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SAMMANFATTNING 
 

Vågenergi är en nära helt oanvänd förnybar energiresurs med enorm potential och 

många fördelar jämfört med andra förnybara energikällor. Men havsmiljön är hård och 

krafterna kan bli mycket stora vilket ställer höga krav på vågkraftverkets konstruktion. 

Detta har förhindrat ett kommersiellt genombrott för vågkraften. 

 

Waves4Power har utvecklat ett vågkraftverk, WaveEL, som består av en flytboj och en 

vertikal cylinder med vattenkolv. Vattenpelaren i cylindern oscillerar i takt med vågorna 

och driver vattenkolven. Ett hydraulsystem bromsar vattenkolvens rörelser och 

utvinner energi ur vågorna. Mellanrummet mellan vattenkolv och cylindervägg kallas 

läckspalt och varierar i storlek över kolvens slaglängd.  

 

Hur kraftverkan på kolven ser ut vid olika flöden i cylinder och läckspalt är mindre 

känt. Om läckspalten är för stor förlorar kraftverket i effektivitet medan kraftverkan på 

kolven minskar. Är läckspalten istället för liten medför detta att geometrisk orundhet 

kan leda till skador. Det är också möjligt att kavitation uppstår runt kolven vilket 

innebär påfrestningar för konstruktionen.  

 

Simulering av kraftverkan genomfördes i COMSOL Multiphysics för att kartlägga 

kraftverkan och finna ett samband mellan kraftverkan på vattenkolven och andra 

variabler samt undersöka kavitationsrisken.  

 

Ett linjärt, dimensionslöst samband mellan kraftverkan på vattenkolven och en 

funktion beroende av flödeshastighet, kolvradie, periodtid och läckspaltens storlek togs 

fram.  

 

De områden som under vissa givna förutsättningar kan utsättas för kaviterande 

ångblåsor har sammanställts och resultatet visar hög risk för kavitation då kolven 

befinner sig i övre bypass-sektionen.  
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SUMMARY 
 

Wave energy is a nearly unused renewable energy resource with great potential and 

many advantages compared to other renewable energy sources. But the marine 

environment is harsh and the forces in the waves can be very large, which is very 

demanding to the wave energy converters construction. To this date, these factors has 

prevented a commercial breakthrough for wave power. 

 

Waves4Power has developed a wave energy converter, WaveEL, consisting of a buoy 

and a vertical cylinder with a water piston. The water column in the cylinder oscillates 

with the waves and drives the water piston. A hydraulic system brakes the water 

pistons movements and extract energy from the waves. The spacing between the water 

piston and cylinder wall is called leakage channel and varies in size over the piston 

stroke. 

 

How the forces on the water piston vary with the flow rate in the cylinder and the 

leakage gap is less known. If the leakage gap is too big the wave energy converter loses 

efficiency while the forces on the piston decreases. If the leakage gap is to small, this 

means that the lack of geometric roundness can lead to damage. It is also possible that 

cavitation occurs around the piston which could damage the construction. 

 

Simulation of the forces acting on the water piston was done in COMSOL Multiphysics. 

The objective was to map the forces acting on the water piston and ultimately to find a 

connection between the forces on the water piston and other variables. Lastly, the risk 

of cavitation was examined. 

 

A linear, dimensionless correlation between the forces on the water piston and a 

function dependent on flow rate, the piston radius, the wave period and the size of the 

leakage gap was developed. 

 

The areas that under certain given conditions can be exposed to cavitation have been 

compiled and the results show a high risk of cavitation when the piston is in the upper 

bypass section of the stroke.  
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NOMENKLATUR 
 

Symbol Enhet Storhet 

A [m] Amplitud 

Dh [m] Hydraulisk diameter 

F [N] Kraft 

Hm0
2  [m] Signifikant våghöjd 

I [-] Enhetsmatris 

P [W] Effekt 

Pe [1] Péclet-talet 

Re [1] Reynolds tal 

T [s] Periodtid 

T∞ [°C] Referenstemperatur 

U [m/s] Hastighet(sfält) 

Uk [m/s] Kolvens hastighet 

a [m/s2] Acceleration(sfält) 

c [1] Diffusionskoefficient 

ca [1] Artificiell diffusionskoefficient 

cg [m/s] Grupphastighet 

d [m] Vattendjup 

f [-] Godtyckligt vektorfält 

g [m/s2] Tyngdacceleration 

h [m] Vattenpelarens höjd 

hc [m] Meshens cellstorlek 

k [m-1] Vågtal 

k [J/kg] Kinetisk energi 

m [kg] Massa 

p [Pa] Tryck 

p0 [Pa] Tryck vid inloppsranden 

patm [Pa] Atmosfärstryck, 101325 Pa 

pf [Pa] Förångningstryck 

pin [Pa] Tryck vid inloppsranden 

p∞ [Pa]  Referenstryck 

rk [m] Kolvens radie 

t [s] Tid 

u, v, w [m/s] Hastighetskomponenter 

u̅ [m/s] Genomsnittlig hastighet, u-komponent 

u′ [m/s] Fluktuerande hastighet, u-komponent 

wl [m/s] Medelhastighet i läckspalten  

x, y, z [-] Kartesiska koordinater 

β [m/s] Konvektiv hastighetsvektor 

δ [1] Dämpningsparameter 

δl [m] Läckspaltens storlek 

ε [m2/s3] Dissipation av kinetisk energi 
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ζ [m] Havsytans elevation 

λ [m] Våglängd 

μ [Pa∙s] Dynamisk viskositetskonstant 

μl [Pa∙s] Laminär viskositet 

μt [Pa∙s] Turbulent viskositet 

ρ [kg/m3] Densitet 

σ [1] Kavitationstal 

τij [N/m2] Spänningstensor 

ϕ [°] Fasvinkel 

ω [s-1] Specifik dissipation av kinetisk energi 

ωf [rad/s] Vinkelfrekvens 

∇ [m-1] Gradientoperator 
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1. INLEDNING 
 

I detta kapitel presenteras den bakomliggande problembakgrund, utifrån vilken 

studiens syfte och mål har formulerats, tillsammans med en kortare beskrivning av 

Waves4Power och vågkraftverket WaveEL.  

 

 

Havsvågor är en enorm källa till förnybar energi som ännu är i stor sett helt 

outnyttjad. Den globala effektpotentialen kan räknas i terawatt och kusterna utanför 

Norge, Storbritannien och Australien ses som särskilt intressanta för vågkraftprojekt  

(Sheng et al., 2015). 

 

Vågkraften förknippas med mycket låga utsläpp av växthusgaser, även i jämförelse 

med andra förnybara energikällor (Amponsah et al., 2014). Detta tillsammans med 

andra fördelar som lägre intermittens än sol- och vindkraft (Engström, 2011), att 

säsongsvariationerna i tillgänglig vågenergi följer variationer i elförbrukning vid 

tempererade klimat (Drew et al., 2009) samt att en hög energidensitet (López et al., 

2013) gör tekniken mycket intressant inför framtiden.  Vågraften kan därför potentiellt 

spela en viktig roll i arbetet mot ett klimatneutralt globalt energisystem för minimering 

av antropogena klimatförändringar (Jacobson & Delucchi, 2011).  

 

Hittills har dock den korrosiva och ogästvänliga havsmiljön inneburit problem som 

visat sig vara svåra att bemästra. För att ett vågkraftverk ska vara lönsamt krävs att det 

optimeras för de vanligast förekommande vågförhållanden de kommer utsättas för, 

vanligtvis med effekter kring 30-70 kW/m (Drew et al., 2009). Samtidigt måste de 

kunna motstå ett extremt vågklimat där krafter upp mot 2000 kW/m ibland kan 

förekomma. Detta ställer mycket höga krav på konstruktionens hållfasthet och 

korrosionsbeständighet (Drew et al., 2009; Waters, 2008). 

1.1 BAKGRUND 

Ett av de företag som länge verkat i branschen är Waves4Power. Embryot till det som 

senare blev Waves4Power föddes under oljekrisen på 1970-talet då konsultföretaget 

InterProject Service AB (IPS) grundades. En simpel prototyp utvecklades och tester 

gjordes i vågtank på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Detta ledde till 

utvecklingen av accelerationstuben, IPS-bojen, som sedan kunde patenteras innan 

1980-talets början. IPS-bojen testades 1979 i skala 1:5 i sjön Lygnern söder om 

Göteborg med hjälp av ett annat konsultföretag, Technocean AB. En fullskalig prototyp, 

Elskling, utvecklades och testades 1981-82 söder om ön Vinga utanför Göteborg men 

trots att resultatet från testet ansågs visa på potential sjönk intresset för alternativa 

energislag på grund av sjunkande oljepriser (Waves4Power, 20151). 

 

1996 fick IPS-bojen åter ett uppsving då ett EU-finansierat projekt utsåg tekniken till 

den bäst lämpade vågkrafttekniken för vidare innovationsutveckling. I projektet 

jämfördes tidens mest kända tekniker, varav en var Hose Pump från Svenska Varv. Idén 
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att kombinera de båda teknikerna utmynnade i ett patent 1998 vilket var ett stort steg 

mot det företag som existerar idag (Waves4Power, 20151). 

 

Företaget hade dock svårigheter att hitta finansiärer vilket ledde till att ett nytt 

företag, AquaEnergy Group, bildades i USA 2001. Efter lång utvecklingstid av vad som 

skulle kallas för AquaBuOY köptes företaget upp 2006, sammansmälte med ett 

vindkraftföretag varefter banden till Sverige kapades. Efter ett misslyckat försök lades 

AquaBuOY-projektet ned (Waves4Power, 20151). 

