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1. INLEDNING
Kraftiga vågrörelser uppstår i kraftverksmagasin, när avtappningen hastigt stryps. Detta kan vara fallet vid störningar i kraftverksdriften eller eldistributionsnätet.
Om vattennivån i magasinet ligger nära dämningsgränsen, kan
vågorna orsaka störningar i ytregleringsautomatiken och katastrofskyddet, samtidigt som dämningsgränsen kan överskridas.
Liknande problem kan uppstå i korttidsreglerade magasin.
Amplituder på upp till o.60 m har registrerats just vid utloppet (Stugun), medan längre uppströms endast registreras
vågor med en amplitud mindre än 0.15 m. Initialt bildas vågor
av flera frekvenser, och de högfrekventa och med högst amplitud dämpas mycket kraftigt och försvinner efter 100 - 200 rn.
Vattenståndshöjningen, som orsakas av det plötsliga stoppet,
är emellertid synlig i hela magasinet som en solitär våg med
en amplitud av upp till 0.20 m. Dessutom uppstår egensvängningar i delbassänger nära utloppet med en amlitud på 0.05 0.15 m, vilket kan vara nog för att i vissa fall överskrida
dämningsgränsen.
Avsikten med den här redovisade studien är att utröna huruvida uppmätta vågor går att reproducera i en numerisk modell,
och vidare om modellen kan tillämpas på godtyckligt magasin
för studier av effekten av dessa vågor.
I nästa kapitel beskrivs några av de resultat, som framkommit
under två mätprogram, som SMHI under senare år deltagit i.
Därefter redogörs i kapitel 2 för den numeriska modell, som
använts, och slutligen i kapitel 3 redovisas de resultat, som
uppnåtts med modellen.
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2. MÄTNINGAR
Normalt registreras vattenståndet i

magasinen vid ett flertal

platser genom antingen kraftverkets egna driftpeglar eller
SMHis kontrollpeglar. Det har emellertid visat sig, att kortperiodiska (1 - 20 s) och initialt höga vågor dämpas kraftigt
i

intagen till peglarna. Däremot tycks vågor med längre peri-

od registreras väl.
För att närmare utröna de initialt höga vågornas natur samt
alla typer av vågors effektivitet vad gäller överskridande av
därnningsgränser har SMHI i

samarbete med Mellersta Norrlands

Kraftverk genomfört speciella mätprogram vid Näverede (Sjödin, 1983) och Stugun (Sjödin, 1984). Bägge mätinsatserna ger
klara besked om vilka perioder och våghöjder vi kan förvänta
oss i

magasin av Näveredes och Stuguns storleksordning.

3. NUMERISK MODELL
De fysikaliska förhållandena i kraftverksmagasin längs älvfåror karakteriseras av en relativt konstant genomströmning,
strömmar och vågor orsakade av vindpåverkan samt i

före-

kommande fall av de vågor, som skapas i samband med öppning
och stängning av utloppet.
Även om den vindgenererade strömmen dominerar i

den större

delen av magasinet, har dess effekt på den typ av vågor,

som

här skall studeras, ignorerats. Orsaken till detta är, att
det skulle medföra alltför stora svårigheter att ta hänsyn
till en mycket variabel ström. Den skulle också styras starkt
av topografin, vilken är förhållandevis obestämd i magasinet.
Effekten av vindströmrnen på de vågor, som alstras vid utloppen, kan dock vara avsevärd, och vindströmrnen i sig tillsammans med vindvågor kan i extrema fall orsaka liknande problem, såsom överskridande av dämningsgräns.
Kvar att lösa blir genomströmningen och de gravitationsvågor,
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som bildas vid regleringen. För detta ändamål är det lämpligt
att använda programpaketet "PHOENICS" (Spalding, 1981), som,
trots sin generella karaktär med därtill följande komplexitet, med enkla medel går att styra till sådana förenklade
problem som i detta fall.
I syfte att verifiera modellens tillämpbarhet har jag angripit Näverede-magasinet (figur l'), dock med en något förenklad
och idealiserad bottentopografi och strandkontur. I figur 2
visas gridnätet och den använda bottentopografin, som är
extrapolerad från de lodningar utefter 2 snitt, vars läge
framgår av figur 1. Modellen har tätare upplösning närmast
utloppet, beroende på att fördelningen av våglängder förskjuts mot längre vågor ju längre från alstringsplatsen,
d v s utloppet, de uppträder. Kortare vågor bryts snabbare
ned av friktionskrafter i vattnet och mot bottnen.
Modellområdet är begränsat till den nedre delen av magasinet
-och begränsas uppåt av en naturlig gräns i form av uddar och
en stenpir. Ovanför denna gräns når endast dämningsvågen, som
utan att nämnvärt dämpas till slut når övre delen av magasinet. Vågen går med hastigheten /gH', där g är gravitationen
och H vattendjupet. Vågens amplitud är väl känd genom pegelregistreringar, varför det här saknar intresse att särskilt
modellera den vågtypen.
Modellen är tredimensionell och består i vertikal led av två
celler, varav den övre är 6 m djup och den lägre från Om
till 6 m, vilket adderat med övre cellen är maximala djupet.

