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Innledning
Prosjektforslaget
Godkjent oppgavetittel er: "Dynamiske problemer med fartøy som følge av parametrisk
resonans og andre belastninger i bølger". Prosjektmål: "Belysning av begreper som ikke synes
tilstrekkelig vektlagt i Sjøkapteinsutdanningen, så som parametrisk resonans i following og head
seas, broaching, ekstrembølger, kantring i brytende bølger/farlige bunnforhold.
Prosjektet er tenkt gjennomført som et litteraturstudium".
Begrensning i prosjektet
Under arbeidet med den generelle bølgeteorien som jeg mener er nødvendig for å kunne
se den videre sammenhengen, fant jeg det etter hvert nødvendig å begrense prosjektet
til " ... og andre belastninger i bølger på dypt vann". Dypt vann vil si vanndybde større
enn en halv bølgelengde ( / 2) . Jeg tar derved vekk prosjektmålet "... kantring i brytende
bølger/farlige bunnforhold", noe som reduserer prosjektet i omfang med ca. halvparten.

Målsetning
Jeg var i utgangspunktet innstilt på å finne et hovedprosjekt som kunne medvirke til å gi
interessen for tverrskipsstabilitet i stille vann bedre vilkår blant yngre offiserer på broa. Slik jeg
har erfart det er stabilitet og lastelære, ved siden av astronavigasjon, det konvensjonsfaget som
de fleste nyutdannede glemmer mest av på kortest tid.

På vei gjennom utallige nedlastninger, fra august 2005 og fremover, fant jeg imidlertid mange
arbeider rundt problemstillinger innen dynamisk stabilitet som jeg ante eksistensen av men ikke
hadde navn på. Spesielt i løpet av de siste 10-12 år har forskere hjemme og ute kommet til
spennende konklusjoner hva angår hemmeligheten bak f.eks. freakbølger (ekstrembølger) og
parametrisk resonans.

Det ligger i sakens natur at bare noen få kjenner til dette arbeidet. Foruten forskere verden over,
er det kun snakk om enkelte ansatte i rederiene og klasseselskapene, og noen få ombord i
fartøyene. Resultater fra arbeidene underveis blir distribuert til likesinnede, foruten til noen
spesielt interesserte. Vi vanlige nautikere forblir for det meste uvitende inntil det har gått
tilstrekkelig tid til at prosjektet har blitt et tema. Kanskje et hett tema, som følge av kanskje en
eller flere nylig inntrufne ulykker i samme spor.
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Bakgrunn
Jeg er 63 år, er kaptein på hurtigbåt, i korte perioder utleid som DPO i Nordsjøen/Middelhavet,
driver egen båtskole www.batforerskolen.no.

Jeg har pedagogisk erfaring fra bl.a Norsk Maritim Kveldsskole og som navigasjonslærer på
Høgskolen i Vestfold, har min teoretiske bakgrunn med D5 fra Norsk Maritim Kveldsskole, D3
fra Fiskarfagskulen på Aukra, D1 fra Tønsberg Maritime Fagskole og nå etterutdanning til
Bachelor i Nautikk fra Høgskolen i Vestfold.

Jeg har alle sertifikater på plass:
Dekksoffiser kl. 1, Sjøkaptein - GOC - DPO Certificate - Kvalifikasjonsbevis for
hurtigbåtoperasjon - Farledsbevis, hele kysten - Proficiency as assessor.
Veiledere
Etter hvert fant jeg frem til forskningsmiljøet rundt NTNU og Sintef, etter innspill fra hovedveileder
Halvor Schøyen. Seniorforsker ved SINTEF, avd. Fiskeri og Havbruk, Birger Enerhaug er ekstern
veileder. Han har levd i motsjø og følgesjø helt fra han leverte sin hovedoppgave på NTH i 1975,
"Rulling av skip i akterlig sjø", til han i dag bl.a. er delaktig i en sjøegenskapsindeks for
fiskefartøyer fra 35 til 90 fot, spesielt med tanke på oppførselen i motsjø. Han har hatt stor
innflytelse på vektleggingen av oppgaven, forslag til ulike referanser og som sakkyndig under hele
gjennomføringen. En stor takk går også til professor ved Institutt for Marin Teknikk, NTNU, Dag
Myrhaug som velvillig har vist vei mellom formlene i bølgeteorien.
Bredere forståelse
Underveis modnet tanken på at vi som ansvarshavende på broa bør ha en bredere forståelse av
dynamiske problemstillinger som følge av ulike belastninger i bølger. Vi kan teori om
manøvreringsregler og generell behandling av skip, hardtværsskader, slakke tanker mm., og
etterhvert får vi også erfaring med fartøyet vårt under ulike kondisjoner. Men når vi plutselig
befinner oss midt inne i et uvanlig bevegelsesmønster, kan det være greit å kunne sette navn på
det.
Populærvitenskapelig litteraturstudium
Prosjektet er gjennomført som et populærvitenskapelig litteraturstudium.
(Populær => populus = folket => folkelig => lettfattelig, bestemt for folket).
Det vitenskapelige emnet er altså forsøkt fremstilt på en slik måte at det skal være mulig å forstå
det uten avanserte kunnskaper på området. Det er underforstått at "folket" i denne
sammenhengen er de som er interesserte i dette spesielle emnet.
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Og, de som er interesserte i dette spesielle emnet antas å være "offiserene på broa". Det er
dem jeg henvender meg til og prøver å vekke interessen hos.
Bytter matematikk med illustrasjoner
For å få en fullstendig forståelse av bølger o.a. som et fysisk fenomen, er en avhengig av
matematisk beskrivelse med et pensum som ikke hører hjemme på bachelornivå. Jeg har i stor
grad valgt å bruke figurer og illustrasjoner fra mange ulike kilder for å klargjøre situasjoner og
vise sammenhenger.

Presentasjon av stoffet
Stoffet presenteres slik at i de tre første kapitlene gis en bakgrunn for bedre å kunne forstå
elementene som er beskrevet i de tre siste. Kap. 1 gir en kort henvisning til elementær
tverrskipsstabilitet og belastning i stille vann. Kap. 2 omhandler stabilitet i sjøgang og
belastninger i bølger. Kap. 3 omhandler generell bølgeteori for bølger på dypt vann, og er også
innom teorien om overlagring av forskjellige bølgetog som krysser hverandre. Dette stoffet er
mer omfattende enn hva jeg ellers har sett og opplevd av pensum i maritime skoler, men det er
vanskelig å se hva som kan elimineres uten at det vil gå ut over sammenhengen.

Kapitlene 4, 5 og 6 omhandler henholdsvis ekstrembølger (monsterbølger - freak waves/rogue
waves), parametrisk resonans (parametric roll) i motsjø og aktersjø, og broaching (tverrkasting).
Her presenteres de respektive fenomener med mye bruk av illustrasjoner, og det gis en
forklaring på hva fenomenet innebærer, basert på ny og gammel forskning. Avslutningsvis gis
det en orientering om situasjonen pr. d.d., og eventuelle forslag til hvordan en skal være best
mulig rustet til å møte slike hendelser.

Tjøme i august 2007
Øystein Johnsen
Sjøkaptein, student NAMF
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Summary in English
Dynamic Problems with Vessels regarding Parametric Resonance and Different
Kinds of Sea Loads in Waves in Deep Water
It has been my intention regarding this Main Project, to collect the results of the latest research
in the area of avoiding dangerous situations in following and quartering seas. Recent accidents
with large container ships have shown that dangerous situations from heavy rolling can also
occur in head seas at slow speed, a situation that has traditionally been considered as safe and
suitable for riding out a severe storm. Parametric resonance has been found as the explanation
for the heavy rolling in this situation.

Excessive stability has become a frequent occurrence on container ships and ro-ro ships
designed for large deck loads, when operated in part deck load conditions. This condition
makes those ships vulnerable in beam seas due to the risk of harmonic resonance.
A ship sailing in following or stern quartering seas encounters the waves with a longer period
than in beam, head or bow waves, and principal dangers caused in such situation are, in
addition to parametric resonance, reduction of intact stability when riding a wave crest
amidships, and surf-riding and broaching-to. (IMO 2005)

As for the danger of surf-riding and broaching-to, a brief chapter dealing with these phenomena
is presented as well.

Furthermore, the freak-wave known as the so-called 100-year wave only ten to twelve years
ago, are now recognizeable at least 100 times a year. A lot of research work from all over the
world during the last ten years, is about to give us the understanding of why these freaks raise,
but not yet how to avoid them. A chapter dealing with this phenomenon is as well presented.

All this information ought to be given to my fellow mates and masters on the bridge, but to make
these phenomena understandable, some basic theory is needed.
Elementary transverse ship stability is given a retrospective glance, as well as a brief
examination on stability and sea loads on ships at sea. As for the basic wave theory, a
comprehensive presentation is given accordingly restricted to waves in deep water (  / 2 ).

Freak Waves
Freak waves occupy a special place in nautical lore. They have smashed into cruise ships, sunk
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oil-drilling platforms, and terrorized seafarers in fictional accounts for 2,000 years. Although
freak waves - also called rogue waves or monster waves - are most often encountered during
storms or bad weather, they almost always show up with little warning. Scientists once assumed
that rogue waves strike any particular patch of ocean only once every several millennia, but
oceanographic data now suggest that the waves are much more common.

New mathematical analyses indicate how rogue waves form in some instances and how long
these monsters last before they blend back into the surrounding waves. These models suggest
that rogue waves build up and dissipate more readily than past research had indicated. The new
analyses may enable scientists to better predict where rogue waves will strike - data well worth
knowing for the captains of oceangoing vessels.

Scientists do not have many detailed measurements of rogue waves because they tend to
appear without warning, and bobbing ships make poor observation platforms. Besides their size,
rogue waves differ from the friendly kind in their shape. The larger an ocean wave is, the more
its profile diverges from a sine wave. (Perkins 2006)

Parametric Roll
The phenomenon of parametrically excited roll motion has been known to naval architects for
almost a half of a century. It is caused by periodic changes of transverse stability in waves,
characterized by a decrease of stability when the ship is in the wave crest and an increase in the
wave trough.

The problem of parametric roll returned to prominence recently as a result of significant cargo
loss and damage sustained by a Post-Panamax container carrier on a voyage from Taiwan to
Seattle, Washington. A detailed investigation followed, showing that a large roll motion with up
to 35 degrees amplitude accompanied by significant pitch and yaw motion resulted from the
periodic change of transverse stability in head seas. The large change of stability in head seas
was found to be a direct result of the hull form. Substantial bow flare and stem overhang, now
typical of large container carriers, cause a dramatic difference in waterline form - and therefore
in transverse stability - between the crest and trough of a large wave.

Despite the fact that the physical nature of parametric roll has been known for many years,
several new elements are presented in the past. Now, the concern is for the vulnerability of large
container carriers in head seas. The problem is particularly important given the long-standing
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heavy-weather maritime practice of sailing into head seas at reduced speed. It turns out that this
is not necessarily the best practice for large container carriers. (Shin et al. 2004)

Broaching
Ship survivability against capsize in heavy seas has become one of the areas of primary
concern among ship researchers, designers and regulators in recent years. When a ship is
subjected to the effect of large waves it may capsize according to a number of different
scenarios, depending on the size and direction of the rough wave and the ship's own capability
to resist such rough waves. Resonant or breaking waves approaching a ship trom the side have
a potential to excite large rolling which could result in capsize, especially if the intensive
oscillation of the ship causes shift of cargo or, if a considerable quantity of green water is
shipped on the deck.
More dangerous still can be a group of steep and relatively long waves approaching a ship from
the stern. Waves of this kind are known to incur significant reductions in roll restoring capability
for many types of vessels and they may also instigate dangerous coupled motions. According to
a popular classification, in following-seas a ship may capsize in at least three different ways:

Pure-loss of stability is a sudden, non-oscillatory type capsize taking place around a wave crest
due to slow passage from a region of the wave where roll restoring has become negative.

Parametric instability is the gradual build-up of excessively large rolling created by a mechanism
of internal forcing, the result of a fluctuating restoring that depends on where the ship lies in
relation to the wave.

The third distinctively identified, yet until recently not fully understood, type of capsize is
broaching. Broaching is an unintentional change in the horizontal-plane kinematics of a ship.
Broadly, it may be described as the "loss of heading" by an actively steered ship, that is
accompanied by an uncontrollable build-up of large deviation trom the desired course. (Spyrou
1999)

Øystein Johnsen, Master Mariner
Student NAMF, Faculty of Maritime Studies, Vestfold University College
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1.0 Stabilitet og belastning i stille vann

Fig. 1.01 Det Singaporeregistrerte skipet Cougar Ace hadde 4.813 biler om bord, og skulle til Canada.
Cougar Ace eies av et japansk selskap, og er 654 fot (200 meter) langt. Om kvelden 23.07.06 fikk skipet
stadig større slagside nær øygruppen Aleutene, og mannskapet på 23 måtte evakueres i tung sjø.
(Mannskapet kunne ikke si noe om årsaken til krengningen skyldtes innsig/lekkasje av sjøvann, eller
overløpsvann fra ballasttankene.) Fartøyet ble reddet på mirakuløst vis, og buksert inn til Portland. Foto:
U.S. Coast Guard/AP. (The Cargo Letter 2006)

1.1 Mål for stabilitet i stille vann, et tilbakeblikk
Når et skip krenger over som følge av en ytre belastning (eller usymmetrisk vektfordeling om
bord), blir oppdriftssenteret B flyttet tverrskips, inntil det oppstår likevekt mellom de
krengende og de rettende momentene, som vist på figur 1.02:

 GZ  P a

(1.01)

Fig. 1.02 Likevekt mellom de krengende og
rettende momenter. (Wilhelmsen 1996)
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Det rettende momentet uttrykker skipets evne til å motstå krengning, og fordi oppdriften 
endrer seg med skipsstørrelsen, gir den rettende armen GZ et mål for skipets stabilitet.
Oppdriftssenterets plassering m.h.t. det krengende skipet, blir bare bestemt av geometrien i den
delen av skroget som er neddykket. Det vil si at B flytter seg mot lav side og øker GZ så lenge
det effektive oppdriftsvolum blir trykket ned i vannet på lav side.
GZ-armen omfatter stabilitetsegenskaper som er knyttet både til skipets form og vektplassering.
Den er derfor et godt mål for skipets evne til å motstå krengemoment. GZ beregnes fra skipets
KY--kurver (cross curves):

GZ  KY  KG sin 

(1.02)

1.11 Initialstabilitet (eller begynnelsesstabilitet). Ved små krengevinkler er den
delen av skroget som blir trykket ned i vann tilnærmet lik den delen som kommer ut av vannet
ved en gitt krengning. Dette forutsetter rette, vertikale skipssider (wall-sided) og en jevn
linjeføring mot endene av skipet på den aktuelle vannlinjen. Av fig. 1.03 fremgår det da at:

GZ  GM sin 

(1.03)

GM 0 - initialmetasenterhøyden - kan nyttes som et mål for stabilitet ved små krengninger, opp
til ca. 7° (under forutsetning av rette, vertikale skipssider), og gir et uttrykk for skipets «stivhet»,
dvs. motstand mot krengning på rett kjøl.
Meta betyr mellom på gresk og angir her forflytning, dvs. at senteret ikke ligger fast. Z = zero
(null). Z er nullpunktet for normalen fra G.