 

IPS tog då tillbaka teknikrättigheterna och tillsammans med teamet från Technocean 

bildade man företaget Waves4Power år 2009 och började utveckla WaveEL. Redan 

2010 testades WaveEL-bojen fullskaligt, återigen utanför Vinga och återigen visade 

tekniken en möjlig potential (Waves4Power, 20151). 

 

Företaget har sedan dess vidareutvecklat WaveEL och ska sjösätta en ny prototyp 

hösten 2015 utanför Runde, Norge (Forsberg, 2015). 

 

WaveEL är ett punktabsorberande vågkraftverk (Wave4Power, 20152). Det betyder 

att flytbojens diameter är väsentligt mindre än våglängden för de inkommande vågorna 

(Engström, 2011). Vågkraftverk av denna typen konverterar vågornas vertikala 

oscillation till elektricitet och är oberoende av vågens riktning (López et al., 2013).   

 

Vågkraftverkets översta del är en flytboj. Genom denna går en cirka 35 meter lång 

vertikal cylinder. Cylindern utgörs av två delar; det yttre röret samt det inre röret. Det 

inre röret är beläget på insidan av det yttre röret. Det inre röret består av två delar; 

arbetsområde och bypass. I varje ände av arbetsområdet sitter en bypass-sektion. 

Bypass-sektionerna vidgar det inre röret till det yttre rörets diameter, se fig. 1. 

(Forsberg, 2015; Wave4Power, 20152). 

 

 
Fig. 1. Principskiss över vattenkolvens slaglängd med arbetsområde och bypass-sektioner 

 

En vattenkolv går genom det inre röret se fig. 1. Avståndet mellan vattenkolven och 

cylindervägg kallas för läckspalt. På grund av utformningen med bypass-sektioner 

varierar läckspaltens storlek.  Denna konstruktion ska medföra en reduktion av de 
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krafter som kolven utsätts för under drift då kolven befinner sig vid ändlägena, då 

bypass-flödet tillåts vara mycket större på grund av den större läckpalten. Vattenkolven 

är kopplad till ett hydrauliskt kraftöverföringssystem (Forsberg, 2015; Waves4Power, 

20152). 

 

WaveEL kan sägas vara av tvåkroppstyp, där bojen och cylindern utgör den ena 

kroppen, flytkroppen, och vattenpelaren i cylindern utgör den reagerande delen. 

Tvåkroppssystem utnyttjar den relativa hastigheten mellan de två kropparna för att 

extrahera energi ur havsvågor (Li & Yu, 2012). 

 

Vattenkolven styr vattenpelarens rörelser. Bojens rörelser bestäms av inkommande 

vågor. Helt utan hydraulisk dämpning av vattenkolven står vattenpelaren i stort sett 

stilla medan flytboj och cylinder oscillerar i takt med vågorna. Vattenkolven kan också 

låsas vilket medför att vattenpelaren följer bojens rörelser och systemet blir ett 

enkroppssystem, det vill säga att både flytbojen och vattenpelaren oscillerar i takt med 

vågorna. I båda dessa fall extraheras ingen energi från vågorna (Wave4Power, 20152) 

 

Det är först då vattenkolven bromsas av hydraulsystemet som energi utvinns. Interna 

krafter mellan bojen, vattenpelaren och vattenkolven överförs då till den hydrauliska 

cylindern. Denna är ansluten till en ackumulator och en hydraulmotor som i sin tur 

driver en elektrisk generator (Forsberg, 2015; Wave4Power, 20152). 

 

Hur kraftverkan på kolven ser ut vid olika flöden i cylinder och läckspalt är mindre 

känt. Om läckspalten är för stor förlorar kraftverket i effektivitet medan kraftverkan på 

kolven minskar. Är läckspalten istället för liten medför detta att geometrisk orundhet 

kan leda till skador. Det är också möjligt att kavitation uppstår runt kolven vilket 

innebär påfrestningar för konstruktionen.  

 

Simulering av vågkraftverket med fokus på kraftverkan och kavitation kan därför ge 

viktiga insikter vid designval och för vidare optimering mot energiextraktion, där så lite 

vågenergi som möjligt går förlorad samtidigt som kraftverkan inte överskrider kritiska 

nivåer för långvarig elproduktion.  

1.2 SYFTE 

Arbetets huvudsyfte är att identifiera parametrar som påverkar kraftverkan på 

kolven genom modellering av WaveEL i COMSOL Multiphysics och kartlägga 

kraftverkan vid olika flödesförlopp. Vidare skall samband mellan dessa parametrar och 

kraftverkan undersökas. Slutligen syftar studien till att undersöka riskerna för 

kavitation vid dessa flödesförlopp.  

1.3 MÅL 

Arbetets mål är att leverera ett tydligt samband mellan en eller flera parametrar och 

kraftverkan på kolven samt presentera en riskbedömning för kavitation. 
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1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR 

Frågor som ska besvaras med hjälp av modellen: 

 Vilka parametrar påverkar kraften på kolven? 

 Går det att ta fram ett tydligt samband mellan kraftverkan på kolven och en 

eller flera av dessa parametrar? 

 Finns det risk för att det uppstår kavitation under drift? 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 

Modellen syftar ej till att optimera energiextraktion utan enbart undersöka kraftverkan 

och kavitation. Bojens rörelser relativt vattenytan och vågornas påverkan på 

vågkraftverket kommer att bortses ifrån, endast strömningen i röret kommer beaktas. 

Någon verifiering av modellen kommer ej att ske under studiens gång. På grund av 

tidsbegränsning har tidseffektiva beräkningsmodeller använts varför metoder med särskilt 

hög noggrannhet ej tillämpats.  
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2. TEORI 
 

I detta kapitel redovisas den teori som ligger bakom de hydrodnamiska processerna i 

vågkraftverket. Kapitlet inleds med ett avsnitt allmän vågteori, fortsätter med 

kraftanalys och masstransport och avslutas med ett avsnitt om kavitation. 

 

2.1 VÅGTEORI 

Solen och atmosfären driver alla dynamiska processer i havet. Havsvågor bildas 

främst när vinden blåser över havsytan men processerna är mycket komplicerade. 

Enkelt förklarat beror vågbildning och vågornas tillväxt på följande tre processer: 

(Stewart, 2008). 

 

 Turbulensen i vinden skapar varierande tryckfluktuationer på havsytan, 

vilket ger små vågor med en våglängd på några centimeter. 

 Vinden som blåser över vågen skapar tryckskillnader längs vågprofilen, 

vilket gör att vågen växer till. Processen är instabil; när vågen blir större blir 

även tryckdifferenserna större och vågen växer då ännu snabbare. 

Instabiliteten i processen gör att vågen växer exponentiellt.  

 Vågorna börjar tillslut interagera med varandra, vilket skapar längre vågor. 

Interaktionen överför energin från korta vågor till längre vågor. Detta skapar 

vågor som rör sig snabbare än den vind som ursprungligen var dess upphov.  

 

Vågorna som bildas breder ut sig vilket medför att de överlagras i varandra. 

Matematiskt kan havsytans nivå beskrivas enligt (1) med linjär teori. Havsvågorna 

reduceras i denna förenkling till två dimensioner med vågornas utbredning i x-riktning. 

Nivån, 휁,  beskrivs som summan av ett finit antal planvågor som överlagrats i varandra, 

se fig. 2. (Stewart, 2008; Krogstad & Arntsen, 2000). 

 

 
휁(𝑥, 𝑡) = ∑ 𝐴𝑛 sin(𝜔𝑓𝑛

𝑡 − 𝑘𝑛𝑥 + 𝜙𝑛)
𝑁

𝑛=1
   (1)

 

Där t är tiden, A är amplituden, k är vågtalet, ωf är vinkelfrekvensen och ϕ är 

fasvinkeln.  

 

Vågtalet är relaterat till våglängden, λ, enligt (2) (Stewart, 2008). 

 

 
𝑘 =

2𝜋

𝜆
   (2)

 

Vågtalet och vinkelfrekvensen är relaterade enligt dispersionsrelationen, se (3) 

(Stewart, 2008).  
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 𝜔𝑓
2 = 𝑔𝑘 tanh(𝑘𝑑)   (3)

 

Där g är tyngdaccelerationen och d är vattendjupet. 

 

 
Fig. 2. Vattenytans nivå bestäms av ett finit antal planvågor som överlagrats i varandra (Krogstad 

& Arntsen, 2000). 

 

Vågorna påverkas alltså av variationer i vattendjupet, om djupet inte är avsevärt 

större än våglängden. När vågorna närmar sig kusten, minskar djupet och vågens 

utbredningshastighet. Detta gör att våglängden minskar medan våghöjden ökar, tills 

vågen bryts (Boyle, 2004). 

 

Kraftigare vind med större stryklängd (sträckan över vilken en vind interagerar med 

vattenytan) över längre tid genererar vågor med högre energiinnehåll (Stewart, 2008; 

Pelc & Fujita, 2002).  Energin som lagras i havsvågor är delvis kinetisk, delvis potentiell. 

Vinden ger vattnet sin rörelse och ger därmed upphov till den kinetiska energin, men 

den deformerar också vattenytan under interaktionen vilket ger upphov till vågrörelsen 

och därmed också den potentiella energin (Falnes, 2007).  

 

Energin i vågorna transporteras med grupphastigheten, cg, och medeleffekten, P, per 

meter vågkam kan approximeras enligt (4) (Arinaga & Cheung, 2012). 

 

 
𝑃 =

1

8
𝜌𝑔𝐻𝑚0

2 𝑐𝑔   (4)

 

I ekvationen ligger bidragen från både potentiell och kinetisk energi där ρ är 

densiteten och 𝐻𝑚0
2  är den signifikanta våghöjden, det vill säga medelvärdet av den 

tredjedel vågor med störst amplitud. 