4. RESULTAT
Även om modellen inte innehåller någon speciellt komplicerad
0

fysik, gör dess tredimensionella struktur, att datoråtgången
blir en faktor att räkna med. Därför har endast ett av fallen, som redovisas i Näverede-rapporten (Sjödin, 1983), valts
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ut som testobjekt. Det är prov 3, vilket simulerar ett totalt
produktionsbortfall, orsakat av en simulerad störning i eldistributionsnätet. Här registrerades de högsta vågorna, och
provet bör således utgöra ett bra underlag för testning av
modellen.
Begränsad datortid har också medfört, att det inte har gjorts
något försök att i detalj simulera det tekniska förloppet vid
stängning av utloppet och öppning av dammluckorna. Dock har
själva stängnings- och öppningstiderna varierats från ögonblicklighet till en längd av 5 s. Som väntat skiljer sig
vågformerna åt, men endast i begynnelsefasen, d v s de första
30 sekunderna. Stängs luckorna momentant, fås en något högre
amplitud på vågtoppen i modellen, medan frekvenser på de
korta initialvågorna inte ändras nämnvärt. Eftersom detta
uppförande hos modellen kan vara starkt relaterat till tidsoch rumsupplösning och egentligen kräver ett mer ingående
studium, redovisas här bara det fall,

när stängningen sker

under ett intervall på 5 sekunder, vilket antagligen motsvarar det realistiska förloppet.
Modellen har initialt från ett givet inflöde (Q = 420 m 3 s- 1 )
beräknat ett stationärt genomströmningstillstånd. I

figur 3

visas strömningen för det övre lagret (0 - 6 m). Inflödet
sker genom två kanaler, i verkligheten norr och söder om den
långsmala ön söder om stenpirens spets, och bredden på kanalerna är satt till 30 respektive 40 m. Genomströmningen följer
i huvudsak den södra stranden, och i

den norra bassängdelen

bildas en svag virvel.
Momentant fås direkt en markant vattenståndshöjning vid
stängningsluckan, och modellen ger en amplitud på 1.25 m,
medan den närmast motsvarande pegeln (nr 14) registrerar en
maximal amplitud på 0.37 m (se figur 4). Av figur 4 framgår
också, att närmast efter stängningen ger modellen vågor med
en period på 10 - 40 sekunder, medan pegeln registrerar en
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ganska fast period på 30 sekunder för de första vågorna.
Ser vi på pegel 2, som ligger ca 150 m uppströms, visar det
sig, att amplituden stämmer mycket bättre överens, och både
modellen och pegeln visar 0.25 m. Perioden för de beräknade
vågorna är 30 sekunder för de två första, medan pegeln återger en mer komplex struktur, där kortaste vågen är på ca 15
sekunder.
När de kortaste vågorna försvunnit,

visar både pegel 14 och

pegel 2 en tydlig svängning med perioden 190 sekunder och
amplituden 0.05 m. Detta är den uninodala seichen, 1:a moden
i

spektrat av egensvängningar, i bassängdelen nedströms Han-

nackudden. Seichen syns också i modellen men har där avsevärt
mindre amplitud. Däremot har perioden simulerats riktigt.
Hur de kortperiodiga svängningarna dör ut med avståndet från
utloppet framgår ytterligare av figur 6, där kontrollpunkterna ligger ca 750 m uppströms på norra och södra sidan av
bassängen. Här har modellen bättre klarat att återge den
uninodala seichens amplitud.

5. SLUTSATS
Medan modellen på vissa punkter lyckas mycket väl med att
återge de registrerade svängningarna, misslyckas den kraftigt
på andra punkter. Det är i

första hand amplituden på den

första vågen alldeles intill utloppet, som inte alls överensstämmer i modell och mätningar. Likaså förmår inte modellen
att ge full amplitud åt den uninodala seichen. Däremot stämmer frekvenserna väl vid alla stationerna. På ca 150 m avstånd från utloppet ger modellen god överensstämmelse även
vad gäller amplitud och ger en antydan om att här har den
initialt komplexa vägstrukturen förenklats och tas bättre
omhand av modellen. Om apparaturen för ytreglering och katastrofskydd ligger längre från utloppet, kan man således räkna
med att modellen lättare klarar att där simulera vågorna
bättre.
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Den begränsade datortillgången har ej möjliggjort närmare
studier av vilken effekt tids- och rumsupplösningen i modellen har på vågornas frekvens och amplitud. Det är därför
vanskligt att spekulera i orsaker till nämnda avvikelser,
innan en sådan typ av studie har genomförts. Dessutom ligger
det en del osäkerhet i pegelregistreringarna närmast utloppet. Ett sätt att gå vidare och öka modellens tillförlitlighet
skulle vara denna typ av studie samtidigt med en mer teoretiskt anlagd ansats för att närm~re utröna de fysikaliska
skeenden, som bestämmer vågornas struktur närmast utloppet.
Det kan dock konstateras, att modellen redan i sin nuvarande
form är väl tillämpbar för denna typ av simulering.
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Figur 1. Nedre delen av Näverede-magasinet, pegelstationer,
kontrollpunkter i modellen samt snitt med djuplodning.
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Figur 2. Den modellerade delen av Näverede-magasinet med
22 x 19 gridpunkter samt bottentopografi.
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Figur 3. Stationär bild av beräknad genomströmning i Näverede-magasinet.
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