Fig. 1.03 (Wilhelmsen 1996)

GM 0  KM 0  KG
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Vi finner tilnærmet størrelsen på GM 0 av GZ-kurven ved å trekke tangenten til kurven gjennom
origo (stigningskoeffisienten).
Ved 1 radian = 57,3° finner vi GM 0 (fig. 1.04). Metoden kan være upålitelig da den er basert på
rette skipssider.

Fig. 1.04 Ved 1 radian = 57,3° finner vi GM 0 .
(Wilhelmsen 1996)

Vinkelen  angis i grader på diagrammene, men inngår alltid i beregningene i radianer.
Vi har stabilt skip når skipet ligger i stabil likevekt i rett stilling. Betingelse for dette er at GM er
positiv, dvs. at metasenteret M ligger over G. Metasenteret er funnet fra følgende formel:

KM  KB  BM

(1.05)

I
, og hvor I er treghetsmomentet til

vannlinjeplanet (tverrskips). Det er vanlig å angi I som: I  C1 L B3 hvor C1 er en faktor som
avhenger av vannlinjeplanets form, L er skipets lengde mellom perpendikulærene (Lpp), og B
1
er bredden i vannlinjen. For et rektangulært vannlinjeplan er C1 
og vi kan angi I som:
12
L B3
I
. For store tankskip i lastet tilstand vil treghetskoeffisienten for vannlinjeplanet ligge
12
hvor metasenterets høyde over oppdriftssenteret: BM 

nær 1/12. (Tellnes 2001)

1.12 Krav til stabilitet i stille vann. Disse krav gjelder for skip med L < 100 m. For skip
med L > 100 m vurderer Sjøfartsdirektoratet stabiliteten i hvert enkelt tilfelle. Kravene følger stort
sett de samme reglene som for skip med L < 100 m:

1.

Arealet under GZ-kurven som angir den rettende arm, skaI ikke være mindre enn
0,055 meter-radianer regnet opp til en krengningsvinkel på 30° og ikke mindre enn
0,09 meter-radianer regnet opp til en krengningsvinkel på 40°, eller til fyllingsvinkelen (til
dit hvor vann kan trenge inn) dersom denne er mindre enn 40°.
Dessuten skal arealet under stabilitetskurven (GZ-kurven) være mellom 30° og 40°,
eller mellom 30° og fyllingsvinkelen ikke være mindre enn 0,03 meter-radianer.
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2.

GZ-armen skal minst være 0,20 meter ved en krengningsvinkel lik eller større enn
30°.

3.

Den krengningsvinkel hvor den rettende arm (GZ) har størst verdi, bør være større
enn 30° og skal aldri være mindre enn 25°.

4.

Metasenterhøyden (GM) skal minst være 0,15 meter.

Alle disse stabilitetskrav skal basere seg på den mest ugunstige situasjon angående fulle eller
tomme tanker osv. ombord på reisen.

1.13 Tverrskipsstabilitet ved større krengninger. GM 0 sier ikke noe om skipets
stabilitetsforhold ved større krengninger. Vi vet at for fartøyer som blir utsatt for større
krengninger, vil oppdriftssenteret flytte seg så langt ut at oppdriftslinjen ikke lenger går gjennom
initialmetasenteret M, og vi må operere med M F  det falske metasenteret, se fig. 1.05.

Fig. 1.05 (Tellnes 2001)

Ut fra den nye vannlinjen vil metasenteret ligge i M  .
Skjæringspunktet med senterlinjen blir M F (det falske metasenteret).
Vi ser at:
GZ = GA + MS
GZ = GM ● sin ø + MS

(1.06)

Størrelsen MS kalles reststabiliteten.
Fig. 1.04 viser at tangenten til GZ i origo angir GM ved ø = 57,3°. Av (1.06) får vi, når   0
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GZ  GM sin   GM 

(1.07)

Den deriverte av GZ med hensyn på  gir vinkelkoeffisienten i origo, dvs. tangenten til kurven i
origo:

dGZ
d

 0

 GM 

GM
1

Ved å trekke tangenten til kurven i origo og sette  =1 radian = 57,3° finner vi GM (fig. 1.04).
(Altså; den deriverte av GZ for   0 er GM, hvilket gir at vinkelkoeffisienten til GZ-kurven er
GM)

1.14 Reststabiliteten MS. Av fig 1.06 fremkommer uttrykket BM  F  BM  1/ 2 BM tg 2
(Tellnes 2001), som betyr at avstanden ( M F  det falske metasenteret):

MM  F  1/ 2 BM tg 2

(1.08)

og reststabiliteten:

MS  MM  F sin   1/ 2 BM tg 2 sin 

(1.09)

Fig. 1.06 (Tellnes 2001)

hvor 1/ 2BM tg 2 sin  kommer som et tillegg i GZ-armen. GZ  GM  sin   MS , hvor
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metasenterhøyden GM er et mål for initialstabiliteten, og MS for reststabiliteten.
For krengevinkler < 10-12° settes dette leddet = 0. Formelen brukes til å beregne GZ til
krengevinkelen blir så stor at dekket kommer i vannflaten. For krengevinkler større enn dette
brukes andre metoder.

Fig. 1.0

Fig. 1.07 (Sillerud 1981)

Når dekkshjørnet kommer i vannflaten, vil MS-kurven normalt være i nærheten av sin
maksimalverdi. På fig. 1.07 er vist hvorledes denne vinkelen finnes ved å trekke en tangent til
GZ-kurven parallell med kurven GM sin  . (Sillerud 1981)

1.15 Dynamisk stabilitet. Arealet under GZ-kurven ved en gitt krengning gir et uttrykk for det
arbeidet som må utføres for å krenge skipet.
Dynamisk stabilitet defineres som den energien som skal til for å krenge et skip fra 0° til vinkelen  .

Fig. 1.08 (Tellnes 2001)

Av fig. 1.08 ser en at når skipet ligger på rett kjøl, virker tyngden av skipet nedover i G og
oppdriften oppover i B. Når skipet krenger, blir G løftet i forhold til B. Skipet har blitt løftet en
vertikal avstand lik B1Z  BG . Det arbeid som kreves for å utføre dette, er:
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 g( B1Z  BG)

(1.10)

hvor enheten er Nm . For å utføre dette arbeidet må skipet tilføres en energi som er like stor.
Denne energien lagres i skipet, og er et mål for det samlede arbeid skipet yter mot krengningen.
Pr. definisjon er dynamisk stabilitet lik denne energien. Arealet finner vi ved å integrere GZkurven. Dynamisk stabilitet kan da skrives som (Tellnes 2001):


ER     g GZ d

(1.11)

0

hvor enheten er Nm . Vinkelen er gitt i radianer, og i praksis benyttes tonnmeter. Formelen kan
skrives som:


ER    GZ d

(1.12)

0



hvor

 GZ d

er arealet under GZ-kurven i meterradianer.

0

Dynamisk stabilitet ved en gitt krengevinkel er proporsjonal med arealet under GZ-kurven (og
skipets størrelse gitt ved  ) opp til denne krengevinkelen. Siden de krengende momenter
skipet blir utsatt for også vil øke med størrelsen av vind- og sjøgangskrefter, er det i stedet
vanlig å angi den dynamiske stabilitetsarmen e , som gir et mål for arealet under GZ-kurven til
gitt krengning uttrykt i meterradianer eller metergrader:


E
e  R   GZ d
 0

(1.13)

Den dynamiske stabilitetsarmen = arealet under GZ-kurven, se fig. 1.09 (Tellnes 2001)

Fig. 1.09 (Wilhelmsen 1996)
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Arealet under GZ-kurven er et mål på skipets motstand mot krengning, og det er selvsagt viktig
at denne er stor nok til å sikre at skipet ikke kantrer.

Fig. 1.10 viser det rettende og krengende moment. (Gustavsen 1983)

Når vi betrakter fig. 1.10 ser vi at ved:

A < B har vi et stabilt skip
A = B har vi et indifferent skip
A > B har vi et ustabilt skip

Fig. 1.11 viser sammenhengen mellom GZ-kurven og e-kurven. (Gustavsen 1983)

1.16 Formstabilitet. Sentrale faktorer for et skips stabilitetsegenskaper er som nevnt
formen på den neddykkede delen av skroget og vektfordelingen om bord. Som nevnt er det bare
formen på den delen av skroget som er under vann, som bestemmer plasseringen av
oppdriftssenteret. Under krengning vil derfor volumer som bringer B langt utover mot lav side, gi
god stabilitet, derav navnet formstabilitet.

a) Fig. 1.12 a viser to skip med forskjellig bredde. En ser lett at stor bredde gir stort tilskudd til
det rettende momentet, derfor kan vi fastslå at stor bredde gir godformstabilitet.
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Den heltrukne linjen på fig. 1.12 b viser
dekket på et skip med lite fribord,
dekkshjørnet er under vann, og
oppdriftssenteret ligger i B.

b) Øker vi fribordet som vist med stiplet
linje, får vi ekstra oppdrift, og
oppdriftssenteret går mot lav side til B1 .
Stort fribord gir god formstabilitet .

Den stiplede linjen kunne godt vært et
lukket overbygg, men oppdriftstilskuddet
ville da bare gå over overbyggets lengde.
På samme måten virker utpreget spring.
Lukket overbygg gir god formstabilitet.

Fig. 1.12 a) og b) (Wilhelmsen 1996)

Dersom et skip har stort fribord, vil selvfølgelig MS ha sin maksimale verdi ved en stor
krengevinkel. Stort fribord vil derfor bedre MS- og GZ-kurvens utstrekning og høyde.

På fig. 1.13 er skissert GZ-kurver for tre skip som er identiske bortsett fra fribordet (de har
samme undervannsskrog, vekttyngdepunkt etc.). GZ-kurvene for skip 1 og 2 skiller lag ved
vinkelen 1 , hvor dekkshjørnet til skip 1 kommer i vannflaten. (Sillerud 1981)

Fig. 1.13 (Sillerud 1981)

HOVEDPROSJEKT I NAUTIKK 2007 - ØYSTEIN JOHNSEN, NAMF, HØGSKOLEN I VESTFOLD

20

Dynamiske problemer med fartøy som følge av parametrisk resonans og andre belastninger i bølger på dypt vann

1.17 Formstabilitet for 100 år siden.

Fig. 1.14 Denne illustrasjonen fra 1907 er hentet fra et kapittel om stabilitetskurver i Lærebok i
sjømandskap, maskinlære med videre, av kommandørkaptein Niels Nickelsen, Horten og sjømandsskolebestyrer O.S. Giertsen, Bergen. (Nickelsen og Giertsen 1907)

1.18 Vektstabilitet. Som kjent er stabiliteten uttrykt ved GZ-kurven, avhengig av hvor det
felles tyngdepunktet G ligger. Lav G gir god vektstabilitet.

1.19 Rulleperiode og stabilitet. Fartøyets naturlige rulleperiode (Egen-svingeperiode =
egen-rulleperiode) T varierer med lastkondisjonen, dvs. fartøyets mengde og fordeling av last.
Rulleperioden er den tiden fartøyet bruker på å fullføre en fullstendig svingning, fra en
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ytterstilling til den andre ytterstillingen og tilbake til den opprinnelige. Et fartøy som ruller, kan
tilnærmet sammenlignes med en fysisk pendel som er opphengt i fartøyets metasenter.
(Wilhelmsen 1996). Svingetiden for en fysisk pendel er:

T  2

Treghetsmoment
For et skip i sjøgang får vi:
Maksdreiemoment

T  2

Treghetsmoment ( I )
 GM

(1.14)

hvor rulleperioden er bestemt av fartøyets treghetsmoment om diametralplanet, og dreiemomentet
som retter fartøyet opp, dvs. fartøyets stabilitetsmoment. Flere formler er utledet av (1.14). Mye
brukt er Weiss' formel:

 f B
GM  

 T 

2

(1.15)

hvor koeffisienten f kan bestemmes etter krengnings- eller rulleforsøk. For større fartøy
ligger f mellom 0,7 og 0,8. B er fartøyets bredde i vannlinjen.

Denne formelen forteller oss at det er en sammenheng mellom et fartøys stabilitet og oppførsel i
sjøen.

Er GM-verdien for stor vil fartøyet være for stivt, og vil kunne få hurtige og dermed ubehagelige
og farlige rullebevegelser i sjøen.
Er GM-verdien for liten vil fartøyet få langsomme og behagelige rullebevegelser i sjøen. Meget
langsom oppretting etter krengning tyder på (for) liten GM-verdi.
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1.2 Belastning i stille vann

Fig. 1.15 De sorte vektorene viser oppdriftskraften og tyngden på de ulike seksjonene i lett skip. De røde
vektorene viser resultantkraften pr. seksjon. I midten ser vi hvorledes seksjonene vil flyte i vannet hver for
seg. (Dokkum 2006)

Fig. 1.15 viser horisontale skjærekrefter som virker på lett skip i stille vann som følge av
seksjonenes forskjellige oppdriftskraft og tyngde. Resultantkraften pr. seksjon kan mangedobles
ved feil lasting og/eller feil ballastering. Dette kan gi uakseptable stabilitets- og trim-kondisjoner,
og i verste fall ødelegge skroget.

Fig. 1.16 Undervannsskroget til dette fartøyet viser klart forskjellen i volum mellom
midtskipsseksjonen og for- og akterskipet. Dette forklarer tydelig forskjellen i oppdriften
på de forskjellige skrogdelene. (Dokkum 2006)
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2.0 Skip i sjøgang, belastning i bølger

Fig. 2.01 Hangarskipet Bennington etter et møte med en tyfon utenfor Okinawa 1945. Deler av det
forsterkede flydekket er brettet ned over baugen. (Trujillo og Thurman 2005)

2.1 Skip i sjøgang
Et skip som flyter på vannet beveger seg om tre akser - en langskips, en tverrskips og en
vertikalt. Skipet kan bevege seg på to måter om hver akse - på langs av aksen og med rotasjon
om aksen. For et skip i sjøgang vil disse bevegelsene vanligvis opptre samtidig og i et
avhengighetsforhold til hverandre. For å forenkle bildet vil jeg først se på bevegelsene hver for
seg.