2.2 FLUIDDYNAMISK KRAFTANALYS OCH MASSTRANSPORT 

Fluider följer Newtons andra lag, vilken visar ett förhållande mellan krafter, 𝐹, massa, 
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m, och acceleration, a, se (5). Ett fluidelement börjar således accelerera då den 

resulterande kraften är skild från 0. Detta kan bland annat bero på tryckskillnader, 

gravitationskrafter eller externa krafter (Smits, 2014).  

 

 
∑ 𝐹 = 𝑚𝑎 =

𝑑(𝑚𝑈)

𝑑𝑡
   (5)

 

Där U är hastigheten. 

 

För att beskriva masstransport och kraftverkan i ett flödesförlopp används ett antal 

fundamentala balansekvationer. Den första av dessa balansekvationer är 

kontinuitetsekvationen, vilken bygger på lagen om massans bevarande. Massa varken 

skapas eller försvinner i ett strömningsförlopp, en volym som innehåller samma atomer 

och molekyler innehåller också samma massa (Smits, 2014). 

 

Kontinuitetsekvationen i differentialform för kompressibla fluider formuleras enligt 

(6). För en beskrivning av rapportens matematiska ramverk och de fältvariabler som 

används, se Bilaga 1.  

 

 𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ ∇ ∙ (𝜌𝑈) = 0   (6)

 

Efter antagande om inkompressibelt flöde, det vill säga 𝜕𝜌 𝜕𝑡⁄ ≅ 0 kan (6) skrivas om 

enligt (7) (Çengel & Cimbala, 2006). 

 

 ∇ ∙ 𝑈 = 0   (7)

 

Den andra fundamentala balansekvationen för rörelsemängd bygger på Newtons 

andra lag, men för fluiddynamiska tillämpningar skrivs den om i differentialform och 

kallas för Navier-Stokes ekvation. Den gäller för ett finit volymelement. Navier-Stokes 

ekvation redovisas i (8) (Yu & Li, 2013). 

 

 
𝜌 (

𝜕𝑈

𝜕𝑡
+ (𝑈 ∙ ∇)𝑈) = 𝜌𝑔 − ∇ ∙ 𝑝𝐼 + ∇ ∙ 𝜏𝑖𝑗    (8)

 

Där 𝜕𝑈 𝜕𝑡⁄  är den lokala accelerationen, (𝑈 ∙ ∇)𝑈 den advektiva delen av 

accelerationen, rörelsemängdsflödet, ∇ ∙ 𝑝 är tryckgradienten, I är en enhetsmatris, ρg är 

gravitationskrafter och 𝜏𝑖𝑗  är en viskös spänningstensor. Högerledet är en summering 

av de krafter som verkar på fluiden, vilka ger fluiden accelerationen i vänsterledet. 

 

Krafterna brukar delas upp i två olika kategorier. Volymkrafter; de som verkar i hela 

volymelementet och ytkrafter; de som verkar på volymelementets yta (McDonough, 

2009; Çengel & Cimbala, 2006). 

 

Volymkrafterna är proportionella mot volymen eller massan och utgörs av 
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gravitationskrafter, elektriska krafter och magnetiska krafter. Endast 

gravitationskrafter kommer att tillämpas i denna rapport. Detta motsvarar således den 

första termen på högersidan i Navier-Stokes ekvation (McDonough, 2009; Çengel & 

Cimbala, 2006). 

 

Ytkrafterna är proportionella mot ytan över vilken de verkar. De består av både 

tangentiella skjuvkrafter och normalriktade krafter, se fig. 3. För en fluid i vila består 

ytkrafterna enbart av normalkrafter, vilken är den andra termen på högersidan av 

Navier-Stokes ekvation (Çengel & Cimbala, 2006). 

 
Fig. 3. Ytkrafter, både tryckkrafter och viskösa krafter, på en volym (Çengel & Cimbala, 2006). 

 

För fluider i rörelse tillkommer viskösa spänningar vilka beror på fluidens viskositet. 

Den viskösa spänningstensorn i (8) kan uttryckas enligt (9) (COMSOL, 2014). 

 

 
𝜏𝑖𝑗 = 𝜇(∇𝑈 + (∇𝑈)𝑇) −

2

3
𝜇(∇𝑈)𝐼   (9)

 

Där μ är fluidens dynamiska viskositet. 

 

Efter substitution kan Navier-Stokes ekvation uttryckas enligt ekvation (10) 

(COMSOL, 2014). 

 

 
𝜌 (

𝜕𝑈

𝜕𝑡
+ (𝑈 ∙ ∇)𝑈) = 𝜌𝑔 − ∇ ∙ 𝑝𝐼 + ∇ ∙ [𝜇(∇𝑈 + (∇𝑈)𝑇) −

2

3
𝜇(∇𝑈)𝐼]   (10)

 

Navier-Stokes ekvation bildar tillsammans med kontinuitetsekvationen ett 

ekvationssystem med fyra komponenter. Detta är tillräckligt för att lösa ut de fyra 



| 9 

 

okända variablerna som ingår; tre hastighetskomponenter (u, v, w) samt tryck (p) 

(Çengel & Cimbala, 2006). 

 

Detta gäller då strömningsförloppet sker vid laminära förhållanden. Vid laminär 

strömning sker all rörelse i ordnade ”skikt” i flödesriktningen. Inga, eller mycket få 

rörelser sker vinkelrätt mot strömningsriktningen. Strömningen kan också vara 

turbulent. Vid turbulent strömning är flödet mer kaotiskt och karaktäriseras av snabba, 

slumpmässiga tredimensionella virvlar vilket implicerar rörelser i fler riktningar än den 

genomsnittliga flödesriktningen (McDonough, 2009; Çengel & Cimbala, 2006). 

 

Övergången från laminär till turbulent strömning beskrivs av förhållandet mellan 

inerta krafter och viskösa krafter i fluiden. Detta förhållande kallas för Reynolds tal och 

redovisas i (11). Vid höga Reynolds tal är de inerta krafterna så stora att de viskösa 

krafterna inte dämpar ut advektiv transport av turbulens i flödet (Çengel & Cimbala 

2006; Alvarez, 2006). 

 

 
𝑅𝑒 =

𝜌𝑈𝐷ℎ

𝜇
   (11)

 

Där 𝑈 är genomsnittlig flödeshastighet och 𝐷ℎ  är hydraulisk diameter. 

 

På grund av virvlarna skrivs flödeshastigheten vid turbulenta flödesförlopp ofta som 

summan av den genomsnittliga flödeshastigheten och en fluktuerande 

hastighetskomponent för att ta hänsyn till virvlarna. Se (12) för u-komponentens 

hastighet i ett turbulent strömningsförlopp. 

 

 𝑢 = �̅� + 𝑢′   (12)

 

Där �̅� är den genomsnittliga flödeshastigheten och 𝑢′ är den fluktuerande 

komponenten i x-led. 

 

Flödeshastigheten påverkas av omkringliggande solida ytor. No-slip innebär att 

fluiden i gränsskiktet har samma hastighet som omkringliggande solida ytor vilket ger 

upphov till en hastighetsprofil enligt fig. 4 (Çengel & Cimbala, 2006). 
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Fig. 4. No Slip-villkoret ger upphov till en hastighetsprofil vid strömning över en solid yta. 

 

Detta medför att det vid turbulenta strömningar sker ett utbyte av små fluidpaket 

mellan ”lager” med olika hastighet och rörelsemängd vilket medför att 

skjuvspänningarna ökar. Skjuvspänningarna beror således på om strömningen är 

laminär eller turbulent. Skjuvspänningarna kan beskrivas med två komponenter; en 

laminär komponent, (13), och en turbulent komponent, (14). De totala 

skjuvspänningarna är summan av de båda komponenterna, (15). 

 

 
𝜏𝑙 = 𝜇

𝜕�̅�

𝜕𝑦
   (13)

  

𝜏𝑡 = 𝜇𝑡

𝜕�̅�

𝜕𝑦
 

  (14)

  

𝜏𝑡𝑜𝑡 = (𝜇 + 𝜇𝑡)
𝜕�̅�

𝜕𝑦
 

  (15)

 

Där 𝜇𝑡 är ”turbulent viskositet”. 

 

De turbulenta skjuvspänningarna är sex stycken till antalet, se fig. 3, och medför nya 

okända variabler vilket betyder att Navier-Stokes ekvation och kontinuitetsekvationen 

inte längre räcker för att lösa ekvationssystemet. Den turbulenta viskositeten måste 

därför modelleras med hjälp av semi-empiriska turbulensmodeller. Vid tillämpning av 

turbulensmodeller modifieras Navier-Stokes ekvation något, och hänsyn tas till 

turbulent viskositet se (16). Denna form kallas för Reynolds-averaged Navier-Stokes 

(RANS) (Davidson, 20151, COMSOL, 2014) 

 

 
𝜌 (

𝜕𝑈

𝜕𝑡
+ (𝑈 ∙ ∇)𝑈)  = 𝜌𝑔 − ∇ ∙ 𝑝𝐼 + ∇

∙ [(𝜇 + 𝜇𝑡)(∇𝑈 + (∇𝑈)𝑇) −
2

3
(𝜇 + 𝜇𝑡)(∇𝑈)𝐼 −

2

3
𝜌𝑘𝐼] 

  (16)

 

Där k  är den kinetiska energin. 
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Det finns ett flertal olika turbulensmodeller att välja på vid RANS-simulering, var och 

en med respektive fördelar och nackdelar beroende på tillämpning. Några av de 

vanligaste är olika varianter av k-휀 och k-ω (Davidson, 20152). Turbulensmodellerna 

skiljer sig bland annat på hur den viskösa spänningstensorn approximeras genom att 

beräkna turbulent viskositet, men är numeriskt ganska lika (Celik, 1999).  

