ut. (I. R. 
Young 1999)  
 
Interaktioner mellan tre vågor baseras på en Boussinesqmodell av Madsen och Sørensen 
(1993). En diskret triad approximation (DTA) erhölls för kolinjära vågor genom att bara 
ta hänsyn till dominerande interaktioner. Modellen beskriver överföringen av energi från 
toppfrekvensen till de högre frekvenserna. En något annorlunda modell Lumped Triad 
Approximation (LTA) av Eldeberky (1996) används i SWAN.  
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7 Våglaster 
 
Våglaster kan studeras utifrån 1, vilken struktur det rör sig om och 2, vilken typ av vågor 
som den påverkas av. Carlén (2001) har genomfört en litteraturstudie över våglaster på 
fundament till vindkraftverk, som innehåller en rad intressanta referenser som behandlar 
dessa aspekter. Föreliggande projekt inriktas till en början på slanka strukturer på grunt 
vatten. 
 
7.1 Morison 
 
För uppskattning av krafter från icke brytande vågor mot hydrodynamiskt slanka 
konstruktioner – diameter/våglängd = D/L < 0,05 – kan den s.k. Morisons ekvation 
användas. Kraften mot konstruktionen antas i denna vara sammansatt av två termer; en 
släpkraftsterm och en masströghetsterm. I ekvationen nedan ges en version av Morisons 
ekvation motsvarande den i ”stripteorin” för fartyg och bladelementteorin. Denna version 
av ekvationen ger horisontalkraften per längdenhet av ett vertikalt cirkulärcylindriskt torn 
med diametern D som 
 

dt
),(d

4
),(),(

2
1),(

2 tzuDCtzutzDuCztf MD
πρρ += .    Ekv. 7-1 

 
Här är u vattnets horisontella hastighetskomponent i den ostörda vågen, du/dt den ostörda 
horisontella vattenaccelerationen och ρ vattnets densitet.  
 
CD och CM är empiriska koefficienter och beror främst av Reynolds’ tal, ytråhet och 
Keulegan-Carpenters tal. Keulegan-Carpenters tal är ett mått på förhållandet mellan 
vattenrörelsens ”slaglängd” och cylinderdiametern och skrivs t.ex. KC = Tumax/D, där T 
är vågperioden och umax hastighetens amplitud. För höga Reynolds’ tal varierar CM från 2 
vid lågt KC till 1,5 vid högt KC (> 15). CD uppvisar stor spridning vid låga KC – mellan - 
0,5 och + 1,5 – för att vid höga KC närma sig 0,5. Se t.ex. diagram nedan. En utförlig 
beskrivning av fenomenen och resultat före 1988 finns hos Moberg (1988). 
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Fig.  7-1 Exempel på resultat från försök att i regelbundna vågor experimentellt bestämma 
koefficienterna CM och CD i Morisons formel. (Från Klopman & Kostense, 1990) 

 
7.2 Våglasten 
 
Den totala belastningen på konstruktionen erhålles ur ekvationen ovan genom att 
integrera denna från bottnen till vattenytan 
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För att beräkna horisontalkraften F(t) måste man således känna horisontella vatten-
hastigheter och accelerationer upp till den faktiska vattenytan i varje tidsögonblick.  
 
Boussinesqmodellerna FUNWAVE och REF/DIF 1 ger vattenytans nivå och horisontell 
vattenhastighet på visst djup som resultat och en återtransformering till en 
hastighetsprofil och bildning av tidsderivatan i en vald vertikal är ganska rättfram. 
Modeller som SWAN ger däremot ett variansspektrum för vattenytans nivå som resultat. 
För att beräkna horisontalkraften F(t) måste man ur detta spektrum bilda en tidsserie av 
vattenytans nivå och horisontella vattenhastigheter och accelerationer upp till den 
faktiska vattenytan. De vanliga linjära teorierna ger tyvärr orimliga resultat vid 
extrapolation av vattenhastigheterna ovanför stillvattennivån, speciellt för korta vågor. 
Då får speciella metoder för denna extrapolation utnyttjas (Se t.ex. Gudmestad & 
Karunakaran, 1994). För litet längre flackare vågor kommer den andra termen i 
högerledet i Morisons formel att dominera kraften. Eftersom den horisontella 
vattenaccelerationen är störst i tiden då vattenytan passerar stillvattenytan blir därmed 
kraften störst i detta ögonblick. För en beräkning av maxkrafter och 
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utmattningsberäkning kan då linjära metoder i tids- och frekvensplanet användas. För 
icke-linjär, kortkammig sjö måste däremot olinjära vågmodeller tillämpas. Hua & 
Ekman, (1999) citerar i detta sammanhang Nestegård & Stokka (1995) och Longuet-
Higgins (1997), och Carlén (2001) anger en rad källor bl.a. Hudspedt (1975). 
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8 Slutsatser 
Beräkning av vindkraftverks strukturrespons är komplicerad och har utretts av M. Kühn. 
Han har kommit fram till att det som främst är avgörande för vindkraftverkets livslängd, 
inte är extrembelastningen utan de utmattningslaster som strukturen utsätts för.  
 
Inriktningen på fortsatta studier bör läggas på att jämföra de tre beskrivna numeriska 
beräkningsmodellerna för vågutbredning för att se hur de lämpar sig för att: 
 

1. Välja lämpliga lokaler för vindkraft ur på våglastsynpunkt. 
2. Generera indata till strukturmekaniska modeller både för 

extremlastberäkningar och för utmattningsberäkningar 
3. Genom invers analys (t.ex. wavelettransformering) av våg- och 

responsmätningarna vid Näsudden bestämma tillräckliga krav på 
våglastmodellen för responsberäkning.  

 
Endast programvara med öppen och fri källkod kommer att studeras då detta ger kontroll 
över modellernas programuppbyggnad.  
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