2.11 Skipets egenbevegelser. Et skip som flyter i vannet har seks frihetsgrader i sine
bevegelser, se fig. 2.02. Med antall frihetsgrader mener vi det antall forskyvningsparametre vi
har til rådighet når bevegelsen skal beskrives.
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Fig. 2.02 Skipets seks frihetsgrader (US Naval Academy 2003)

Bevegelser langs aksene:

Bevegelser om aksene:

X = surge (jaging)

 = roll (rulling)

Y = sway (sidejaging/svaiing)

 = pitch (setting/stamping)

Z = heave (duving/hiving)

 = yaw (giring)

Fig. 2.03 Bevegelser uten tilbakeføringskrefter. Fig. 2.04 Svingninger om likevektstilstander.
(Wilhelmsen 1996)
(Wilhelmsen 1996)

Fig. 2.03 viser de tre bevegelseskomponentene sway, surge og yaw. Disse har ingen
tilbakeføringskrefter eller momenter. Dersom skipet blir brakt ut fra en utgangsstilling og kommer
til ro der, blir det liggende i sin nye stilling.

Bevegelsene roll, pitch og heave (fig. 2.04) er derimot svingninger om en likevektstilstand, og
har stor betydning for skipets egenskaper i bølger.
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● Hiv (heave/duving) og stamping (pitch/setting) er parametere som vanligvis stemmer godt
overens med antagelsen om lineær sammenheng mellom bølgehøyde og responsamplitude,
selv også under ekstreme bølgeforhold. (Strengehagen 1977)
● Rulling (roll) derimot, er et parameter som er avhengig av ikke-lineære ledd. Det er imidlertid
mulig å beregne rull med tilfredsstillende nøyaktighet med hjelp av lineære beregningsmetoder,
som involverer en prøve- og feile-metode som kan være tidkrevende.
● Svai (sway/sidejaging) og gir (yaw) er koblet med rull, og dermed må en anta at disse
parametere er influert av de ikke -lineære effekter i rull.
● Jaging (surge) er antatt å være lineær med bølgehøyden.

Koblingen av store rull-, jag- og gir-bevegelser (ikke-lineære sammenhenger) ser ut til å være
årsaken til tverrkasting (broaching), og i noen tilfeller til dynamiske stabilitetstap. (Gustavsen
1983)

2.12 Frie svingninger. Vi snakker om to typer svingninger, frie og tvungne. De frie
svingningene oppstår som vist på fig. 2.04 ved at skipet blir ført ut fra sin likevektsstilling av en
ytre kraft og slippes fri. Tilbakeføringskreftene er i de tre tilfellene; stabilitetsmomentet,
trimmomentet og neddykkingsvekten/oppdriften. Hver av bevegelsene har sin karakteristiske
naturlige periode som er bestemt av skipets hydrostatiske forhold, og avhengig av fartøyets
masse (deplasement) og massefordeling (treghetsmoment).

Varigheten av de frie svingningene vil avhenge av dempingen av bevegelsene, som antydet på
fig. 2.04. (Demping = overførsel av energi fra skipet til sjøen ved friksjon og bølgedannelse).
(Sillerud 1981). Dempingen i duving og spesielt i setting er meget stor; disse svingningene dør
derfor hurtig ut hvis ikke de ytre kreftene fra sjøen gir nye impulser som holder bevegelsene
gående. I rulling kan derimot den naturlige dempingen være ganske liten - og rullebevegelsen
kan vare lenge. Dette avhjelpes med slingrekjøler, antirulletanker eller stabiliseringsfinner.
(Wilhelmsen 1996)

2.13 Tvungne svingninger. Skipet møter bølgene med et visst tidsintervall, møteperioden, som avgjør hvor ofte skipet får bevegelsesimpulser. Bølgene påvirker skipet langs
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alle bevegelseskomponentene til tvungne svingninger i takt med møteperioden. Er denne
ganske langsom, svarer skipets reaksjon helt til påvirkningen. Er den derimot nær en av de
naturlige periodene, kan den tilsvarende bevegelsen bli kraftig forsterket.

Fig. 2.05 Med sjøen aktenfor tvers. (NOAA 1993)

Forsterkningen av rullingen er størst når dempningen for denne bevegelsen er minst, og ved
resonans kan rulleutslagene bli store. I de andre bevegelsene er forsterkningen i størrelsesorden 1,5-2,0 (Wilhelmsen 1996) ved resonans mellom skip og sjø.

Møteperioden for et stilleliggende skip er lik bølgeperioden. Er skipet derimot i bevegelse,
avhenger møteperioden av den relative bevegelsen mellom skip og bølger. Går skipet med
samme kurs og fart som bølgene har, blir møteperioden uendelig stor - forholdene blir nesten
statiske. Går skipet langsommere enn bølgene, overhaler bølgene skipet aktenfra. Går skipet
hurtigere enn bølgene, kommer bølgene forfra i forhold til skipet.

I motsjø er forholdet at møteperioden blir mindre jo hurtigere skipet går, det gjelder for alle
bølgelengder. Den nøyaktige størrelsen avhenger av så vel bølgelengden og -perioden, som
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skipets fart og kurs i forhold til sjøen. Det er skipets fartskomponent i bølgenes
bevegelsesretning som er avgjørende. (Wilhelmsen 1996)

Fig. 2.06 Motsjø. (NOAA 1993)

2.14 Stabilitet i sjøgang. Vi tar for oss følgende tre forhold av betydning:
● Stabiliteten endres på grunn av endring i oppdriftskarakteristikken.
● Bølgene tilfører skipet krengningsenergi.
● Sjø bryter inn over dekk og reduserer stabiliteten.
Når et skip går mot eller med sjøen, vil skipets stabilitet endre seg kontinuerlig etter som skipets
posisjon i forhold til bølgene endrer seg. Størrelsen av stabilitetsendringen er avhengig av
skipets form og nedlasting og av bølgenes geometri.
Som fig. 2.07 viser, vil en bølgetopp midtskips redusere stabiliteten. Virkningen er størst i bølger
med lengder noe større enn skipet.

Årsaken ligger i hovedsak i den endringen av oppdriftskarakteristikken som vi får mot enden av
skipet, og som påvirker oppdriftsenteret B's flytting mot lav side.
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For et skip med dårlig stabilitet i stille vann kan derfor den reduksjonen vi får i stabiliteten, når
skipet ligger på en bølgetopp, føre til at skipet blir ustabilt.

Fig. 2.07 (Wilhelmsen 1996)

Dette forholdet har flere ganger vært demonstrert ved forsøk i skipsmodelltanker. Også i flere
tilfeller der skip har kantret, kan man av hendelsesforløpet slutte at årsaken har vært den
stabilitetsreduksjonen man har fått idet skipet passerte en bølgetopp. (Wilhelmsen 1996)

Fig. 2.08 (Wilhelmsen 1996)

GZ-verdien er avhengig av vannlinjearealet, og dermed også avhengig av bølgens plassering på
skipsskroget, hivbevegelsen, stampbevegelsen og rullbevegelsen.
Tenker vi oss så at bølgeprofilhastigheten er tilnærmet lik skipets hastighet, vil vi få reduksjon av
GZ-verdien.
Når skipet "rir" på bølgetoppen reduseres skipets fribord midtskips.
Dette er forårsaket av at skipet mister vannlinjeareal og dermed initialstabilitet, og GZ-kurven
reduseres. Kantringen skjer på samme måte som for et skip i stille vann. Hvor stor reduksjonen i
GZ-armen blir, er avhengig av følgende forhold:

1) Bølgens hastighet.
2) Bølgens høyde.
3) Skipets hastighet.
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4) Skipets retning i forhold til bølgen.
5) Skipets spanteform.
Størst blir reduksjonen i GZ-armen hvis bølgen har en slik høyde og lengde i forhold til skipet at
dekket kommer ned i vannspeilet, og blir oversvømt av sjø.

Vann på dekk hever i de fleste tilfeller tyngdepunktet, i tillegg til at vi får effekten av fri
væskeoverflate, og vil gi et krengemoment. Hvor stort dette er i forhold til skipets størrelse vil
avhenge av hvor stort skipet er, og hvor mye vann det vil samle seg på dekk.
Vann på dekk kan inntreffe hurtig, og denne effekt må ansees farlig spesielt på små skip med
lavt fribord og stort dekksareal.

SIS (Skip I Sjøgang) legger følgende kriterier til grunn for angivelse av skips stabilitet. (Nedrelid
et al. 1981)

1. Stabilt fartøy under alle aktuelle lastekondisjoner.
2. Stabilt skip under lastebehandling.
3. Stabilt skip under konstant sidevind.
4. Stabilitetsmarginer for forskjellige skadetilfeller.
5. Stabilitetsmarginer forutsatt lasteforskyvning.
6. Stabilt skip ved isingssituasjoner.

2.15 Sikkerhet og stabilitet i bølger og ekstreme værsituasjoner. SIS har gjort
en vurdering av sikkerhet i sjøgang basert på kriterier for konkrete farlige situasjoner.
De har lagt til grunn følgende aspekter:

1. Valg av aktuelle bølgesituasjoner må baseres på data om vær, bølge og vindforhold i de
aktuelle fartsområder.
2. Situasjonene defineres gjennom fartøyets posisjon, retning og lastekondisjon i forskjellige
valgte bølgesituasjoner.
3. Godskjenning må avhenge av fartøyets bevegelser i de definerte bøIge/skip-situasjonene, og
risikonivået for at situasjonene opptrer.

På grunn av erfaringer fra tidligere undersøkelser, samt erfaringer andre land har gjort gjennom
tilsvarende undersøkeIser, foreslåes 7 forskjellige situasjoner som aktuelle for en
sikkerhetsanalyse. (Nedrelid et al. 1981)
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1. Fartøyets generelle rulleegenskaper vurderes i moderat sidesjø.
2. Fartøyets bevegelser i brytende bølger fra siden fastlegges.
3. Fartøyets bevegelser i kombinasjoner av brytende/ikke brytende bølger/bølgetog fra siden
fastlegges.
4. Tap av stabilitet på bølgetopp i følgende sjø.
5. Faren for økende rulleutslag ved gange i følgende sjø.
6. Situasjoner når et fartøy løftes av en bølge, mister retningsstabiliteten, faller ut i en sving og
kantrer. (Broaching.)
7. Kritiske kombinasjonssituasjoner av side- og akterlig sjø vurderes.

Samtlige av disse overfornevnte stabilitetskriterier må vurderes i sammenheng med de
akselrasjoner som kan oppstå. Skip med gode bevegelsesegenskaper har kantret i ekstreme
værsituasjoner.

2.16 Krengning pga. manøvrering. På store skip med høye overbygninger vil krengning
pga. manøvrering være betydelig hvis en ikke er forsiktig med roret. (Spesielt cruiseskip, bilskip,
containerskip o.l.)

I det roret legges over vil skipet først legge seg inn mot svingen som følge av rorkraften,
avhengig av rorets utslag. Deretter vil kreftene fra vannstrømmen mot undervannsskroget, og
massekreftene (sentrifugalkreftene), sette opp et krengemoment og tvinge skipet over til motsatt
side av det roret viser.
Hvor mye skipet vil krenge avhenger av skipets svingeradius og skipets massemengde.

Fig. 2.09 (Gustavsen 1983)
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2.17 Krengning pga. vind. På en del av dagens skip har vi ganske store utslag pga. vind.
Vindmomentet må taes i betraktning på skip med store skutesider, passasjerskip og
containerskip med store flater.
Tar vi utgangspunkt i at skipet står loddrett og vindtrykket på siden økes sakte, vil skipet krenge
til statisk likevekt. Hvis det skjer hurtig (vindkule), vil det krenge til det er i dynamisk likevekt, se
fig 2.09.

2.18 Skip i sidesjø kombinert med brottsjø, drivende krefter
(eksitasjonskrefter). Skip i sidesjø som gir periodisk energitilførsel, kombinert med brottsjø
er meget farlig for skip med liten GM. Størst energimengde som overføres til skipet i rull, er når
eksitasjonsmomentet har en periode nær egenrulleperioden.

A viser "korte bølger", med høy eksitasjonsfrekvens og statisk aproksimasjon.

B viser "lange bølger", med lav eksitasjonsfrekvens og statisk aproksimasjon.

C viser "passe bølger", med "passe"
eksitasjonsfrekvens og nær resonans.
Fig. 2.10 (Gustavsen 1983)

Får man kombinasjoner mellom en eksitasjonsfrekvens som gir resonans og en brottsjø, vil
sannsynligheten for kantring være stor. (Vårheim og Nedrelid 1980)

Fig. 2.11 Dreining med bølgen forsterker
krengningen. (Gustavsen 1983)

Fig. 2.12 Dreining mot bølgen reduserer
krengningen (Gustavsen 1983)
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Betrakter vi en brottsjø separat er dens effekt avhengig av følgende:
- Slaget fra bølgen som treffer overbygning og skrog.
- Den steilhet bølgefronten har og som skipet må flyte på.

Den steile bølgefronten er imidlertid den avgjørende årsak til fartøyets krengevinkel. Fra
modellforsøk vet man at disse store kritiske krengevinkler stort sett er uavhengige av skipets
stabilitet. Om skipet blir liggende slik også etter at bølgen hadde passert, er avhengig av om
skipet fremdeles har en rettende GZ-arm ved denne aktuelle krengevinkel. (Vårheim og Nedrelid
1980)
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2.2 Belastninger i bølger
Det er mulig å kunne forutsi statistisk respons i uregelmessig sjø ved lineær overlagring av
responsen i regulære bølger når sjøen blir representert ved et bølgespektrum (energispektrum).
(Denis og Pierson 1953)

2.21 Stripeteori. Beregningsprosedyrer. Korvin-Kroukovsky og Jacobs la grunnlaget
for å beregne hiv og stampebevegelser for et skip i konstant hastighet forover i regulære bølger,
kalt stripeteori. Stripeteorien er stadig blitt forbedret, og i 1970 la Salvesen, Tuck og Faltinsen
fram en forbedret utgave av stripeteorien hvor en kunne beregne både hiv, stamp, rull, svai og
gir. (Salvesen et al. 1970)

Prinsippet ved stripeteori er at strømningen i ethvert tverrplan er den samme som om tverrsnittet
hadde stått i en uendelig lang sylinder med samme tverrsnittsareal.

Fig. 2.13 Skipsskrog oppdelt for bruk ved stripeteori. (Faltinsen 1998)

Vi vet at ettersom et skip har mye større lengde enn bredde og dypgang blir
strømningsvariasjonen mye større i tverrplanet enn i langskipsplanet.