 

I praktiken betyder skillnaderna mellan turbulensmodellen olika utfall vid 

tillämpning. Celik (1999) menar att k-ε ofta kräver antingen låga Reynolds-tal eller 

användning av så kallade ’wall functions’ för att vara tillförlitlig. Då problemet 

karaktäriseras av stora tryckgradienter har k-ω visat sig ge bättre approximationer än 

k-ε vilket också gäller approximering av gränsskiktet mot omkringliggande väggar 

(Celik, 1999).  

 

Nedan presenteras k-ω. 

 

k-ω approximerar turbulent viskositet enligt (17) (Davidson, 20152). 

 

 
𝜇𝑡 = 𝜌

𝑘

𝜔
   (17)

 

Där ω är specifik dissipation av kinetisk energi. 

 

Detta medför två nya okända variabler, k och ω, som måste lösas. Två nya 

transportekvationer skapas för att lösa ekvationssystemet. En för den kinetiska energin, 

(18), och en för specifik dissipation av den kinetiska energin, (19) (Davidson, 20152). 

 

 
𝜌

𝜕𝑘

𝜕𝑡
+ 𝜌(𝑈 ∙ ∇)𝑘 = ∇ [(𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝑘
𝜔) ∇𝑘] + 𝑃𝑘 − 𝛽∗𝜔𝑘   (18)

 

 
𝜌

𝜕𝜔

𝜕𝑡
+ 𝜌(𝑈 ∙ ∇)𝜔 = ∇ [(𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝜔

) ∇𝜔] +
𝜔

𝑘
(𝑐𝜔1𝑃𝑘 − 𝑐𝜔2𝜌𝑘𝜔)   (19)

 

 

Där 𝜎𝑘
𝜔, 𝛽∗, 𝜎𝜔, 𝑐𝜔1 och 𝑐𝜔2 är konstanter enligt tabell 1 och Pk är en produktionsterm 

enligt (20) (Davidson, 20152) 

 

 
𝑃𝑘 = 𝜇𝑡 [∇ ∙ 𝑈: (∇𝑈 + (∇𝑈)𝑇) −

2

3
(∇𝑈)2] −

2

3
𝜌𝑘∇ ∙ 𝑈   (20)
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Tabell 1. Konstanter vid k-ω. 

Konstant Värde 

𝜎𝑘
𝜔 2 

𝛽∗ 0,09 

𝜎𝜔 2 

𝑐𝜔1 5/9 

𝑐𝜔2 3/40 

 

Antalet ekvationer är nu tillräckligt för att lösa ekvationssystemet för turbulenta 

strömningar.  

 

Navier-Stokes ekvation är helt fundamental för fluiddynamiska beräkningar, men 

förutom för ytterst simpla problem går ekvationen inte att lösa analytiskt, varför 

numeriska beräkningar är direkt nödvändiga. Detta gäller speciellt vid tillämpningar av 

turbulensmodeller. På grund av komplexiteten approximeras dessa ofta med hjälp av 

datorer (Çengel & Cimbala, 2006; McDonough, 2009). 

2.3 KAVITATION 

Vid varje given temperatur har en vätska ett tryck där denna övergår till gasfas. Detta 

tryck kallas för förångningstryck. Då trycket lokalt sjunker under förångningstrycket 

börjar fluiden koka vilket bildar ångblåsor. När dessa ångblåsor sedan förflyttas till 

områden med tryck över förångningstrycket imploderar de. Detta kallas för kavitation 

och orsakar stora tryckökningar på omgivningen (Alvarez, 2006). 

 

Brujan et al. (2008) mätte upp så höga tryck som 8 GPa vid ångblåsornas ytterkanter i 

sina försök att uppskatta utbredning av tryckvågor efter kaviterande ångblåsor. Även 

om det mesta av tryckvågen skingrats på ett avstånd av 100 μm från ångblåsans 

ytterkant kan återkommande kavitation leda till kapacitetssänkning samt erosion och 

gropfrätning (Çengel & Cimbala, 2006; Alvarez, 2006). 

 

Kavitationstalet, (21), används för att beskriva hur nära trycket i fluiden är 

förångningstrycket och i förlängningen även kavitation (Brennen, 2005). 

 

 
𝜎 =

𝑝∞ − 𝑝𝑓(𝑇∞)

1
2

𝜌𝑈∞
2

   (21)

 

Där 𝑝∞, 𝑇∞ och 𝑈∞  är referenstryck, referenstemperatur och referenshastighet i 

fluiden. 𝑝𝑓(𝑇∞) är förångningstrycket vid referenstemperaturen. 

 

Förångningstrycket för olika temperaturer redovisas i tabell 2. 

 

 

 



| 13 

 

Tabell 2. Vattnets förångningstryck 
vid olika temperaturer. 

Temperatur Förångningstryck 

[˚C] [kPa] 

10 1,23 

15 1,71 

20 2,34 
 

Enligt Ottersen (2010) är ytvattentemperaturen utanför Runde ungefär 10-15˚C i 

genomsnitt under perioden juli-september. 
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3. METOD 
 

I detta kapitel presenteras den metod med vilken rapportens frågeställningar har 

besvarats. Kapitlet börjar med en genell översikt över CFD-tekniken och fortsätter med 

en sammanställning över forskning där CFD-tekniken tillämpats för simulering av 

vågkraftverk. Kapitlet avslutas med den teoretiska modellens uppbyggnad samt 

utförliga beskrivningar av de numeriska försök som gjordes under studien. 

 

 

CFD, eller Computational Fluid Dynamics är en gren av fluiddynamiken som använder 

numeriska metoder och beräkningsalgoritmer för fluiddynamiska beräkningar. Det 

används ofta tillsammans med experimentella undersökningar för att kartlägga 

flödesegenskaper för olika typer av problem. Experimentell data används vanligen till 

att validera CFD-modeller (Çengel & Cimbala, 2006).  

 

Vid CFD-simulering är följande punkter viktiga att ta i beaktande: 

 Beräkningsdomänens geometri och diskretisering av denna. 

 Vilka randvillkor som väljs. 

 Beräkningsdomänernas egenskaper och initialtillstånd. 

 Val av numeriska parametrar och lösningsalgoritm. 

 

Efter att beräkningsdomänen ritats upp diskretiseras denna med ett beräkningsnät, 

mesh, till flera mindre subdomäner, celler. För varje cell löses sedan valda 

balansekvationer. Meshens utformning och upplösning är mycket viktig för lösningens 

noggrannhet och hur väl modellen konvergerar (Çengel & Cimbala, 2006). 

 

Eulerska koordinater kan inte hantera beräkningsdomäner vars mesh deformeras 

över tid eftersom de utgår från fixerade punkter i rummet. På grund av detta 

konstrueras en hybrid där både det Eulerska och det Lagrangeska koordinaterna 

används. Hybriden kallas för Arbitrary Lagrangian-Eulerian (ALE). Förenklat kan det 

beskrivas som att metoden använder Lagrangeska koordinater där rörelserna är små 

medan det Eulerska koordinatsystemet används där det inte föreligger någon möjlighet 

för beräkningsnätet att följa fluidens rörelser (Duarte et al., 2004). 

 

Därefter bestäms rand- och domänvillkor. Definiering av ogenomträngliga ränder 

över vilka ingen masstransport sker samt egenskaper hos dessa, som exempelvis no-

slip, är ett av de vanligaste randvillkoren. Även ränder över vilka masstransport är 

tillåten definieras också samt i vilka riktningar denna masstransport får ske (Çengel & 

Cimbala, 2006). 

 

Ett annat vanligt randvillkor är symmetri över en axel eller ett plan. Detta medför att 

mass- och rörelsemängd kan speglas i axeln eller planet. Vanligtvis medför detta att 

gradienten över dessa ränder sätts till noll. Detta är ett vanligt sätt att förenkla modellen 

geometriskt, till exempel då en cylinder ritas axelsymmetriskt i ett halvt plan för att 
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sedan roteras kring z-axeln och skapa en tredimensionell modell (Çengel & Cimbala, 

2006). 

 

Då ALE används bestäms också villkor för hur deformation av ränder och mesh ska 

hanteras. När detta är gjort väljs beräkningsmetodik och lösningsalgoritm. Det finns 

flera olika tekniker för CFD-simulering av turbulenta flöden. Direct Numerical 

Simulation (DNS) är en teknik som försöker lösa Navier-Stokes ekvation utan 

turbulensmodeller. Detta medför hög noggrannhet (Çengel & Cimbala, 2006). 

 

Approximering av alla virvlar med hjälp av turbulensmodeller, RANS, är en annan 

teknik. Fördelen med denna teknik är att den inte är lika beräkningsmässigt krävande 

samtidigt som den är tillräckligt noggrann för många tillämpningar (Çengel & Cimbala, 

2006). 

 

När lösningsalgoritmen är vald påbörjas beräkningarna. Ekvationssystemet som 

utgörs av balansekvationerna löses därefter för varje cell genom iteration tills lösningen 

konvergerar. För att hjälpa modellen att konvergera kan det ibland vara nödvändigt att 

införa numerisk dämpning. Detta medför en stabilare och snabbare lösning av 

problemet, men det medför också lägre noggrannhet. COMSOL använder sig av finita 

elementmetoden, och numerisk dämpning med denna metod innebär ett tillägg av en 

artificiell diffussionskoefficient (COMSOL, 2015) 

 

Péclet-talet (Pe) är ett dimensionslöst tal som beskriver förhållandet mellan advektiv 

transport och diffussiv transport, se (22). 