2.22 Kort resyme av teori om skipsbevegelser. Ut fra omtalte stripeteori, hvor en
deler skipets skrog opp i et viss antall striper, kan en ved hjelp av regulære langkammede
bølger finne de hydrodynamiske krefter på hver enkel stripe. Summerer en disse krefter vil en få
de krefter som virker på hele skroget. Fra dette er det så mulig å finne de enkelte koeffisienter i
skipets differensialligninger. Løsningen til dette sett av differensialligninger er grunnlaget for
de såkalte transferfunksjoner.
En transferfunksjon er et begrep som brukes om skipets responser på et sett med regulære
sinusbølger for en bestemt kurs, fart og bølgefrekvenser.
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Når en beregner transferfunksjoner for en mengde bølgelengder for en gitt kurs og hastighet, og
repeterer dette, kan en finne transferfunksjoner for alle kurser og hastigheter. Ved hjelp av dette
kan en finne en transferfunksjon angitt som en funksjon av møtefrekvensen. Ved beregning av
respons i uregelmessig sjø brukes lineær overlagring. Derved antar en at responsen er lineært
avhengig av bølgehøyden, og at transferfunksjonen kan bli kombinert med bølgespekteret, og at
en gjennom dette kan finne responsspekteret. (Gustavsen 1983)

Fremgangsmåten for å finne responsen i uregelmessig sjø blir dermed som følger:

1) Responsen i regulære, langkammede bølger bestemmes.
2) Resultatet av disse beregningene er transferfunksjonene.
3) Transferfunksjonene kombineres med et bølgespektrum, og derved finnes responsspekteret
for korte eller langkammede, uregelmessige bølger

2.23 Belastninger på skipet i sjø. Et skip som arbeider i sjøen er utsatt for tilleggsbelastninger på grunn av akselerasjonskrefter i skipets seks frihetsgrader, og bølgeinduserte
spenninger og trykk. Disse blir overlagret de belastningene som virker på skroget i stille vann,
forårsaket av oppdriftens hydrostatiske trykk og vektfordelingen av skrog og last. (Wilhelmsen
1996)

Skipskonstruktørene og klassifikasjonsselskapene bør naturligvis ha den beste kunnskap om de
belastningene et skip er utsatt for, og hvordan styrkematerialet skal fordeles i skroget slik at de
forskjellige skrogdelene får den styrken som svarer til belastningen som delen får.

Som ansvarshavende om bord må en imidlertid hele tiden være klar over at et hvilket
som helst skip bare har tilstrekkelig styrke under forutsetning av at skipet får den
behandling byggereglene forutsetter for vektfordeling og behandling av skipet i sjøen.
(Wilhelmsen 1996)

Fig. 2.14 Belastninger i sidesjø.
(Wilhelmsen 1996)
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2.24 Globale belastninger. Bølgehøyden (H). Energien i bølger øker tilnærmet med
H 2 . Dette får spesielt stor betydning når brytende bølger treffer skipet. Momenter og
skjærkrefter er tilnærmet lineært avhengig av H .

Fig.2.15 Viser situasjon med sagging og hogging. (Wilhelmsen 1996)

I akterlig sjø med L   vil belastningene stadig skifter mellom sagging (strekk i bunn og trykk i
dekk), og hogging (strekk i dekk og trykk i bunn). Bølgemomentene er vanligvis 10-20 % større
i sagging enn i hogging, som følge av bølgeprofilen.

Fig.2.16 Når skipet går på skrå i forhold ti
sjøen, kan det bli utsatt for kraftige
vridningsmomenter. (Wilhelmsen 1996)

Når skipet går på skrå i forhold til sjøen, kan det som vist på fig. 2.16 bli utsatt for kraftige
vridningsmomenter. Skip med store lukeåpninger er naturlig nok spesielt utsatt for skader i
dekkskonstruksjonen som følge av dette.

Fig.2.17 Stygt eksempel på hardtværsskade (Dokkum 2006)
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De momentene som oppstår, virker også deformerende på tverrskipskonstruksjonen. De mange
tverrskipsrammer og skott skal hindre slik deformasjon.

Vertikale bøyemomenter og skjærekrefter bli størst i motsjø og medsjø, med maksimalverdier
når skipet går tvers på bølger med en lengde nær skipets lengde, og minst på kurs med bølgene
rett fra siden. (Wilhelmsen 1996)

2.25 Lokale belastninger. Belastningene, den relative respons, er vesentlig avhengig av
bølgeenergien, vertikale akselerasjoner i skipet, og den relative bevegelsen mellom skipet og
sjøen.

Fig.2.18 Computersimulerte eksempler på hvordan små containerskip kan bli utsatt for forskjellige
vridningsmomenter i hardt vær. (Dokkum 2006)

HOVEDPROSJEKT I NAUTIKK 2007 - ØYSTEIN JOHNSEN, NAMF, HØGSKOLEN I VESTFOLD

37

Dynamiske problemer med fartøy som følge av parametrisk resonans og andre belastninger i bølger på dypt vann

Kursjustering og fartsreduksjon er som oftest nødvendig for å redusere belastningene.
Dette gjelder ikke under alle forhold. Relativ bevegelse blir påvirket av forholdet mellom
møteperioden og skipets egenperiode for hiv- og settebevegelser.

Fig 2.19 Møteperiodefrekvensen for skip i motsjø. (U = skipets fart forover, Te = møteperioden mellom
skipet og bølgene, c = bølgenes fasehastighet,

 = bølgelengden) (Faltinsen 1998)

2.26 Bunnslag. Fig. 2.21 viser bunnslag hvor skipet under gang i sjøen vil sette samtidig
som det hiver med en vertikal bevegelse i bølgene. I ugunstige tilfeller kan baugen på et fartøy
få stor hastighet nedover samtidig som bølgeflaten har stor hastighet oppover.

Fig.2.20 Viser mekanismen i bunnslag. (Wilhelmsen 1996)

Oppstår den største settevinkelen like før et slikt ugunstig tilfelle inntreffer, er betingelsene til
stede for et kraftig bunnslag.
Om et skip som går i bølger skal få baugen løftet ut av vannet under setting, bestemmes av
skipets dyp gående og den relative bevegelsen mellom skip og sjø. Stort dypgående vil
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redusere risikoen for bunnslag. Det samme gjelder for fartsreduksjon, forutsatt at bølgelengden
er stor i forhold til lengden på skipet. Forskipet kan imidlertid løftes ut av sjøen under setting i
grov sjø, selv når skipet ligger på været. Er bølgene betydelig kortere enn skipet, vil det ofte
være større sannsynlighet for at forskipet løftes ut av sjøen når skipet ligger på været, enn om
det avanserer med rimelig fart mot sjøen. (Wilhelmsen 1996)

Bunnens form er også viktig. Flat bunn er ugunstig, mens V-formet er gunstig.
Skader fra bunnslag begrenses ved at skipet sikres tilstrekkelig dypgang, og at fart og kurs
avpasses etter forholdene. Anbefalt minimum dypgang forut er 0,027-0,03 L. Dvs. 2,7-3,0 m
dypgående ved L = 100 m.

2.27 Dynamiske krefter. Kontroll av dynamisk respons er helt sentralt for marine
konstruksjoner. Her følger en kort gjennomgang av viktige prinsipper og karakteristikker ved
kontroll av dynamisk respons.

1. ordens bølgekrefter antas vanligvis å ha energi av betydning for marine konstruksjoner i
periodeintervallet 3-24 sek. (eller 0.045-0.33 Hz). For å illustrere hvordan havbølger virker på
konstruksjoner, skal vi se litt på bølgene i disse ytterpunktene. En 3 sekunders bølge har
bølgelengde:



gT 2
 14m
2

(2.01)

Grensen for brytende bølger antas å være gitt ved:

H max 



(2.02)

7

Denne bølgen kan maksimalt bli 2 m høy (dobbeltamplitude). Bølgepartikkelhastigheten i
overflaten kan finnes fra lineær bølgeteori for dypt vann, og er gitt ved:

Vmax 

H
T

 2.1m / s

(2.03)

Ifølge lineær teori avtar amplituden for bølgevirkninger som en eksponentiell funksjon av
vanndypet d, bestemt av faktoren:
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2

e

d

(2.04)

Dette betyr at allerede på 7 meters vanndyp er bølgevirkningen dødd ut, slik at hastigheten er
redusert til 0.1 m/s. Tilsvarende vil en 24 sekunders bølge ha en bølgelengde på 900 meter, og
gi virkninger som tilsvarer 50 % av virkningen i overflata helt ned på 100 meters vanndyp. I
Nordsjøen kan vi forvente bølgehøyder opp til 32 meter og med periode på om lag 15 sekunder.
En slik bølge gir en hastighet på 6.7 m/s i overflata og 1.1 m/s på 100 m vanndyp.
Bølgekrefter oppstår også på differansefrekvenser (i   j ) . Disse kalles bølgedriftskrefter og
er opphav til såkalte langperiodiske bevegelser. Periodeintervallet av interesse antas vanligvis å
være 1-3 minutter. I det samme periodeområdet finnes også krefter fra tidsvarierende vind.
Også på sumfrekvensene (i   j ) vil det oppstå krefter. Slike krefter kan gi dynamisk respons
av systemer med egenperioder kortere enn de typiske bølgeperiodene. Eksempel her er
"springing", en høyfrekvent global svingning i et skipsskrog eller hiv- og stampebevegelser av
strekkstagplattformer.
Bølger kan også gi krefter på høyere frekvenser enn sin egen grunnfrekvens  B . Dette kan dels
skyldes dragkrefter som gir frekvensbidrag med odde faktorer av bølgefrekvensen  B (dvs.

3 B ,5 B osv). Kombinert med strøm vil også like frekvenser ( 2 B , 4 B osv) opptre.
I store, steile bølger opptrer det også andre ikke-lineære krefter med et langt høyere
frekvensinnhold enn bølgens grunnfrekvens. Disse kreftene er knyttet til forhold omkring selve
bølgetoppen og gir opphav til såkalt "ringing" av faste betongplattformer og
strekkstagplattformer. (Larsen 2000)
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3.0 Bølger

Fig. 3.01 Her ser vi Kelvins bølgemønster med veldefinerte side- og hekkbølger (Foto: Øystein Johnsen)

3.1 Bølger i sin alminnelighet
Siden oppgaven omhandler dynamiske problemer som følge av ulike typer belastninger i bølger
på dypt vann, vil jeg her konsentrere meg om den delen av bølgeteorien som jeg mener er
nødvendig for å kunne se den videre sammenhengen.

Fig. 3.02 Vinden forårsaker kappilarbølger og gravitasjonsbølger. (Trujillo og Thurman 2005)

Det finnes en rekke forskjellige typer bølger som kan forplante seg i en væske. Jeg vil her bare ta
for meg overflatebølger da det er disse som har størst innvirkning på skipets stabilitet.
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Vinden er den viktigste årsak til bølgedannelse.. En svak vind (mindre enn to knop) vil sette opp
små bølger som kalles krusning eller kappilarbølger. Disse bølgene henger nøye sammen med
overflatespenningen i vannet. Det er typisk for disse bølgene at de dør ut straks vinden
forsvinner, og at bølger med liten bølgelengde beveger seg fortere enn dem med større
bølgelengde, i motsetning til de bølger som heretter vil bli omtalt.

Ved sterkere vind oppstår overflatebølger (også kalt gravitasjonsbølger). Bølgene mottar energi
fra vinden inntil en viss likevekt er oppnådd. Viktige faktorer her er vindens styrke, vindens
stabilitet med hensyn til både retning og fart, og størrelsen på det området vinden virker på
(fetch). Selve energioverføringen fra vind til bølge skjer ved trykkpulser og friksjonskrefter. Etter
at bølgene er dannet, kan de bevege seg over store havområder (energikonservering). Senere
vil de gradvis brytes ned ved interferens, refraksjon, brytning og friksjonskrefter.

På samme måten som vinden kan danne bølger, kan vinden også dempe ned bølger. Man er
kjent med at en temmelig opprørt sjø kan dempes effektivt i løpet av noen få timer ved vindens
virkning. (Torsethaugen 1998)

3.11 Masse og momentum bevares under bevegelsen. Når en iakttar et opprørt
hav virker det kaotisk, som om det ikke finnes noen orden og lovmessighet der. Men det er
bare tilsynelatende. Selv om bevegelsen av en væske har uendelig mange frihetsgrader - med

Fig. 3.03 "The Sea and Swell". (Trujillo og Thurman 2005)

antall frihetsgrader menes det antall forskyvningsparametre vi har til rådighet når bevegelsen
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skal beskrives - er den likevel bestemt av dynamiske lover. Disse uttrykker at masse og
momentum bevares under bevegelsen, og er formulert i et matematisk språk (partielle
differensialligninger). Det finnes selvsagt en uendelighet av mulige bevegelser.

(Momentum=Masse  Hastighet(kg  m/s)) ikke til forveksling med

(Moment=Masse  Arm(kg  m))

3.12 Det er ikke en vannmengde som beveger seg. Når en bølge beveger seg
framover, er det ikke en vannmengde som beveger seg. Det er bølgeformen som forplanter seg
bortover vannflaten. Vannpartiklene beveger seg bare opp og ned og fram og tilbake. Dette kan
vi se av f.eks. en kork som flyter på vannet, den vil bare løftes og senkes og flyttes litt fram og
tilbake når en bølge passerer. I en bølge er toppene spissere enn bølgedalene. Dette henger
sammen med måten bølgene blir dannet på. Det viser seg at vannet i bølgen i virkeligheten

Fig 3.04 Bølgeformen forplanter seg bortover vannflaten.
Vannpartiklene beveger seg bare opp og ned og
fram og tilbake. (Trujillo og Thurman 2005)

beveger seg i vertikale sirkler, som nær overflaten har en diameter lik bølgehøyden. I en
bølgetopp beveger vannet seg i samme retning som bølgen, og i en bølgedal beveger vannet
seg i motsatt retning.

3.13 Bølgelengde, bølgehøyde og bølgeperiode. Fig. 3.05 viser en enkel bølge. Avstanden mellom to bølgetopper kalles bølgelengden  og den vertikale avstanden fra bølgetopp til
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bølgedal kalles bølgehøyden H. Bølgen i fig. 3.05 beveger seg fra venstre mot høyre, og tiden
det tar for en bølgetopp å forplante seg en bølgelengde fram, kalles bølgens periode T.

Fig. 3.05 Partikkelbevegelse og bølgeform i to forskjellige dyp. (Kilde ukjent)

Fig. 3.06 viser forflytning, hastighet og akselrasjon for en enkel, harmonisk svingning. (Gustavsen 1983)

Av fig. 3.06 ser vi at perioden T 

2

(3.01)



Derved har vi vinkelfrekvensen gitt ved  

2
T

(3.02)

3.14 Fasehastighet (bølgefart, eller bølgens forplantnings-hastighet). Bølgen
forplanter seg med en hastighet som kalles fasehastighet V f (eller c ). Fasehastigheten er altså
den hastighet som bølgen som helhet beveger seg med. Bølgelengden dividert med perioden er
lik fasehastigheten, V f   / T . Vi har   2 / T (3.02) og henter k  2 /  (3.06) og  2  gk
(3.07) og får da V f   / k 

gk / k  g / k . Når dybden er større enn en halv bølgelengde, er

det minimal påvirkning fra bunnen. Fasehastigheten kan da beregnes til:

Vf 

g
 1, 25 
2

(3.03)

Vi har for alle bølger at   V f T der T er perioden. Dette gir V f  1,56T eller   1,56T 2 .
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En periode på 10 sek. gir da en hastighet på 15,6 m/sek og en bølgelengde på 156 m.
Vi ser at fasehastigheten er proporsjonal med kvadratroten av bølgelengden. Dette viser at
lange bølger går raskere enn korte. Hvis havdybden er liten i forhold til bølgelengden (ca. 1/20 ),
må hastigheten beregnes av:

V f  gD  3,13 D

(3.04)

der D er havdybden i meter. (Breen 1980). Fasehastigheten for de større bølgene ligger
vanligvis på 70-85% av vindstyrken. Etter at vinden har stått en stund, vil det også
oppstå enkelte lengre bølger som går hurtigere enn vinden. (Dannevig 1996)

Fig. 3.07 Bølger på dypt vann. (Trujillo og Thurman 2005)

3.15 Perioden i sekunder multiplisert med 3 gir bølgens fart i knop. På dypt
vann er den farten som bølgen går med bare avhengig av bølgeperioden. Vi har da den enkle
regel at perioden i sekunder multiplisert med 3 gir bølgens fart i knop. Er f.eks. bølgeperioden 5
sekunder, går bølgen med en fart på 15 knop. (Breen 1980) Når vinden blåser, vil de største
bølgene ha de lengste periodene, og disse går derfor fortest. Dette fenomenet kalles dispersjon
(tilsvarende har en ved lysgjennomgang i et prisme). På grunt vann vil bølgene bare i liten
utstrekning vise dispersjon. Dispersjonen er årsak til at dønningen i forbindelse med uvær ofte
når kysten først og gir varsel om uvær til havs.
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Størrelsen på bølgene, lengden og høyden, er altså bestemt av vindstyrken, hvor lenge vinden
har stått på og lengden på det åpne havstrekket vinden blåser over.

3.16 Grensen for fasehastigheten er omkring 1,4 ganger vindhastigheten.
I passatstrøkene har vi svært stabile vindforhold, og her har en målt hastigheten av de
fremtredende bølgene og sammenlignet med vindstyrken. Bølgene kan her gå med en fart på
20 knop, mens vindstyrken sjelden er over 16 knop. At bølgefarten er større enn
vindhastigheten henger sammen med at vinden kan øve et effektivt drag på vannflaten selv om
bølgen går fortere enn vinden. Det er bare bølgeformen som går fort, vannet selv som draget
virker på, beveger seg langsomt. Der virkningen av dette draget blir opphevet av virkningen fra
bremsingen, må grensen for bølgehastigheten ligge. Beregninger og observasjoner viser at
grensen for bølgehastigheten er omkring 1,4 ganger vindhastigheten. (Breen 1980)

3.17 Bølgemønsterets hastighet (eller gruppehastigheten V). De enkelte bølgers
fasehastighet må ikke forveksles med den hastighet som bølgemønstret erobrer havflaten med.
Den er halvparten så stor. Som et overslag kan vi regne med at denne gruppehastigheten i knop
er lik perioden i sekunder multiplisert med 1,5. Fullt utviklede stormbølger kan ha perioder
varierende mellom 7 og 24 sek. Vi får altså en utbredelseshastighet fra 10 til 36 knop.
(Dannevig 1996)

regnet

Fig. 3.08 Partikkelbevegelse.
Bevegelsesmønsteret i
bølgepartiklene strekker seg til en
dybde av en halv bølgelengde,
fra "flatt vann" (Still water level)
som er bølgebevegelsens utgangspunkt. (Trujillo og
Thurman 2005)

3.18 Vannpartiklenes hastighet. Vannpartiklenes hastighet er ikke det samme som
bølgens fasehastighet. På dypt vann vil vannpartiklene bevege seg i sirkler så lenge en ikke er
nær bunnen. Når bølgen kommer inn over grunnere vann, deformeres sirkelbanene til ellipser.
Hva som er grunt og dypt i denne forbindelse avhenger av bølgelengden i forhold til dybden. En
snakker om bølgens evne til å «føle» bunnen. På dyp større enn bølgens halve bølgelengde vil
bølgen ikke kunne «føle» bunnen. (Kjeldsen et al. 1981)

HOVEDPROSJEKT I NAUTIKK 2007 - ØYSTEIN JOHNSEN, NAMF, HØGSKOLEN I VESTFOLD

46

Dynamiske problemer med fartøy som følge av parametrisk resonans og andre belastninger i bølger på dypt vann

3.19 Signifikant bølgehøyde. Middelverdien av den tredjedelen av bølgene som er
høyest i et gitt tidsrom (ofte angitt som 20 min.), eller 4 x  (standardavviket) til havoverflaten,
kalles signifikant bølgehøyde.

Fig 3.09 Bølgeveksten er begrenset av vindens
varighet. Til slutt kommer vinden og sjøen i
balanse og sjøen øker ikke mer. (Kjeldsen et al.
1981)

Den høyeste bølgen en kan vente over tid, kan være 1.5 til inntil 2 ganger høyere enn signifikant
bølgehøyde. Man har tidligere beregnet seg fram statistisk til en faktor på 1,86. (Gustavsen
1983)

Fig 3.10 Fralandsvind. Bølgeveksten er begrenset
av avstanden til land målt i vindretningen.
(Kjeldsen et al. 1981)
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3.2 Bølgen bryter

Fig. 3.11 Styrtbrenning i en ekstrembølge og noen grunnleggende definisjoner for den samme bølgen.
(Foto: Fukumi Kuriyama).

3.21 Bølger og strøm. Bølgenes utbredelse påvirkes av strømforholdene. Strømmens
innvirkning på bølgene avhenger ikke direkte av strømhastigheten, men av variasjoner i denne.

Fig. 3.12 Når strøm og bølger møtes? Field Express i grov sjø. (Foto: Peet Smit)
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F.eks., når bølger kommer inn i et område med økende motstrøm, vil bølgelengden avta og
bølgehøyden øke - bølgene blir krappere. I motsatt fall, dersom bølgene kommer inn i et område
med økende medstrøm vil bølgelengden øke og bølgehøyden avta - bølgene blir slakere.
Strømmens innvirkning på bølgene avhenger av strømfarten og bølgeperioden (strømmen har

Fig. 3.13 Minste strømfart som stopper en bølge
(med gitt bølgeperiode). (Torsethaugen 1998)

størst innvirkning på bølger med lav bølgeperiode ). Dersom strømmen er sterk nok kan bølger
som kommer inn i et område med økende motstrøm bli fullstendig stoppet av strømmen. Fig.
3.13 viser hvilken strømfart som må til for å stoppe en bølge (med en gitt bølgeperiode). Når
strømmen er sterkere enn dette, stoppes bølgene. Det vil si at bølgene blir så krappe at de
bryter og mister sin energi. Resultatet vil ofte være at bølgene bryter som farlige styrtbrenninger.
(Eks. Pentland o.l. Kalles ofte vannstandsprang).

Fig 3.14 Svære brottsjøer kan dannes på steder
hvor strøm og bølger går med motsatte retninger.
(Sjøkartverket 1997)

Variasjoner i strømhastigheten gjør at bølgeretningen kan endres. Dette fenomenet kalles
strømrefraksjon. I praksis er det vanskelig å forutsi eller beregne hvilken betydning
strømrefraksjon har for bølgeforholdene i et område. Dette skyldes at det er nær umulig å oppnå
en tilstrekkelig detaljert beskrivelse av strømforholdene for å kunne utføre slike beregninger.
Strømskjær i stor målestokk er typisk de strømvirvler som beveger seg nordover langs
Norskekysten. De vil forandre bølgenes retning ved refraksjon på samme måte som
forandringer i dybde.

3.22 Bølgefrontens steilhet (eller krapphet). Et annet viktig forhold ved overflatebølger er bølgefrontens steilhet, vanligvis definert som:
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ka 

2 H
H

 2


(3.05)

hvor ka er et ubenevnt tall, og et mål for den maksimale helningen på overflaten. Modellforsøk
og sjøforklaringer har vist at en enkelt steil bølge kan være årsak til å vippe et skip rundt, og
dersom stabiliteten ikke er tilstrekkelig, vil skipet ikke rette seg opp. (Kjeldsen et al. 1981)

Bølgekrapphet er altså definert som forholdet mellom bølgehøyde og bølgelengde. Bølgene blir
følgelig krappere både som følge av at bølgehøyden øker og at bølgelengden avtar.
Bølgekrappheten øker når dybden avtar. For moderate dybder øker bølgekrappheten som følge
av at bølgelengden avtar.

Når dybden blir mindre enn 10 meter øker krappheten også som følge av at bølgehøyden øker.
Dette betegnes vanligvis som grunning. F.eks., når bølger med periode på 12 sekunder kommer
inn på 10 meter dybde, vil krappheten være nær det doble av krappheten på dypt vann: Dette
skyldes en halvering av bølgelengden. Bølgehøyden vil i dette tilfelle være redusert med rundt
10 %.
Når bølger kommer inn i et område med sterk strøm, vil krappheten øke i motstrøm og avta i
medstrøm. Bølgekrappheten er størst for bølger med liten bølgeperiode (korte bølger) og avtar
når bølgeperioden øker. Generelt kan man si at bølger og sterk motgående strøm, dvs.
strømfart større enn 0.5 m/s (1 knop), gir vanskelige bølgeforhold for mindre fartøy.
(Torsethaugen 1998)

Fig. 3.15 Bølgekarakteristikker. (Trujillo og Thurman 2005)

3.23 Bølgen bryter. Erfaring viser at en bølge bryter når forholdet mellom bølgehøyde og
bølgelengde overstiger forholdet 1:7 (2.02). Det viser seg også at en bølge bryter når forholdet
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mellom bølgehøyde og havdybde er mellom 0,6 og 0,8, altså mellom 3/5 og 4/5. Når bølgene
kommer inn på grunt vann, vil bølgehøyden øke inntil bølgene blir så krappe at de bryter. Dette
betyr at bølgebrytningen i det alt vesentlige er bestemt av dybden. Generelt kan man si at
bølgene begynner å bryte når dybden blir mindre enn to ganger den signifikante bølgehøyden.

Bølger bryter også på dypt vann. Dette skyldes vekselvirkning mellom bølger av forskjellig
periode og/eller retning. I praksis er det vanskelig å forutsi i hvilken grad bølgene kommer til å
bryte på dypt vann. Bølgebrytning på dypt vann skjer langt sjeldnere enn på grunt vann.

Når bølger kommer inn i et område med økende motstrøm vil bølgelengden avta og de korteste
bølgene (liten bølgeperiode) vil bli så krappe at de bryter. Dette omtales vanligvis som strømsjø.
(Torsethaugen 1998)

3.24 Brytning av bølger på dypt vann / gruppedannelse. Når vannpartiklenes
hastighet blir større enn bølgenes fasehastighet, opphører den regelmessige sirkelbevegelsen
og bølgene bryter. Vannmassene beveger seg nå framover i bølgen. Denne bevegelse av
vannmassene framover kan skje enten bare i bølgetoppen eller eventuelt over nesten hele
bølgehøyden. Dette gir grunnlag for inndeling av bølgebrytningsfenomener i forskjellige typer.
Her skal omtales to typer:

Fig 3.16 Observasjon av toppbrenning i
laboratorieforsøk. Figuren viser hvordan
brytningen utvikler seg over tid.
(Sjøkartverket 1997)

Fig. 3.16 viser en toppbrenning i en dypvannsbølge når den bryter. Når bølgen oppnår maksimal
steilhet, trekkes luft inn akkurat i toppen, og en blanding av luft og vann ruller ned over bølgens
forside i små virvler.

Fig. 3.17 viser en styrtbrenning i en dypvannsbølge. Styrtbrenning eller brottsjø er karakterisert
ved at hele vannmassen velter forover og faller ned på bølgens forside. Herved dannes et
omtrent sirkelformet område på bølgens forside hvor luft innesluttes. Denne brytningstype kan gi
anledning til store støttrykk.
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Flere brytningstyper vil kunne forekomme på dypt vann, men de to ovenfor angitte er de
vanligste og det er egentlig ikke noe skarpt skille mellom disse typene.

Fig. 3.17 Observasjon av brottsjø i
laboratorieforsøk. Brottsjøen dannes ved
fokusering av all energien fra en bølgetopp.
(Sjøkartverket 1997)

Vindens betydning for brytning av bølger bør også understrekes. Selv bølger med beskjeden
bølgehøyde sammenlignet med bølgelengden, vil lett kunne bryte under påvirkning av
vindkrefter.
Det er kjent at havbølger opptrer i grupper hvor bølgehøyden og perioden varierer for hver
enkeltbølge innenfor gruppen (fig. 3.18). Denne gruppedannelse kan være svært viktig for
stabiliteten til et skip. Det kan således være av avgjørende betydning om et skip skal kunne
klare en ekstrem bølge, eller to eller flere ekstreme bølger som følger rett etter hverandre, og
muligvis rammer fartøyet flere ganger før det har rettet seg helt opp etter det første anslaget.
Fig. 3.18 viser resultater fra et laboratorieforsøk hvor en bølgegruppe er dannet, og figuren viser
hvorledes man til et senere tidspunkt observerer hvordan de enkelte bølgene går sammen, og at
bølgeenergien konsentreres i en enkelt eller noen ganske få ekstreme bølger.