 

 
𝑃𝑒 =

ℎ𝑐‖𝛽‖

2𝑐
   (22)

 

Där 𝛽 är en konvektiv hastighetsvektor, c är en diffusionskoefficient och hc är 

meshens cellstorlek.  

 

Då Pe överstiger 1 kan numerisk instabilitet inträffa. För att hålla denna under 1 kan 

meshens cellstorlek sänkas, men detta medför en modell som är mer beräkningsmässigt 

krävande. Genom att införa en artificiell diffusionskoefficient, 𝑐𝑎 , enligt (23), kan Pe 

hållas under 1 och samtidigt förkorta beräkningstiden (COMSOL, 2015). 

 

 𝑐𝑎 = 𝛿ℎ𝑐‖𝛽‖   (23)

 

𝑐𝑎  adderas till Pe enligt (24). 

 

 
𝑃𝑒 =

ℎ𝑐‖𝛽‖

2(𝑐 + 𝑐𝑎)
=

ℎ𝑐‖𝛽‖

2𝑐 + 2𝛿ℎ‖𝛽‖
   (24)

 

Där 𝛿 är en valbar dämpningsparameter. 
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3.1 FLUIDDYNAMISKA ANALYSER AV VÅGKRAFTVERK 

CFD-simuleringar är en vanligt förekommande metod för att undersöka och optimera 

punktabsorberande vågkraftverk. Bland simuleringsverktygen märks bland annat CFD-

mjukvara som Ansys Fluent och Star CCM+.  

 

Li & Yu (2012) undersökte vilka beräkningsmetoder som var vanligast 

förekommande vid hydrodynamiska simuleringar av vågkraftverk. De fastslog att 

analytiska metoder ofta är effektiva för snabba uppskattningar vid simpla geometrier 

men det krävs numeriska metoder för mer komplicerade geometrier. En av dessa 

numeriska metoder är Randelementmetoden (BEM). Det är en modell som bygger på 

Laplace-ekvationen, men förutsätter potentialströmning (Li & Yu, 2012). 

 

 Viskösa effekter och turbulens är två viktiga parametrar som BEM-metoden inte kan 

hantera varför det i fall där detta är viktigt istället ofta används metoder baserade på 

Navier-Stokes ekvation. Kraft- och momentberäkning för de båda numeriska metoderna 

liknar varandra, men Navier-Stokes ekvation tar hänsyn till viskösa krafter (Li & Yu, 

2012). 

 

För att hantera deformation av mesh vid RANS-simulering används ofta Arbitrary 

Euler-Lagrange (ALE) eller multimeshning (Li & Yu, 2012). Modeller baserade på 

Navier-Stokes har ofta använts för studier av komplexa olinjära problem, till exempel 

interaktionen mellan vågor och flytkropp. Li & Yu (2012) menar vidare att Navier-

Stokes-baserade metoder ofta har en fördel över BEM-metoden då det kommer till 

analyser av konstruktionens hållfasthet. 

 

Zaoui et al. (2014) modellerade ett vågkraftverk av typen Oscillerande Vattenkolumn 

(OWC) och använde RANS-beräkning med turbulensmodellen k-ε . Programvaran som 

användes var Ansys. Gomes et al. (2012) optimerade en tvåkropps flytande OWC 

hydrodynamiskt med hjälp av RANS och turbulensmodellen k-ω och presenterade en 

metod för att optimera geometrin i vågkraftverket.  

 

 Yu & Li (2013) gjorde en modell av en tvåkropps punktabsorberande vågkraftverk i 

Star-CCM+. Flödet i modellen beskrevs med kontinuitetsekvationen och Navier-Stokes 

ekvation. Turbulensmodellen k-ω SST (Shear Stress Transport) användes. För att lösa 

deformation av beräkningsnätet användes en ALE-modell. Enligt författarna var detta 

en lyckosam metod för att uppnå studiens syfte.  

 

Samtliga ovanstående rapporter har fokuserat på att maximera Power Take-Off 

(PTO), det vill säga kraftöverföring från vågenergi till elektrisk energi, men för 

modellering av kraftverkan är metodiken liknande.  

 

När Falçao et al. (2012) undersökte hydrodynamiska krafter i IPS-bojen använde de 

en numerisk modell i en dimension. Modellen användes sedan för beräkning av PTO vid 

olika vågklimat. 
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Li & Yu (2012) menar att Navier-Stokesbaserade CFD-metoder överlag har mycket 

god precision för fluiddynamisk modellering av vågkraftverk.  

 

I denna studie användes CFD-simulering för att undersöka sambandet mellan 

krafterna som verkar på kolven, flödeshastigheter i systemet och läckspaltens storlek 

för den övre delen av röret. Flytbojen och dess påverkan på dynamiken i systemet har ej 

modellerats. Fokus ligger istället på modellering av strömningen i rörets övre del. 

3.2 MODELLERING AV STRÖMNINGEN I RÖRET 

All modellering gjordes i COMSOL Multiphysics. Tre olika modeller byggdes med olika 

villkor. En stationär modell (M1), en transient modell med fixerat kolvläge (M2) och 

slutligen en transient modell med rörlig kolv (M3). M1 och M2 delar i stort sett samma 

villkor och geometri. M3 skiljer sig dock tydligt från de båda andra varför denna 

presenteras i ett eget avsnitt.  

3.2.1 M1 OCH M2 

Geometrin ritades upp axelsymmetriskt kring cylinderns centrumaxel. Cylindern 

modellerades från vattenytan ner till dess nedre öppning se fig. 5. 

 

   
Fig. 5. Utformning av modellens yttre rör samt förstoring över kolv och läckspalt 

 

Både M1 och M2 använder fördefinierade meshar som finns tillgängliga i COMSOL, 

dock med olika upplösning. M1 använder cellstorleken Fine (fig. 6.), medan M2  

använder Extra Coarse (fig. 7.).  
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Fig. 6. Meshens utseende runt kolven för M1. 

 

 
Fig. 7. Meshens utseende runt kolven för M2. 

 

M1 använder fysikmodulen Turbulent Flow, tillåter kompressibelt flöde och 

modellerar turbulens med hjälp av RANS och k-ω. M2 använder fysikmodulen Laminar 

Flow och använder därmed ingen turbulensmodell. Detta gjordes som en 

tidsbesparande åtgärd. Fluiddomänen består av vatten och materialegenskaperna, som 

densitet och viskositet, hämtas från COMSOLs materialdatabas (COMSOL, 2014).  

 

På symmetriaxeln antas symmetriskt flöde, randvillkoret Axial Symmetry sätts på 

ränder enligt fig. 8. 
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Fig. 8. Modellernas symmetriränder. 

 

På det inre och yttre röret, samt kolven sätts randvillkoret Wall med No-slip villkoret 

aktiverat, enligt fig. 9.  

 

 
Fig. 9. Modellernas ogenomträngliga ränder. 

 

Gravitationskrafter läggs på genom villkoret Volume Force i fluiddomänen. 

 

Ett flertal olika numeriska försök görs för både M1 och M2. Dels varieras 

inloppstrycket, dels varieras kolvens läge. Försök görs då kolven befinner sig vid det 

övre ändläget, mitt i den övre bypass-sektionen, mitt i arbetsområdet, mitt i den nedre 

bypass-sektionen och vid det nedre ändläget,  se fig. 10.  
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Fig. 10. Kolvens läge vid de olika simuleringarna för M1 och M2. I tur och ordning: Övre ändläge, 

Övre bypass, Mittläge, Nedre bypass och Nedre ändläge. 

 

För M2 gjordes även försök i vardera änden av kolvens arbetsområde, Övre 

arbetsområde samt nedre arbetsområde, vilka ligger precis innanför respektive bypass-

sektion. Detta gjordes för att jämföra ändarna av arbetsområdet och mittläget. 

 

Den övre randen definieras som en öppen rand, över vilken masstransport är tillåten, 

genom randvillkoret Open Boundary. På denna rand förutsätts att de viskösa 

spänningarna är 0. Referenstrycket sätts till 0 Pa. 

 

 Den undre randen definieras som inloppsrand genom randvillkoret Inlet. Genom att 

lägga på ett tryck högre än det statiska trycket kommer vattenmassan att accelerera i 

fluiddomänen. Detta sker på olika sätt för M1 och M2. 

 

För M1 gäller att trycket vid inloppet, pin,  är enligt (25). 

 

 𝑝𝑖𝑛 = 𝜌𝑔ℎ + 𝑝0   (25)

 

Där h är vattenpelarens höjd och p0 är ett tryck som förändras mellan de olika 

försöken för att accelerera vattenmassan olika mycket. 

 

Försök görs då p0 är enligt tabell 3. 

 

Tabell 3. Variationer för p0 vid samtliga försök för M1. 

  Tryck 

 
[kPa] 

p0 10 25 50 75 100 125 150 
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M2 är en transient studie där trycket vid inloppsranden varierar över tid. En 

sinusfunktion skapas där p0 är dess amplitud. p0  sätts till 150 kPa för alla försök för M2. 

Periodtiden, T,  är 4 sekunder och den totala simuleringstiden är tre perioder, det vill 

säga 12 sekunder. För ändlägena är simuleringstiden nio perioder, 36 sekunder på 

grund av att det vid dessa lägen tar längre tid för modellen att stabilisera sig. För M2 

gäller pin enligt (26). 

 

 
𝑝𝑖𝑛 = 𝜌𝑔ℎ + 𝑝0 ∙ sin (

2𝜋

𝑇
𝑡)   (26)

 

För att M1 skulle uppnå konvergens krävdes numerisk dämpning. Dämpningsfaktorn 

δ sattes initialt till 0,25 varefter konvergens uppnåddes. Resultatet från de försök med 

numerisk dämpning, det vill säga de fältvariabler som resultatet gav, användes sedan 

som initialvärden för ett försök utan numerisk dämpning. På detta sätt uppnåddes 

konvergerade lösningar utan numerisk dämpning. 

 

Vid varje kolvläge gjordes försöket då p0 var 10 kPa enligt denna metod, för övriga 

värden på p0 användes föregående försöks lösning som initialvärden. Således användes 

de fältvariabler som försöket då p0 var 10 kPa som initialvärden för försöket då p0 var 

25 kPa och så vidare.  

 

M2 konvergerade utan numerisk dämpning och varje försök gjordes med triviala 

initialvärden (0,0,0,0). 

 

3.2.2 M3 

Den transienta modellen med rörlig kolv har en förenklad geometri jämfört med M1 

och M2. Detta som en följd av en mer komplicerad mesh med ALE och rörliga ränder. I 

M3 finns endast ett rör, bypass-sektionerna har plockats bort vilket betyder att 

läckspalten alltid är lika stor, se fig. 11. 

 

 
Fig. 11. M3-modellens förenklade utformning. 



22 | 

 

 

M3 använder den fördefinierade meshinställningen Coarser, se fig. 12. 

 

 
Fig. 12. Meshens utseende runt kolven för M3. 

 

Modellen använder sig precis som M2 av fysikmodulen Laminar Flow. Det medför att 

ingen turbulensmodell används. Kolvens ränder antas röra sig med en hastighet som 

sätts enligt (27). Detta görs genom randvillkoret Moving Wall. 

 

 
𝑈𝑘(𝑡) = 𝐴 sin (

2𝜋

𝑇
∙ 𝑡)   (27)

 

Där A är en varierbar amplitud, T är periodtid. 

 

På grund av begränsningar i modellen är det omöjligt att göra försök där amplituden 

överstiger 0,7 då detta leder till ett större antal frihetsgrader än datorn klarade av att 

lösa med hänsyn till RAM-minne och beräkningstid. Förutom 0,7 gjordes försök då 

amplituden var 0,5 samt 0,05. 

 

För att hantera den rörliga kolven används modulen Moving Mesh. Vattendomänen 

tillåts deformeras fritt, cylinderväggarna tillåts inte deformeras alls. Randen mot 

vattenytan, det vill säga den övre, tillåts deformation i strömningens riktning. 

Deformationshastigheten är samma som vattenkolumnens hastighet, w. 

Deformationshastigheten för meshen runt kolven är samma som kolvrändernas 

hastighet, se (27). 

3.3 ANALYS 

M1 användes i huvudsak för testkörning och för att välja de parametrar som ligger till 

grund för analysen då denna konvergerar snabbare än M2 och M3. Större delen av 
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kraftanalysen baseras på M2 medan M3 fungerar som en referens för jämförelse där det 

är möjligt. På grund av tidsbegränsning är M3 inte lika genomarbetad som M1 och M2 

vilket medför att modellen saknar vissa funktioner som finns i M1 och M2. Förutom 

skillnader i geometrin som redogjordes i avsnitt 3.2.2 saknas en metod för att ta fram 

flödeshastigheten i läckspalten i nuvarande utförande. 

 

Data för följande parametrar loggades: 

 

 Kraftverkan på kolven, F – totala och viskösa krafter, på översidan, 

undersidan samt för hela kolven. 

 Kolvens radie, rl 

 Läckspaltens storlek, δl. 

 Medelhastighet, w, för vattendomänen. 

 Medelhastighet för läckspalten, wl (gäller ej M3). 

 Kavitationstal, σ. 

 

Med hjälp av framtagen data analyserades kraftverkan i Microsoft Excel. Sambandet 

mellan kraftverkan på kolven och valda parametrar togs fram genom att undersöka 

relationen mellan kraftverkan och olika parametrar i olika kombinationer.  

 

Utifrån resultaten observerades en tydlig korrelation mellan krafter på kolven och 

flödeshastigheten i cylindern och även flödeshastigheten i läckspalten. Läckspaltens 

utformning har även den kraftig påverkan på den resulterande kraften. Då hastigheten i 

läckspalten kvadreras blir sambandet linjärt. 

 

Valet föll därför på en relation mellan kraftverkan på kolven och flödeshastighet i 

läckspalten, läckspaltens storlek och kolvens radie, ψ, enligt (28) då denna uppvisade 

bäst precision av de samband som undersökts. ψ är dimensionslös. 

 

 
𝜓(𝑤𝑙 , 𝑇, 𝛿𝑙, 𝑟𝑘) = (

𝑤𝑙 ∙ 𝑇

𝛿𝑙

)
𝛼

∙ (
𝛿𝑙

𝑟𝑘

)
𝛽

   (28)

 

Där wl är medelhastigheten i läckspalten, δl är läckspaltens storlek och rk är kolvens 

radie. α och β är exponenter som justerades för att uppnå god precision. Precisionen 

mäts i storleken på korrelationskoefficienten, R2, som är ett mått på hur stor del av 

kraftens variation som beror av ψ. 

 

Vid samtliga försök undersöktes kavitationstalet. Eftersom Pressure Point Constraint 

i modellen är satt till 0 vid stillvattenytan krävs att atmosfärstrycket läggs till för att få 

absoluttrycket i varje punkt. Referenstrycket i (21) är således enligt (29). 

 

 𝑝∞ = 𝑝 + 𝑝𝑎𝑡𝑚    (29)

 

Där 𝑝 är det lokala trycket och 𝑝𝑎𝑡𝑚  är atmosfärstrycket, 101325 Pa. 
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4. RESULTAT 
 

I detta kapitel redogörs resultaten av de genomförda simuleringarna utifrån den 

metodik som redovisats i kapitel 3. Kapitlet avslutas med en känslighetsanalys. 

 

4.1 KRAFTVERKAN 

Ett av studiens delsyften var att kartlägga kraftverkan på kolven och ett antal 

parametrar denna beror av. I detta avsnitt redovisas resultaten av de undersökningar 

som gjordes. Kraftverkan på kolven skrivs som funktion av tid, medelhastighet i hela 

vattendomänen och medelhastighet i läckspalten. 

 

I den transienta studien med fixerad kolv, M2, varierar kraftverkan på kolven över tid. 

Samtliga försök för M2 redovisas i fig. 13 som kraftverkan på kolven som funktion av 

tiden. 

 

 
Fig. 13. Total kraft på kolven som funktion av tid vid försök för M2 och samtliga lägen på kolven. 

 

I fig. 13 ligger kurvorna för försöken i arbetsområdet, det vill säga Övre 

arbetsområde, Mittläge och Nedre arbetsområde, nästan helt ovanpå varandra varför 

endast kurvan för Nedre arbetsområde syns i figuren.  
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Kraftverkan på kolven för de stationära försöken, M1, redovisas i fig. 14 och fig. 15. 

Vardera funktion är en sammanställning av samtliga inloppstryck som simulerades för 

respektive kolvläge, från 10 kPa till 150 kPa. Kraftverkan ställs i relation till 

medelhastigheten i vattenkolumnen.  
 

 
Fig. 14. Kraftverkan på kolven för samtliga försök för M1 som funktion av medelhastigheten i 

fluiddomänen. 

 

 
Fig. 15. Kraftverkan på kolven för samtliga försök för M1 då kolven befinner sig utanför 

arbetsområdet som funktion av medelhastigheten i fluiddomänen. 
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Samma relation togs fram också för M2. För M2 förhåller sig kraftverkan som 

funktion av medelhastigheten i hela vattenkolumnen enligt fig. 16 och fig. 17. 

 
Fig. 16. Kraftverkan på kolven som funktion av medelhastighet i fluiddomänen för Mittläget för M2. 

 

 

 
Fig. 17. Kraftverkan på kolven som funktion av medelhastighet i fluiddomänen för samtliga försök 

för M2. 

 

Då hastigheten kvadreras bildas ett linjärt samband med kraftverkan på kolven vars 

riktningskoefficient är beroende av läckspaltens storlek. I fig. 18 visas kraftverkan på 

kolven som funktion av medelhastigheten i läckspalten för M2. 
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Fig. 18. Sambandet mellan flödeshastigheten i läckspalten i kvadrat och kraftverkan på kolven för 

samtliga försök för M2. 

 

För den transienta ALE-modellen, M3 varierar kraftverkan som funktion av 

medelhastigheten vattenkolumnen för olika flödeshastigheter enligt fig. 19, där A är 

amplituden i (27). Tidsrotationen i figuren sker motsols med t=0 i origo. 

 
Fig. 19. Kraftverkan på kolven som en funktion av medelhastighet för fluiddomänen för M3 då 

amplituden är 0,7, 0,5 respektive 0,05.  
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På grund av att M3 har rörlig kolv jämförs M3 med M2, Mittläge för relationen mellan 

kraftverkan på kolven och vattendomänens medelhastighet relativt kolvens hastighet i 

fig. 20.  

 
Fig. 20. Jämförelse mellan M2, Mittläge och M3 då A=0,7 för kraftverkan på kolven och 

medelhastigheten i vattenkolumnen relativt kolvens hastighet. 

 

Undersökningarna av sambandet mellan kraftverkan på kolven och ψ, (28), visar bäst 

precision då α=2 och β=1,45 enligt (30). 

 

 
𝜓(𝑤𝑙 , 𝑇, 𝛿𝑙, 𝑟𝑘) = (

𝑤𝑙 ∙ 𝑇

𝛿𝑙

)
2

∙ (
𝛿𝑙

𝑟𝑘

)
1,45

   (30)

 

Då kraftverkan på kolven för försöken i M2 ställs mot ψ fås sambandet som redovisas 

i fig. 21. 