Fig. 3.18 Dannelse av stormbølger på dypt vann. Øverst ses en bølgegruppe dannet i et
laboratorieforsøk, og nedenfor ses hvordan bølgegruppen utvikler seg på to senere tidspunkter. Man ser
hvordan all bølgeenergien konsentreres i noen få eller en enkelt ekstrem bølge med stor høyde. (Kjeldsen
og Myrhaug 1978).
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3.3 Havbølger

Fig. 3.22 Bølgetog under utvikling.
(Trujillo og Thurman 2005)

Fig. 3.19 Bølgetog under utvikling. (Trujillo og Thurman 2005)

3.31 Periodisk bølgetog. Når det gjelder å beskrive havbølger teoretisk er det enklest å ta
utgangspunkt i et periodisk bølgetog. Det vil si en bølge som er periodisk både i rom og tid, med
en bølgelengde  , en periodetid T og en amplitude a . For en periodisk bølge blir da
bølgehøyden H  2a . I stedet for bølgelengde og periode kan det være hensiktsmessig å bruke
størrelsene bølgetall k og frekvens  gitt ved relasjonene:

k



2



og

2
T

(3.06)

(3.02)

Den første som studerte en slik bølge teoretisk var Franz Josef von Gerstner (1789-1823),
professor i matematikk i Praha. I Teorie der Wellen fra 1802 fant han en eksakt periodisk løsning
av de dynamiske ligningene for væsker med fri overflate. Fra denne løsningen fikk han
sammenhengen mellom k og  (eller  og T ) på den enkle formen:
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 2  gk

(3.07)

hvor g er tyngdens akselerasjon ( g  9,81m / s 2 ). Han fant at overflaten har form av en omsnudd
trochoide. En trochoidekurve kan genereres av et punkt på en sirkulær skive som ruller uten å

Sinusoidal bølge

Trochoidal bølge

Fig. 3.20 Sammenligning av bølgeprofiler. (Gustavsen 1983)

gli på et plant underlag, se fig. 3.21. Bølgelengden for trochoiden blir da lik omkretsen til skiven,
derfor er skivens radius

 1
 . Videre fant Gerstner at væskepartiklene utfører sirkulære
2 k

bevegelser. Ved overflaten er radien i denne bevegelsen lik bølgeamplituden a , men den avtar
fort (eksponensielt) nedover i væsken. En halv bølgelengde under overflaten er bevegelsen
redusert med hele 96 %. Denne bølgemodellen viser seg å være korrekt når amplituden er mye
mindre enn bølgelengden, ka << 1.

Fig. 3.21 Gerstners konstruksjon av
overflaten som en trochoide.
(Gerstner 1802)

Størrelsen ka (ubenevnt tall), er relatert til bølgens steilhet og er et mål for den maksimale
helningen på overflaten. For steilere bølger gir ikke Gerstners løsning noen god beskrivelse av
det fysiske bølge-fenomenet.
For små steilheter ka << 1, får en fra Gerstners løsning en sinus- eller cosinusfunksjon:

  a cos(k   t )

(3.08)

hvor  betegner hevningen av overflaten over likevektsnivået, og relasjonen (3.07) mellom k
og  er oppfylt. (Gerstner 1802)
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3.32 Fouriers oppdagelse. Den franske matematiker og fysiker J.B. Fourier (1768-1830)
utga i 1822 arbeidet Theorie Analytic de la Chaleur, hvor han påsto at enhver rimelig funksjon
kunne skrives som en sum av sinus- og cosinusfunksjoner. Fouriers anvendelser av denne

Fig. 3.22 Eksempel på kryssende bølgetog. (Trujillo og Thurman 2005)

teorien var innen beregning av varmeledning. Men den egnet seg ypperlig til mange formål både
i matematikken og i anvendelser, også innen bølgeteorien.

Det meste av den bølgeteorien som ble utviklet fram til første halvdel av det tyvende århundre
begrenser seg til små steilheter, ka << 1. Så lenge denne steilheten er et lite tall (i praksis
mindre enn 0,1) er de dynamiske ligningene tilnærmet lineære. Lineære ligninger er noe
matematikere er glade i. De har nemlig den egenskapen at dersom A1 er en løsning og A2 en
annen, så vil også A1 + A2 være en løsning.
Resultatet (3.08) har mer å si oss. Løsningen har to frie parametre a og k , idet  er gitt som
en funksjon av k via (3.07). Her må vi riktignok begrense oss til tilfellet ak << 1 for at (3.08) skal
kunne brukes. Når de dynamiske ligningene er lineære, betyr det at vi kan bygge opp en vilkårlig
løsning som en sum av elementære løsninger av typen (3.08) med amplitude an og bølgetall k n
( n  1, 2,3... ).
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   an cos(kn   nt   n )

(3.09)

n

hvor  n er fasekonstanter. Videre er n  (kn ) hvor sammenhengen mellom  og k er gitt
ved (3.07). Det overstående kan utvides til bølger som går i forskjellige retninger horisontalt.
En kan nå benytte dette til å syntetisere en havoverflate med bølger som antydet på fig. 3.23.

Fig. 3.23 Havoverflaten som en sum
avelementærbølger. (Dysthe 2001)

Et enkelt spesialtilfelle av (3.09) gir innsikt i en viktig egenskap ved havbølgene. Vi ser
på summen av to elementærbølger med samme amplitude, men med litt forskjellige
bølgetall k og k  k . Dette gir:

  a cos[k   (k )t ]  a cos[(k  k )   (k  k )t ]



2a cos[k (   tV )]cos[k (   tV f )]

(3.10)

hvor størrelsen V kalles for gruppehastigheten og kan finnes fra (3.10) og (3.07) som

V

d 1  1
g

 Vf 
dk 2 k 2
2

(3.11)

Fig. 3.24 Summen av to elementærbølger med litt forskjellig bølgelengde gir periodiske grupper.
(Dysthe 2001)

Fra uttrykket (3.10) og fig. 3.24 ser vi at denne kombinasjonen resulterer i periodiske grupper av
bølger. (Dysthe 2001)
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3.33 De to hastighetene. Fra eksemplet ovenfor er det klart at en har to forskjellige
hastigheter:
(i)

Fasehastigheten V f   / k angir hvor fort bølgemønsteret forflytter seg (f.eks. farten til en

bølgerygg).
(ii) Gruppehastigheten V angir hastigheten til en gruppe av bølger ("omhyllningskurvene" i fig.
3.25).
Dette er den hastigheten som energien transporteres med. Fra (3.11) ser vi at V  V f / 2 . Når en
betrakter en gruppe av bølger ser det ut som om bølgene skapes i bakkanten, for så å bevege
seg framover og endelig forsvinne i gruppens forkant.

Bølgene egner seg ikke som informasjonsbærere slik som lydbølger og elektromagnetiske
bølger. Ethvert endelig signal består av mange frekvens-komponenter. Da hver komponent går
med sin egen hastighet (som er omvendt proporsjonal med frekvensen, se (3.11)), vil signalet
fort bli forvrengt til det ugjenkjennelige.
Det betyr ikke at bølgene er uten informasjonsverdi. Forstyrrelsen fra et stormsentrum i et
verdenshav, bærer informasjon om hvor og når denne begivenheten fant sted, nemlig den
informasjon som ligger i ankomsttiden til de forskjellige frekvenskomponentene. Den tiden  det
tar for bølger med frekvens  å bevege seg fra kildeområdet til det stedet hvor vi observerer
dem, blir   D / V  2D / g hvor D er avstanden. Frekvensen  blir da følgende funksjon av
tiden:



g

2D

(3.12)

som sier at frekvensen øker proporsjonalt med transitt-tiden  . Stormen som skapte bølgen er
fjern både i tid og rom. En storm som fant sted 5000 km. ute på havet, vil skape store bølger

Fig. 3.25 Transitt-tiden for dønninger fra en storm er
proporsjonal med frekvensen. (Dysthe 2001)
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som etter ca. 6 døgn når inn til kysten i form av dønninger. I prinsippet kan en observatør som er
utstyrt med stoppeklokke og papir, måle periodetiden til dønningene som skyller inn over
stranden. Dersom en gjør dette periodisk over et par døgn, kan en finne ut når og hvor stormen
herjet som verst, som antydet på fig. 3.25. (I praksis kan dette bli komplisert ved at dønning kan
skrive seg fra mer enn ett stormområde.)

3.34 Steile bølger og ekstrembølger. Gerstners løsning er ikke anvendelig for steile
bølger ( ka  0.1 ). Stokes (1847) derimot, klarte å finne relevante løsninger for periodiske bølger.
Han fant at den teoretisk steileste bølgen som kunne forekomme var når a /   1/14 , og denne
hadde flate buker og hjørneaktige bølgekammer med en hjørnevinkel på 120°.

Fig. 3.26 Stokes bølge.
(Stokes 1847)

De lange stormbølgene som bærer det meste av bølgeenergien, er ikke spesielt steile. Den
lineære teorien er derfor en rimelig bra tilnærming til mange formål. Det betyr ikke at de såkalt
ikke-lineære effektene er uten betydning. Det innebærer at de forskjellige frekvenskomponentene som et opprørt hav består av ikke er uavhengige, men kan vekselvirke med
hverandre. Selv om denne vekselvirkningen er svak, kan den forårsake kraftige effekter når den
får virke over tid.
På midten av 1960 tallet kom det fart i forskningen på ikke-lineære bølgeeffekter. Det var starten
på en blomstringstid for bølgeteorien med anvendelser bl.a. i akustikk, optikk og fluiddynamikk,

Fig. 3.27 De større havbølgene
forekommer i grupper. I enkelte
tilfeller kan hele energien i en
bølgegruppe fokuseres i en stor
enkeltbølge. (Kjeldsen et al. 1981)
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med nye begreper som solitoner, parametrisk forsterkning, selvfokusering og selvmodulasjon.
De siste årene har en vært spesielt opptatt av den innflytelse disse effektene kan ha på
forekomsten av ekstreme bølger.

3.35 Dønning. Når et stormsentrum passerer et havområde, blir det opprørt hav og store
bølger. Hvert vindkast vil sette opp grupper av bølger som forplanter seg ringformet utover. Det
er bare de som går omtrent med vinden, som vil vokse. Slike nydannede bølger er svært
krappe, og hvis bølgehøyden blir større enn en sjudel av bølgelengden, vil de bryte (2.02). Fra
stormsenteret forplanter bølgene seg utover, og går over til regelmessige bølger. Sjøen
«legger» seg ved at bølgelengden vokser på bekostning av høyden. Bølgene går over til
dønning, som kan forplante seg over enorme strekninger. (Breen 1980) De mottar ingen energi
fra vinden, den opparbeidede bevegelsen dempes gradvis ved indre friksjon i vannet. Alle
småbølgene som har liten energi, dempes raskt, mens de lange bølgene kan rulle langt uten
særlig reduksjon i høyde. Dønninger gir et ensartet bilde, havflaten kan følge en naturlig og
regelmessig svingningstilstand. Vindpresset med alle de store brottene er borte. Dønningen har
lave og avrundede, lange kammer. Serier av flere ganske høye dønninger følges av serier med
forholdsvis lave. (Dannevig 1996)
Dønningen har så stor fart at den går fra uværssenteret, og på dønningen vil en ofte kunne
forutsi at det er storm i vente. Stormbølger i Nord-Atlanteren er registrert som dønning i SørAtlanteren. Bølger innenfor et stormområde har sjelden en periode over 10 sek., og bølgelengden er da ca. 170 m. Som dønning har de en periode på mer enn 20 sek., og bølgelengden
ligger på 800 - 1.000 m. Bølgehøyden kan være opp til en meter. (Breen 1980)

Fig. 3.28 Handelsfartøyet WINTER
WATER i møte med den tropiske stormen
Georgette. (NOAA Photo Library 1993).
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4.0 Ekstrembølger (monsterbølger)
Freak Waves (Rogue Waves)

Fig. 4.01 Monsterbølge. Sjøfolk har gjennom tidene fortalt om 30 meter høye bølger, som uten forvarsel
har dukket opp fra intet, med katastrofal virkning. Vitenskapsfolk har til ganske nylig ikke trodd at så store
bølger kunne oppstå til havs, og historiene til skrekkslagne sjøfolk er blitt avfeid som skipperskrøner.
(Hustad 2003)

4.1 Monsterbølgen ingen trodde fantes
Sjøfolk har gjennom tidene fortalt om 30 meter høye bølger, som uten forvarsel har dukket opp
fra intet, med katastrofal virkning. Vitenskapsfolk har til ganske nylig ikke trodd at så store
bølger kunne oppstå til havs, og historiene til skrekkslagne sjøfolk er blitt avfeid som
skipperskrøner. Mystiske forlis har blitt tilskrevet rustdannelse eller menneskelige feil. Men for
12 år siden hendte det noe som tvang forskermiljøene til å se nærmere på om de veletablerte
teoriene holdt vann - bokstavelig talt.

4.11 Monsterbølgen kom 1. nyttårsdag. 1. januar 1995 brygget det opp til storm i
Nordsjøen. Oljeplattformen Draupner lå 160 km fra land, og måleinstrumentene registrerte
bølgehøyder på 12 meter. Da dukket det plutselig opp en bølge ut fra intet som var så høy og
bratt at forskerne ikke trodde det var mulig. Bølgen målte 25,6 m og skulle i teorien bare kunne
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oppstå en gang hvert 10.000 år. Nyttårsbølgen sjokkerte alle "bølgespesialistene". Hendelsen
fikk fart i nye forskningsstudier som hadde som mål å finne ut hvor ofte disse monsterbølgene
egentlig dukket opp. Dersom de viste seg å opptre hyppigere enn forutsett, begynte man å ane
en ny trussel mot offshore-installasjoner og skip. (Hustad 2003)

4.12 Når strøm og bølger møtes. Arbeid ble satt igang for å forsøke å finne i hvilke
havområder monsterbølgene opptrådte oftest. Rundt sørenden av Sør-Afrika går det
millioner tonn gods hvert år.

Fig. 4.02 Når strøm og bølger møtes. (Hustad 2003)

I perioden 1990-2003 er 20 skip blitt ødelagt av bølger utenfor kysten av Sør-Afrika.
Undersøkelser viste at alle ulykkesstedene lå langs den samme sterke havstrømmen
Aguhlas-strømmen. En mente at i tilfeller der strømmen nordfra møtte bølger fra stormer i
Sydishavet, kunne dette skape store problemer for skipene i området. Her lå forklaringen
på gigantbølgene, mente enkelte, og alle skip fikk ordre om å holde seg borte fra disse
farvannene, og heller velge andre ruter.

4.13 Forklaringsforsøk. En ekstrembølge representerer en svært høy konsentrasjon av
bølgeenergi i forhold til den midlere energien, for "nyttårsbølgen" var enerigitettheten ca. 18
ganger større enn den midlere. Hvorfra kjenner en fysiske effekter som gir en slik uvanlig høy
konsentrasjon?
Når dybden blir mindre enn en halv bølgelengde, eller når bølgen møter en strøm, endres
bølgens hastighet. Dersom strømmen varierer fra sted til sted, vil bølgenes forplantningsretning
bli avbøyd (strømrefraksjon), og fokusering og defokusering av bølgeenergien kan oppstå.
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(Kjeldsen 1984). Mange tilfeller av ekstrembølger nær kysten kan forklares ved slike effekter,
som f.eks. ved sydøst kysten av Sør-Afrika, hvor den kraftige Agulhas-strømmen går sydover
og møter bølger fra stormer i Sydishavet. (Lavrenov 1998)

Fig. 4.03 Ekstrembølger langs Afrikas "Wild Coast". (Trujillo og Thurman 2005)

4.14 Nye og uforklarlige ekstrembølger. I Sørishavet skjedde det noe i februar 2001,
som ikke stemte med den nye forklaringen med havstrømmer. Cruisebåten Caledonian Star fikk
problemer i Antarktis på tur ut av området. Mannskapet fikk melding om at et uvær var på

Fig. 4.04 Øverst. Maersk Bonavista "off
Hibernia". (Dunlop 2004)

Fig. 4.05 Computerkonstruert motiv med
samme båt. Aldeles unødvendig, naturen er
røff nok i virkeligheten.

gang, men ingen ble bekymret av den grunn. Skipet hadde ingen problemer med å mestre
bølgehøydene på 12 meter. Men plutselig dukket det opp en bølge som var mer enn dobbelt så
høy som de andre, en bølge som fortonet seg som et fjell av vann. Bølgen knuste de fleste
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instrumentene ombord, og med nød og neppe klarte Caledonian Star å komme seg i havn. Kort
tid etter ble det tyske cruiseskipet Bremen utsatt for en lignende monsterbølge i det samme
farvannet. Også dette skipet klarte seg, men med store skader. (Hustad 2003)

4.15 Mystiske forlis. En tidligere professor i skipskonstruksjoner, skotten Douglas Faulkner,
har forsket på mystiske forlis. Han har utarbeidet en oversikt over supertankeres forlis i perioden
1969 til 1994. Det var i alt 66 av dem. Faulkner mener at minst 22 supertankere, og 1542 liv, har
gått tapt i monsterbølger. Tar vi med mindre fartøyer og marine konstruksjoner, vil antall ofre bli
langt høyere. (Monsen 2004).

4.16 Nestenforlis og ekstrembølger. Vi ser på noen flere tilfeller av nestenforlis: I
oktober 1933 møtte USS Ramapo en bølge på ca. 34 m i nordlig del av Stillehavet.

Fig. 4.06 USS Ramapo gikk i en tyfon med sjøen inn aktenfra, og offiserene på broen hadde anledning til
å måle bølgene nøyaktig. De hadde en periode på 14,8 s, og bølgehøyden ble utregnet på geometrisk vis
til 34 m. Dette er fortsatt de høyeste vindgenererte bølgene som kan verifiseres. (Trujillo og Thurman
2005)

I 1942 opplevde RMS Queen Mary en bølge på 28 m i Nordøst-Atlanteren.
I 1966 ble det i Norvest-Atlanteren ombord i Michelangelo målt en bølgekam på 24 m.
I februar 1995 møtte cruiseskipet RMS Queen Elizabeth Il en 29 meter høy bølge i NordAtlanteren: "En enorm vegg av vann, det så ut som om vi var på kollisjonskurs med klippene
ved Dover", rapporterte kaptein Ronald Warwick etter at skipet klarte brasene. Han kunne ikke
se over bølgen der han sto på brua på det store skipet. (Vogt 2004)

I 2004 ble det under orkanen Ivan gjort bunntrykkmålinger i Mexicogulfen og observert
bølgehøyde på 27,7 m. (Wang et al. 2005). Forfatterne mente at maks bølgehøyde i stormen
var ca. 40 m. Og til hjemlige trakter: I Skagerrak i år, 20. januar 2007 lå Color Lines ferge
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Prinsesse Ragnhild på været utenfor Kristiansand og fikk reparert de to vinduene i
konferanseavdelingen forut i båten. Underveis fra Hirtshals til Stavanger slo en kraftig bølge
over båten og knuste begge vinduene.
"Vannet fosset inn og ned trappene på flere dekk. Veldig mange om bord synes det var
ubehagelig - og enkelte barn ropte at de trodde vi skulle drukne. Konferanseavdelingen er nå full
av vann", forteller Petter Toftøy-Andersen til Aftenbladet.no. (Stueland 2007)

Fig. 4.07 Kart fra rapport i EU-prosjektet MaxWave, som viser steder der det ble rapportert
skader pga. "severe weather conditions". I sjeldne tilfeller ble det rapportert "freak wave
damage". (Jenkins 2007)

4.17 EU-prosjektet MaxWave. De håndfaste historiene om nyttårsbølgen og RMS Queen
Elisabeth II tidlig i 1995, og Caledonian Star og Bremen tidlig i 2001 ga fagfolk og
sjøfartsmyndigheter et støkk. Forskning på monsterbølger skjøt fart. I 2000 bestemte EU at
bølgene skulle finnes og startet forskningsprosjektet MaxWave. Forskerne tok i bruk
radarsatellitter og har nå dokumentert at monsterbølgene oppstår hyppigere enn man trodde.
Ekstreme værforhold har senket supertankere og containerfartøyer rundt om i verden de siste
årene. Nå tror forskerne at kjempebølger kan forklare mange av forlisene.

"Monsterbølger kan ha senket mange fartøyer som har vært mindre heldige. Dårlig vær blir som
regel angitt som eneste årsak. Etter å ha fastslått at disse bølgene eksisterer i et større antall
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enn det noen hadde forventet, blir neste skritt å se om de kan forutsees", uttaler Wolfgang
Rosenthal, som har ledet det treårige Maxwave-prosjektet, på ESAs hjemmesider. (Vogt 2004)
"Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) ga oss også tre ukers data – ca. 30.000
særskilte miniatyrbilder – fra omkring tidspunktet, hvor Bremen og Caledonian Star ble rammet.
Bildene ble behandlet og undersøkt for ekstreme bølger i det tyske romfartssenteret DLR". På
tross av den relativt korte perioden som dataene dekket, kunne MaxWave-teamet identifisere
over ti gigantiske bølger rundt om i verden på over 25 meters høyde.

Fig. 4.08 Det viktigste instrumentet ombord på ESAs tvillingsatellitter ERS-1 og 2, som ble sendt opp
henholdsvis i juli 1991 og april 1995, er SAR (Synthetic Aperture Radar), som kan ta radarbilder av
havoverflaten natt og dag og i all slags vær. SAR kan bl.a. brukes til å overvåke høyden av bølger på
havoverflaten. (D'Acunto 2004)

«Uten radarovervåking fra luften ville vi ikke ha hatt muligheter til å finne ut noe,» sier
Rosenthal, leder for MaxWave-prosjektet som strakte seg over tre år. «Det eneste vi hadde å
holde oss til var radarinformasjon fra oljeplattformer. Derfor var vi interessert i å benytte oss av
ERS helt fra begynnelsen.»
ESAs tvillingsatellitter ERS-1 og 2 har begge en Syntetisk aperturradar (SAR) som
hovedinstrument. SAR fungerer i flere ulike moduser. Når satellitten befinner seg over havet, er
radaren i bølgemodus og søker over et utsnitt av havoverflaten på 10 x 5 km med 200
kilometers mellomrom.
Disse små utsnittene omformes deretter til gjennomsnittsverdier for bølgeenergi og -retning,
såkalte havbølgespektre, ved hjelp av en matematisk beregningsmodell. ESA gir allmennheten
tilgang til disse spektrene. De er nyttige hjelpemidler for meteorologiske institusjoner for å lage
mer nøyaktige værprognoser for havområder.
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4.18 WaveAtlas - hvor oppstår ekstrembølgene? Et nytt forskningsprosjekt som har
fått navnet WaveAtlas, bruker ERS-utsnitt innsamlet gjennom to år for å lage et globalt kart over
kjempebølger og gjennomføre statistiske analyser på grunnlag av dette. Prosjektleder er
Susanne Lehner, professor ved avdelingen for Applied Marine Physics ved Universitetet i Miami.
Hun var også involvert i MaxWave sammen med Rosenthal ved DLR.

Fig. 4.09 Handelsfartøy sliter i høy sjø mens en kjempebølge dukker opp forenfor tvers. Kjempebølger er
ikke uvanlige i nærheten av 100-favners kurven i Biscaya-bukten. (NOAA 1993)

Noen sammenhenger er allerede funnet. Kjempebølger er ofte knyttet til steder der vanlige
bølger møter havstrømmer og virvelstrømmer. Havstrømmen forsterker bølgeenergien ved å
samle den på et lite område (Lehner sammenligner dette med en optisk linse). Dette gjelder
spesielt i forbindelse med den nevnte Agulhas-strømmen utenfor østkysten av Sør-Afrika, men
også andre havstrømmer, for eksempel Golfstrømmen i Nord-Atlanteren der den treffer bølger
fra Labradorsjøen, kan knyttes til kjempebølger.

Men informasjonen viser også at kjempebølger kan oppstå langt fra havstrømmer, ofte i
nærheten av værfronter og lavtrykk. Under langvarige stormer som varer i over 12 timer, kan
vinden forstørre bølger som beveger seg i en optimal hastighet som er synkronisert med vinden.
Hvis bølgene derimot beveger seg raskere eller langsommere enn stormen, vil de oppløse seg
eller falle sammen.

«Vi har funnet noen av årsakene til at kjempebølger oppstår, men ikke alle,» avslutter
Rosenthal.
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4.19 Forskere fra Norge med i MaxWave. Alastair D. Jenkins fra Geofysisk institutt
ved Universitetet i Bergen deltok i MaxWave-prosjektet. Under "Fagleg-pedagogisk dag"
02.02.2007 på UiB holdt han et innlegg med tittelen: "Monsterbølger: Myte eller Virkelighet? En
utfordring til sjøfarende og matematikere". Fra konklusjonen hans tar jeg med:

Årsaker til monster-, freak- eller roguebølger?
● Kombinering av bølgekomponenter med forskjellige frekvenser og/eller retninger
● Fokusering: Refraksjon pga. bunntopografi og/eller strømmønstre
● Ikkelineære effekter:
- Småperturbasjoner av 2. eller høyere orden
- "Solitoner"
- Store perturbasjoner (bølger som bryter eller nesten bryter)

Oppsummering/konklusjon
● Ekstreme havbølger eksisterer og kan gjøre store skader
● men ser ut til å kunne forklares med "dagens teknologi".
● Forskere fra klassisk tid til nåtiden har bidratt til forklaringen
(Jenkins 2007)

Fig. 4.10 Skade forårsaket av ekstrembølge (Kilde ukjent)
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4.2 Hva teorien forteller oss

Fig. 4.11 (NOAA 1993)

4.21 Lineær bølgeteori. Bølger er altså et produkt av tre faktorer; vindstyrke, hvor lenge
det blåser, og lengden på det åpne havstrekket. Blåser det f.eks. med orkans styrke tvers over
hele Stillehavets 18.000 kilometer åpent hav, vil bølgene etter en time måle 4,2 m., og etter et
døgn 14,1 m. Etter mer enn ett døgn med sammenhengende orkan kan den signifikante
bølgehøyden være oppe i 20,7 m. Det er i henhold til tradisjonell bølgeteori, omtrent det høyeste
en bølge kan bli.
Dette kalles lineær bølgeteori. Den lineære modellen gir teoretisk rom for høyere bølger enn 20
m., men bare som ytterst sjeldne fenomener. En snakker da om hundreårsbølgen, eller til og
med en bølge per ti tusen år. (Monsen 2004)

4.22 Ikke-lineære bølger. Den lineære modellen har ikke rom for ekstreme bølger.
"Den enkleste måten uregelmessige bølger bygges opp på, er i henhold til sinuskurven, etter
den lineære modellen. Dette er byggesteinen i det meste av beregningsverktøyet vi bruker i
bølgeforskningen. For å beregne ekstrembølger derimot, brukes tilleggskomponenter, eller
matematiske modeller som gir ikke-lineære bølger under forsøk", sier professor Dag Myrhaug
ved NTNU til Gemini.
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Fig. 4.12 Beregning av en 100-års bølge. (Kilde ukjent)

"Det som definerer en ekstrem og ikke-lineær bølge, er at den overstiger den signifikante
bølgehøyden to til to og en halv gang. Men bølgedata vi har samlet inn, viser både tre ganger
signifikant og mer i enkelte tilfeller", sier Myrhaug.
Teoretisk betyr dette at med en signifikant bølgehøyde på 12 m., noe som ikke er uvanlig, kan
monsteret bli hele 36 m. høyt fra bølgedal til bølgetopp. (Monsen 2004)

Hva gjør enkeltbølger i et bølgetog så mye høyere enn bølgene rett foran og bak? Mange av de
ikke-lineære teoriene har hentet inspirasjon fra kvantefysikkens verden. Schrødingers ligning er
egentlig en matematisk metode for å studere atomære forhold, men den kan også brukes til å
forklare ikke-lineære fenomener i bølgeverdenen. En forklaring sier at under visse ustabile
forhold i bølgetoget vil enkeltbølger «stjele» energi fra nabobølgene, slik at bølgene foran og
bak krymper, mens bølgen mellom vokser til å bli en ekstrembølge.

"Lange bølger er raskere enn korte bølger, og vi får den dynamikken en kaller fokusering",
forklarer Myrhaug. Den voksende bølgen vil også endre form, bølgedalen blir grunnere samtidig
som bølgetoppen vokser. Den blir også steilere i formen, en såkalt brytende bølge som til slutt
samler så mye energi at den «knekker i toppen» og skyter ut vann framover og nedover.
(Monsen 2004)

4.23 Målefeil i oljealderens barndom. Da oljealderen gjorde sitt inntog i Norge,
forlangte myndighetene at selskapene som skulle konkurrere om tildeling av blokker, måtte
foreta bølgemålinger. Målingene som ble fortatt på 70- og 80-tallet ble et trist kapittel når det
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gjaldt ekstrembølger. Basert på kunnskapen på 70-tallet ble det benyttet en automatisk datakontroll.
Denne identifiserte ekstraordinært store utslag av overflaten fra likevektsnivået. De som

Fig. 4.13 Nyttårsbølgen målt ved Draupnerplattformen i Nordsjøen 1. nyttårsdag i 1995 kl. 15:20..
Kamhøyden var her 18.5 m, mens standardavviket ble anslått til ca.3 m. (Jenkins 2007)

oversteg en viss terskel ble kategorisert som målefeil, og fjernet permanent fra tidsserien! Det
kriteriet som ble brukt var at overflatens hevning over likevektsnivået ikke skulle overstige fem
standardavvik  . Dette er noe mer enn det som senere er blitt foreslått som nedre terskel for
betegnelsen freakbølge, nemlig 4.4 .