 

 
Fig. 21. Förhållandet mellan ψ och kraftverkan på kolven för alla försök för M2. 
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Efter uppdelning i uppåtriktat samt nedåtriktat flöde görs en linjär regression i 

Microsoft Excel på vardera samling mätserier för att ta fram ett matematiskt samband 

mellan kraftverkan på kolven och den framtagna funktionen, (30).  

 

Sambandet mellan ψ och kraftverkan på kolven för uppåtriktade flöden presenteras i 

fig. 22. 

 
Fig. 22. Förhållandet mellan ψ och kraftverkan på kolven för uppåtriktade flöden. 

 

Detta ger att kraftverkan på kolven för uppåtriktade flöden kan formuleras enligt 

(31). R2 för dataserien är 0,9716. 

 

 𝐹 = 0,6192𝜓 + 29,615   (31)

 

Kraftverkan på kolven för nedåtriktade flöden som funktion av ψ formuleras enligt 

fig. 23. 

 
Fig. 23. Förhållandet mellan ψ och kraftverkan på kolven för nedåtriktade flöden. 
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Vilket ger att kraftverkan på kolven för nedåtriktade flöden kan beskrivas enligt (32). 

R2 för dataserien är 0,9860. 

 

 𝐹 = −0,5942𝜓 − 5,9811   (32)

4.2 KAVITATION 

Kavitationstalet undersöktes för olika flödesförlopp för samtliga positioner för kolven 

för M2 och M3. Data för minsta kavitationstal under respektive försök redovisas i bilaga 

2. Ett urval av dessa undersökningar presenteras i  fig. 24-26. 

 

Färgskalan representerar gradering av kavitationstalet. Mörkt blå innebär 

kavitationstal större än 1. Mörkt röd innebär kavitationstal lägre än 0 och därmed 

mycket hög risk för kavitation.  

 

 
Fig. 24. Kavitationstal för M2, Övre ändläge (t = 3,5s) respektive Övre bypass (t = 3,1s). 

 

 
Fig. 25. Kavitationstal för M2, Mittläge (t = 3s). 
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Fig. 26. Kavitationstal för M2, Nedre bypass (t = 3s) respektive Nedre ändläge (t = 3,6s). 

 

Undersökningar av kavitationstalet gjordes även för M3. Värsta fallet visas i fig. 27. Då 

kavitationstalet för M3 aldrig understiger 1 är färgskalan inte samma som för M2, här 

visas kavitationstal mellan 2,5 och 5.  

 

 
Fig. 27. Kavitationstal för M3 då kolven går från negativ till positiv riktning (t = 4s). 

 

Sambandet mellan flödeshastighet och kavitationstal åskådliggörs i fig. 28.  
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Fig. 28. Sambandet mellan kavitationstal och flödeshastighet för M2, Övre ändläge. 

4.3 KÄNSLIGHETSANALYS 

Andelen viskösa krafter av den totala kraften i M1 varierar med kolvens position och 

flödets medelhastighet. Detta förhållande redovisas i fig. 29.  

 

 
Fig. 29. Andelen viskösa krafter av den resulterande kraften som funktion av medelhastighet i hela 

fluiddomänen vid olika lägen på kolven för M1. 

 

För M2 varierar andelen viskösa krafter för olika lägen på kolven enligt fig. 30.  
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Fig. 30. Andelen viskösa krafter av den resulterande kraften som funktion av tiden vid olika lägen på 

kolven för M2. 

 

Som en del i känslighetsanalysen gjordes ett försök för M2 då kolven befinner sig i 

mittläget med högre upplösning i meshen. Istället för Extra Coarse användes 

inställningen Fine. Nedan presenteras en jämförelse mellan de två meshinställningarna, 

kraftverkan i fig. 31. och medelhastighet i läckspalten i fig. 32  

 

 
Fig. 31. Jämförelse av kraftverkan på kolven mellan meshinställningarna Fine och Extra Coarse för 

M2. 
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Fig. 32. Jämförelse av medelhastighet i läckspalten mellan meshinställningarna Extra Coarse och 

Fine för M2. 
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5. DISKUSSION 
 

I detta kapitel diskuteras de framtagna resultaten, modellens noggrannhet. 

Diskussion förs även över valet av metod och uppslag för framtida studier. 

 

 

Fig. 13-17 visar alla att sambandet mellan läckspaltens storlek och kraftverkan på 

kolven är mycket starkt. Studien visar att de försök med samma storlek på läckspalten 

grupperar sig tillsammans och visar mycket lika resultat. Trots skillnader i vattendjup 

skiljer sig inte uppmätta värden från Övre- och Nedre ändläge nämnvärt. Detta gäller 

också för de båda bypass-sektionerna och de tre försöken i arbetsområdet; Övre 

arbetsområde, Mittläge och Nedre arnetsområde. 

 

 Sambandet mellan flöde och kraftverkan är också tydligt; större flöde betyder större 

krafter som verkar på kolven, ett samband som blir linjärt vid kvadrering av 

flödeshastigheten (fig. 18). Detta samband är väntat då Navier-Stokes ekvation 

innehåller hastighetskomponenter (COMSOL, 2014; Yu & Li, 2013). Hur mycket 

krafterna på kolven ökar vid ökande hastigheter beror på läckspaltens storlek. På grund 

av detta valdes flödeshastigheten i läckspalten och läckspaltens storlek som 

grundparametrar för framtagandet av funktionen ψ. Kolvradien och periodtiden 

användes för att hålla ψ dimensionslöst. 

 

Skillnaderna mellan resultaten i M1 och M2 (fig. 15-16 och fig. 17-18) bör, åtminstone 

delvis, bero på att den lokala termen i Navier-Stokes ekvation, 𝜕𝑈 𝜕𝑡⁄ , är noll vid 

stationära förhållanden. Detta innebär att kraftverkan på kolven är mindre för M1 än 

M2 vid samma förhållanden i övrigt.  

 

Skillnaden mellan resultaten i M2 och M3 (fig. 16-17 och fig. 19) beror på den rörliga 

vattenkolven. Vattendomänens medelhastighet relativt kolven är därför lägre än de 

hastigheter fig. 19 visar. Då jämförelsen istället görs för vattendomänens 

medelhastighet relativt kolvens hastighet (fig. 20) antar kurvorna samma form, även om 

lutningen skiljer mellan försöken. Vad denna skillnad beror av hade varit ett intressant 

uppslag för framtida studier. 

 

Sambandet mellan kraftverkan och ψ kan användas för att prediktera kraftverkan på 

kolven vid olika vågklimat. Det är också möjligt att undersöka hur en förstorad eller 

förminskad läckspalt påverkar kraftverkan på kolven. Kraftöverföringen mellan kolven 

och hydraulsystemet beror av denna kraftverkan vilket medför att sambandet kan vara 

nyttigt även vid approximering av vågkraftverkets effekt. 

 

Undersökningarna av kavitationstalet (fig. 24-27)  visar överlägset störst risk för 

kavitation då kolven befinner sig vid den övre bypass-sektionen. Fig. 28 visar att 

kavitationstalet är som lägst då hastigheten i vattendomänen har som högst hastighet 

nedåt. Detta samband gäller för samtliga försök. Det medför att kavitation runt kolven 
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sannolikt kommer uppstå på kolvens undersida. Att kavitationstalet är som högst då 

flödeshastigheten är nära noll är väntat då flödeshastigheten återfinns i nämnaren i 

(21).  

 

Detta utesluter inte att kavitation kan komma att uppstå även vid andra lägen för 

kolven eller för uppåtriktade flöden men det ger en tydlig indikation på vid vilka 

förhållanden det är troligast att kavitation uppstår. Som förväntat visar kavitationstalen 

för M3 att kavitation troligast uppstår då kolven byter riktning eftersom det är då den 

relativa flödeshastigheten är som störst jämfört kolven. 

5.1 KRITIK TILL VALD METOD 

Li & Yu (2012) konstaterade att CFD är en metod som är väl lämpad för 

fluiddynamiska analyser av vågkraftverk. Zaoui et al. (2014), Gomes et al. (2012) och Yu 

& Li (2013) har alla använt metoder liknande de som tillämpats i denna studie och 

ansett att valet av metod passat för att uppnå studiernas syften. Det bör därför vara en 

metod med tillräcklig noggrannhet även för denna studie. 

 

Modellering innebär att vissa förenklingar måste göras vilka i sin tur leder till lägre 

noggrannhet. Under denna studie har en rad förenklingar gjorts som tillsammans med 

vissa praktiska val påverkat resultatets noggrannhet. 

 

Valet att simulera M2 utan turbulensmodell gjordes som en tidsbesparande åtgärd. 

Då de viskösa krafterna i M1 utgjorde en mycket liten del av den resulterande kraften 

(fig. 29) antogs att det enbart har en marginell påverkan och att det därför var en giltig 

förenkling. Fig 30. visar att de viskösa krafterna utgör en ytterst liten andel av de totala 

krafterna som verkar på kolven även för M2. Dessa skulle ökat om turbulensmodell 

tillämpats vilket innebär att kraftverkan på kolven sannolikt underskattas något. Det är 

dock troligt att den absoluta merparten av krafterna som verkar på kolven skulle 

utgöras av krafter som beror av rörelsemängdsförändringar och tryck även vid 

användning av turbulensmodell. 

 

En parameter som ytterligare ökat turbulensen i modellen, och därmed i 

förlängningen även de viskösa krafterna, är ytråhet. Inverkan av ytråheten 

försummades då denna parameter dels innebär kraftigt ökad beräkningstid, dels antas 

vara marginell i sammanhanget av samma orsak som redogjordes ovan för 

turbulensmodellens påverkan.  

 

Utformningen av M2 förhindrade en förändring av vattendjupet med vågornas 

oscillation vilket medför att vattenpelarens höjd är fixerad. Detta innebär att det 

statiska trycket i vattenpelaren är konstant vilket inte speglar verkligheten. Hade 

hänsyn till detta tagits under försöken hade hastigheterna i vattenkolumnen troligtvis 

varit något lägre, både vid vågtopp och vågdal. Då flödesriktningen i z-led är positiv, vid 

vågtoppar, medför det en större massa ovan kolven att accelerera och vid negativa 

flödesriktningar råder det omvända. 
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Användning av dämpningsfaktor medför en potentiell felkälla. Även om 

dämpningsfaktorn ej använts för de slutliga resultaten kan de initiala försöken med 

dämpningsfaktor leda till följdfel då dessa användes som initial. Denna metod var dock 

nödvändig för att studien skulle kunna genomföras med fullt konvergerade försök. 

 

Meshens inverkan på resultatet är mindre än förväntat. För M2 medför en finare 

mesh något högre hastigheter i genomsnitt (fig. 32). Skillnaderna är störst för de högsta 

hastigheterna i respektive meshutförande. Tillsammans med det faktum att kraftverkan 

ej förändras nämnvärt vid högre upplösning för meshen (fig. 31) betyder det att de 

predikterade krafterna kommer vara högre än de som mäts upp vid försök med finare 

mesh. 

 

Fig. 22 och fig. 23 visar att spridningen mellan mätningarna är förhållandevis låg och 

följer prediktionslinjerna bra. Höga värden för R2, 0,9716 för uppåtriktade flöden 

respektive 0,9860 för nedåtriktade flöden, innebär att ψ har god precision utifrån den 

indata som använts. 

 

Eftersom kavitationstalet beror på temperatur, och sjunker med ökande temperatur 

utgick undersökningarna från värsta fallet; då vattentemperaturen är 15˚C. Enligt 

Ottersen (2010) är detta yttemperaturen i medel, vattentemperaturen bör vara kallare 

än så längs kolvens slaglängd, några meter under vattenytan. Det är därför inte troligt 

att denna parameter medför en markant ökad risk för kavitation under verkliga 

förhållanden än vad modellen visar. 

5.2 FRAMTIDA STUDIER 

Med kraftfull hårdvara kan undersökningar med högre precision genomföras. Att 

möjliggöra för simuleringar med turbulensmodeller och ytråhet medför en mer 

noggrann analys. 

 

Den naturliga förlängningen av denna studie är att utöka funktionerna i M3 i en mer 

komplicerad geometri. Till exempel kan det hydrauliska systemet modelleras i 

Mathworks SIMULINK och kopplas till COMSOL Multiphysics för att approximera PTO 

vid olika vågklimat i en sådan modell. Genom att använda fysikmodulen Fluid-Structure 

Interaction kan noggranna undersökningar av interaktionen mellan vattenpelaren och 

kolven genomföras.  

 

En väl fungerande och geometriskt trogen M3 hade kunnat användas för att bidra 

med ytterligare underlag till de samband som tagits fram under denna studie för att 

styrka sambandet alternativt påvisa svagheter. 

 

Även minimering av kavitationsförekomst genom geometriska förändringar i 

konstruktionen, alternativt undersökning av metoder för att minimera 

kavitationsskador kan vara intressanta uppslag inför framtida studier.  
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6. SLUTSATSER 
 

I detta avsnitt presenteras de slutsatser som dragits av resultaten 

 

 

Kraftverkan på kolven påverkas kraftigt av läckspaltens storlek och flödeshastighet. 

För att beskriva kraftverkan som funktion av dessa variabler används ψ. 

 

𝜓 = (
𝑤𝑙 ∙ 𝑇

𝛿𝑙

)
2

∙ (
𝛿𝑙

𝑟𝑘

)
1,45

 

 

Kraftverkan bildar ett linjärt samband med ψ, för uppåtriktade flöden skrivs 

funktionen enligt: 

 

𝐹 = 0,6192𝜓 + 29,615 

 

Samt för nedåtriktade flöden skrivs funktionen enligt: 

 

𝐹 = −0,5942𝜓 − 5,9811 

 

Undersökningen av kavitationsrisken gav att det inte går att utesluta att det uppstår 

kavitation under drift med nuvarande utformning av WaveEL. Resultaten visar att den 

övre bypass-sektionen är den zon där kavitation troligast kommer uppstå, och då 

troligast på kolvens undersida.  
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BILAGA 1. RAPPORTENS MATEMATISKA RAMVERK 
 

Genomgående i rapporten används det kartesiska koordinatsystemet för att beskriva 

fluidens rörelser. Som brukligt vid flödesdynamiska tillämpningar är x österlig riktning, 

y nordlig riktning och z-axeln bildar en normal mot xy-planet rakt uppåt, där samtliga 

utgår från den gemensamma punkten origo (Stewart, 2008). 

 

Ett koordinatsystem är kontinuerligt. I strikt mening kan man inte säga att en fluid är 

kontinuerlig. All materia är uppbyggd av atomer. Avståndet mellan atomer i fluider är 

ofta mycket stort jämfört med atomernas diameter. Detta innebär att sannolikheten är 

mycket liten att det vid en fix position en fix tid befinner sig en atom och i förlängningen 

ger det att det inte går att definiera till exempel hastighet vid den punkten. Genom 

definiera medelvärdet för en finit volym erhålls en kontinuerlig funktion som är 

definierad i varje given punkt. Detta kallas för kontinuum och hypotesen bidrar med ett 

nödvändigt ramverk för analys av flödesdynamiska problem. Antagandet är giltigt så 

länge systemets storlek är mycket stort jämfört med avståndet mellan molekylerna 

fluiden utgörs av, vilket gäller för de flesta praktiska tillämpningar. (McDonough, 2009; 

Çengel & Cimbala, 2006). 

 

Beskrivning av fysikaliska förlopp kan ske på olika sätt och när de används beror till 

stor del på tillämpningsområdet. Vid användning av Lagrange-koordinater följs 

fluidpartiklarna i rummet, det vill säga; position- och hastighetsvektor definieras för 

varje ingående objekt som en funktion av tiden. Detta är vanligt vid termodynamiska 

problem. Ett alternativ är Euler-koordinater där en kontrollvolym definieras, genom 

vilken fluiden flödar in och ut, för att sedan definiera fältvariabler som funktion av tid 

och rum istället för att följa varje objekt för sig. Fältvariablerna definieras således vid 

varje given position (x, y, z) som en funktion av tiden t. För de flesta flödesdynamiska 

tillämpningar används vanligen Euler-koordinater (McDonough, 2009). 

 

 Tryckfältet, p, för en fluid är ett skalärfält som beskriver trycket i varje given punkt 

för varje given tid, se (33). (Çengel & Cimbala, 2006) 

 

 𝑝 = 𝑝(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡)   (33)

 

Hastigheten, 𝑈, beskrivs till skillnad från tryckfältet som ett vektorfält (eftersom den 

innehar både storlek och riktning), se (34). 

 

 𝑈 = 𝑈(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) = (𝑢, 𝑣, 𝑤)   (34)

 

En nackdel med att använda Euler-koordinater är att det är svårare att härleda ett 

uttryck för såväl hastighet som acceleration för element av fluiden i deras 

rörelseriktning jämfört med Lagrange-koordinater. Detta löses genom att en särskild 

differentialoperator som kallas materiella derivatan. Med hjälp av denna kan ett 

Lagrangeskt system beskrivas i en Eulersk referensram (McDonough, 2009).  
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Materiella derivatan för godtycklig fluidegenskap, f(x, y, z, t), i ett flödesfält med 

hastighetsvektorn 𝑈  uttrycks enligt (35) (Çengel & Cimbala, 2006). 

 

 𝐷𝑓

𝐷𝑡
=

𝜕𝑓

𝜕𝑡
+ (𝑈 ∙ ∇)𝑓 =

𝜕𝑓

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑓

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑓

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕𝑓

𝜕𝑧
   (35)

 

Den första termen på höger sida likhetstecknet i (35), 𝜕𝑓 𝜕𝑡⁄ , är den lokala delen av 

funktionen, som hade varit den enda termen om hänsyn enbart tagits till den Eulerska 

referensramen (McDonough, 2009). Den andra termen, (𝑈 ∙ ∇)𝑓, är den advektiva delen 

som tar hänsyn till effekten av partiklar som sig från en plats till en annan i 

koordinatsystemet där hastighetsfältet förändras. Man kan applicera materiella 

derivatan på flera av fluidens egenskaper, både skalärer och vektorer (McDonough, 

2009; Çengel & Cimbala, 2006). 

 

Accelerationsfältet, a, fås genom att derivera hastighetsfältet med avseende på tid, se 

(36). 

 

 
𝑎 = 𝑎(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) =

𝜕𝑈

𝜕𝑡
+ (𝑈 ∙ ∇)𝑈   (36)
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BILAGA 2. UNDERSÖKNING AV KAVITATIONSTAL 
 

I denna bilaga redovisas det lägsta kavitationstal som uppmätts för varje försök som 

funktion av tiden. I varje figur är max- och minvärde utmärkt. 

 

 
Fig. 33. Lägsta kavitationstal för försöket M2 vid Övre ändläge. 

 

 

 
Fig. 34. Lägsta kavitationstal för försöket M2 vid Övre bypass. 

 

 

 

 
Fig. 35. Lägsta kavitationstal för försöket M2 vid Mittläget. 
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Fig. 36. Lägsta kavitationstal för försöket M2 vid Nedre bypass. 

 

 

 
Fig. 37. Lägsta kavitationstal för försöket M2 vid Nedre ändläge. 

 

 

 
Fig. 38. Lägsta kavitationstal för försöket för M3 då A=0,7. 
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