Fig.4.14 Utdrag fra tidsserien som ble målt ved Draupnerplattformen i Nordsjøen 1. nyttårsdag i 1995 kl.
15:20. (Jenkins 2007)

Danskene gikk ikke så drastisk til verks. Skourup et al. har sett på 12 års bølgedata fra Gorm
feltet i Nordsjøen. De har analysert 1673 timer med stormbølgedata (66 stormer) fra dette
materialet. For å forklare noen av deres resultater trenger vi å innføre et par begrep.
Kamhøyden ac som angir høyden av en bølgekam i forhold til likevektsnivået, og standard-
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Fig. 4.15 Værsituasjonen i Nordsjøen 1. januar 1995 kl. 12:00 UTC. (Haver 2004)

avviket  til overflatehevningen fra det samme nivået. Skourup analyserte bl.a. forekomsten av
uventet store kamhøyder. Når kamhøyden ble større enn ca. fire og et halvt standardavvik (mer
nøyaktig ac  4.4 ), betegnet de bølgen som en "freak". I de 12 års bølgedata som ble

(Frekvens / Hz)

Fig. 4.16 Beregnet bølgeenergi(varians)spekter for 15:20-bølgen. (Haver og Karunakaran 1998)
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analysert fant de ca. 500 freak-bølger. (Skourup et al. 1997). Et eksempel på en slik freak-bølge
er vist i fig. 4.13. Denne ble målt av Sverre Haver ved Draupnerplattformen i Nordsjøen 1.
nyttårsdag i 1995, og er blitt kjent i det internasjonale fagmiljøet som "Nyttårsbølgen".
Kamhøyden var her 18.5 meter, mens standardavviket ble anslått til ca. 3 meter. (Haver 2004)

4.24 Ekstrembølgene kommer i svært korte grupper. I lineær teori er
overflatehevningen  bygget opp som summen av en mengde frekvenskomponenter (3.09)
som er uavhengige av hverandre. Fra "sentralgrensesetningen" i statistikken forventer en da at

 har en normalfordeling (eller Gaussisk fordeling). Beregningen av sannsynlighetsfordelinger
for bølgeparametre som kamhøyde ac bygger i lineær teori på denne antagelsen. Fra et slikt
Gaussisk utgangspunkt vil kamhøyden ac ha en fordeling f ( ac ) som nærmer seg en såkalt
Rayleigh-fordeling for et bølgespektrum med liten frekvensbredde. (Rayleigh-fordelingen av
amplituden a er gitt som a /  2 exp(a2 / 2 2 ) hvor  er standardavviket til overflaten.
Sannsynligheten for at en bølge skal være en "freak" (ac  4.4 ) blir herfra ca. 6 105 .)

Fig. 4.17 Sannsynlighetsfordelingen er
basert på bølgeinformasjon. (Kilde ukjent)

Forventningsverdien for den maksimale kamhøyden E (ac max ) , ble funnet av Longuet-Higgins
(1952) ut fra Rayleighfordelingen:

E(amax )  1.4 [(ln N )1/ 2  0.288(ln N )1/ 2 ]

(4.01)

hvor N er antall bølger som analysematerialet bygger på. Dersom vi antar at materialet til
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Skourup et al. har en midlere bølgeperiode på 10 sekunder, inneholder det ca. 106 bølger.
Innsatt i formelen ovenfor gir dette
verdien

5.3 , som er signifikant mindre enn den observerte

7.2 . Betegnelsen freak-wave eller rogue-wave på representanter for denne

overhyppigheten av ekstreme bølger, har lenge vært i bruk i fagmiljøet. (Dysthe 2001)

Skourup et al. gjorde også en annen interessant observasjon. De fant at forholdet mellom
kamhøyden ac og dybden av den påfølgende bølgedalen varierte rundt en middelverdi på 0.7.
Dersom freakbølgen var en del av et regulært bølgetog eller en større gruppe av bølger, skulle
en forventet et forhold nær 0.5. Det ser ut til at den eneste mulige forklaring på dette er at
ekstrembølgene kommer i svært korte grupper som illustrert på fig. 4.18. Dette gir enda en
betydning til betegnelsen freak-bølge. (Skorup et al. 1997)

Fig. 4.18 Forholdet mellom den største
kamhøyden og dybden av den
påfølgende bølgedalen, avhenger av
lengden på gruppen. (Dysthe 2001)

4.25 Romlig fokusering. Når dybden blir mindre enn en halv bølgelengde, endres
bølgehastigheten. Det samme gjelder når bølgene møter en strøm. Dersom dybden og/eller
strømmen varierer fra sted til sted, vil bølgene bli avbøyd og fokusering (og defokusering) av
bølgeenergien kan oppstå.

4.26 Tid-rom fokusering. Denne effekten benyttes i større bølgetanker under tester med
skipsmodeller. En genererer et bølgetog hvor bølgelengden varierer, med de korteste bølgene
først. De lange bølgene går fortere enn de korte og vil ta igjen disse, se fig. 4.19, og skape store

Fig. 4.19 Et bølgetog hvor de lengste bølgene kommer
sist gir fokusering. Deretter går de lengste bølgene fra de
korte. (Dysthe 2001)
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Fig. 4.20 I områder hvor bølger fra stormer ute på det åpne havet kommer inn til grunnere farvann, vil
bølgene bli avbøyd slik som vist her (luftfotografi fra et område ved Kiberg på Finnmarkskysten, tatt 12
juni 1976 av Fjellanger Widerøe A.S.) Det kan oppstå fokusering av bølgeenergien i visse områder slik at
sannsynligheten for å finne store bølger her er mye større enn i andre områder. Slik avbøyning av bølger,
enten det skyldes strøm eller grunnere vann, kan beregnes, slik at en viss form for varsling er mulig.
(Dysthe et al. 2005)

bølger over en kort tid i et område (hvor en har plassert skipsmodellen). Dette er det omvendte
av hva som skjer når en stein blir kastet i vannet, etter kort tid vil bølgene ordne seg med de
lengste foran og de korteste bak.
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5.0 Parametrisk resonans
Parametric Roll Resonance (Parametric Roll)

Fig. 5.01 Da det store post-panamax containerskipet kreket seg inn på havna i Seattle 1. november 1998,
ble det skrevet historie. En rekord var satt, en rekord ingen ønsket å slå. (Hansen 1998)

5.1 Parametrisk resonans og containerskip
Under overfarten fra Kaohsiung, Taiwan, hadde MV APL China mistet 406 containere og nær
innpå 1000 var skadet, hvorav en tredjedel lå slengt rundt som vrakgods. Ødelagte containere
og innhold hang ut over begge skipssidene.

Underveis hadde fartøyet møtt en voldsom storm, som gjennom 12 timer hadde generert en
kraftig vind og bølger som nådde opp til broen. Offiserene hadde ikke bare sett grønt vann i
øyehøyde på broen, de hadde også vært hjelpeløse vitner til at stabler med containere forut
kollapset.

5.11 Uvanlig bevegelsesmønster. Til tross for de største anstrengelser fra skipets
profesjonelle mannskap fikk de ikke fartøyet ut av et høyst uvanlig bevegelsesmønster, uvanlig
selv under et slikt uvær hvor fartøyet ellers kan være nærmest umulig å kontrollere. Skipet giret
med inntil 20° utslag stb og bb, og en voldsom rulling opp mot 40° kombinert med en ekstrem
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Fig. 5.02 Ødelagte containere
og innhold hang ut over begge
skipssidene.(Hansen 1998)

stamping gjorde at kapteinen var uten effektiv kontroll over fartøyet. MV APL China var fanget i
et fenomen kjent som parametrisk resonans.

5.12 Trussel mot moderne containerskip. Parametrisk resonans kan fremstå som om
det forekommer relativt sjeldent, men utgjør en spesielt farlig trussel mot moderne containerskip.
Det er avhengig av sammentreff av flere forhold som krever en slik innbyrdes balanse at det kan
synes vanskelig å oppnå: Fartøyets geometri må ha en spesiell karakteristikk; fartøyets lengde
må være sammenlignbar med bølgelengden i den sjøtilstanden fartøyet beveger seg i; fartøyets
fart må ha et visst forhold til både bølgelengden og fartøyets rullefrekvens.

Hendelsen med MV APL China resulterte i et tap av last til en verdi av i overkant US$ 100
millioner dollars. Dette ga støtet til en granskning av omstendighetene som førte til hendelsen,
hvilket åpnet den maritime industriens øyne for et mangeårig problem, en problemstilling som
man enda ikke fullt ut hadde oppfattet rekkevidden av. Undersøkelsene viser at skrog med
undervannsskrog bygd for en viss fart, kombinert med en bred og flat hekk og en baug med stort
overheng, lettere kan bli utsatt for parametrisk resonans. Beskrivelsen passer spesielt godt på
moderne containerskip, men også f. eks. paragrafbåtene i fiskeflåten på inntil 23 m. ligger
innenfor kravkarakteristikken, iflg. Birger Enerhaug i SINTEF.

Fig. 5.03 (Surveyor
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5.2 Hva er parametrisk resonans?
Parametrisk resonans forekommer både i møtesjø og akterlig sjø når fartøyet går mer eller
mindre vinkelrett mot eller fra bølgefronten. Tidligere observerte en fenomenet for det meste i
forbindelse med mindre fartøyer med dårlig stabilitet i akterlig sjø. Nå har utviklingen av en ny
generasjon av store, raske containerskip med undervannsskrog bygget for fart, og med stor
dekkskapasitet, igjen rettet søkelyset på problemet.

Fig. 5.04 I vårutg. 2004 av ABS-tidsskriftet Surveyor gis denne forklaringen på hvordan det nødvendige
energioverskuddet bygges opp. (Surveyor 2004)

5.21 Kreftene som utløser parametrisk resonans. Kreftene som utløser parametrisk
resonans er alltid til stede til sjøs. De motvirkes av fartøyets intakte stabilitet, en balansert kraft
nedfelt i fartøyets linjer og fasong. Når en kraft forårsaker at fartøyet ruller, vil den opprettende
kraften motvirke bevegelsen og etter hvert få fartøyet tilbake til nøytral posisjon.

I parametrisk resonans blir denne likevekten forstyrret. I stedet for å få redusert rullebevegelsen
vil fartøyet øke den, raskt og farlig.
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Når skipet går i motsjø vil det møte en serie med bølgetopper og bølgedaler. Farten dette skjer
med kalles møtefrekvensen. Hvis   L vil skipet uavbrutt havne i situasjoner hvor midtskipet
enten sitter dypt i en bølgetopp med baugen og akterskipet samtidig grunt i en bølgedal, eller
midtskipet grunt i en bølgedal med baugen og akterskipet samtidig dypt i hver sin bølgetopp. I
pakt med skrogets kontakt med sjøen, vil fartøyets bredde synes å forandre seg med
regelmessighet; fra smalt når midtskipet er i en bølgetopp, til bredt når baugen og akterskipet er
i hver sin bølgetopp.

5.22 Fra bølgetopp til bølgedal. Stabilitet forandrer seg med skipets bredde. Når skipet
går gjennom en serie av bølgefronter vil stabiliteten endre seg dramatisk ettersom midtskipet
går fra bølgetopp til bølgedal. Denne variasjonen er den underliggende kondisjonen som utløser
parametrisk resonans. Men for at alt skal gå galt må enda en kondisjon inntreffe; fartøyets

Fig. 5.05 (Surveyor 2004)

møtefrekvens må være ca. det dobbelte av dets naturlige rullefrekvens, hvilket forårsaker en
situasjon med vedvarende minimal stabilitet.
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5.23 Hva reddet APL China? En kan undre seg over hva som reddet MV APL China fra å
kantre? Det viser seg at fartøyet mistet maskinkraften midlertidig som følge av vanninntrengning
i maskinrommet i løpet av stormen. Vinden snudde fartøyet fra motsjø til å drive i sidesjø, og
tvang det dermed ut av parametrisk resonans.

Fig. 5.06 Guide for the Assessment of Parametric Roll Resonance in the Design of Container Carriers.
(ABS 2004)

5.24 Vadim Belenky forklarer. Vadim Belenky, Ph.D., tidligere professor ved Kaliningrad
University, nå ledende på parametrisk resonans ved ABS, American Bureau of Shipping, sier
det slik:
"Tenk deg at fartøyet ditt har slagside, og når det begynner å rette seg kommer midtskipet i en
bølgetopp hvor det er dårligere stabilitet (enn i stille vann). Dette medfører at fartøyet vil få et
større utslag til motsatt side enn hva du regnet med. Når det retter seg tilbake er midtskipet
kommet i en bølgedal hvor stabiliteten og de opprettende krefter er større (enn i stille vann).
Dette vil gi nok en økning i rullebevegelsen. Ettersom dette fortsetter vil du forsterke bevegelsen
og farten, på samme måte som et barn øker farten på en svinghuske." Se fig. 5.04 og 5.05.
(Surveyor 2004)

Fig 5.07 Utvikling av parametric resonans. (ABS 2004).
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5.25 Terskelfenomen. Parametrisk resonans er et "terskelfenomen". Før du stiger over
terskelen vil ikke noe alvorlig ha skjedd med bevegelsesmønsteret, men med en gang du har
tatt steget over vil du knapt kunne reversere situasjonen. Du har kanskje fra fem til ni
bølgeperioder, tre til fire minutter, hvor du må ta de riktige grepene for ikke å havne store
problemer.

5.26 Rulledemping og/eller endring av undervannsskroget. En mulig løsning på
problemet parametrisk resonans er å installere en riktig tunet stabilitetstank, som underveis kan
absorbere det energioverskuddet som er nødvendig for å starte parametrisk resonans. Den
behøver ikke ha et rominnhold på mer enn ca. to containere tilsammen.

5.27 Spesielt utsatte undervannsskrog. ABS kan nå gi kriteriene som tillater en
skipsdesigner å sjekke om et fartøy på tegnebrettet er ekstra mottagelig for parametrisk
resonans. En kan deretter utvikle diagrammer som kan definere hvilke kombinasjoner av fart og
sjøtilstand, for en nærmere angitt lastekondisjon, som kan representere fare. (Belenky 2004)

Fig 5.08 Eksempel på et "Sample Polar Diagram". (ABS 2004)
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5.3 Hva sa de før i tiden?
Parametrisk resonans kan inntreffe både i møtesjø (Head Sea) og akterlig sjø (Following Sea).
Blant de første som observerte fenomenet parametrisk resonans i modelltester, var prof. J.
Randolph Paulling tidlig på 70-tallet. (Chou et al. 1975)

5.31 Problemet har vært kjent lenge. Problemet rundt skip som ruller, og i verste fall
kantrer i akterlig sjø, har vært kjent lenge. Fra 1950 og frem til i dag har dette blitt behandlet i
forskjellige sammenhenger og med forskjellig utgangspunkt. O. Grim antok at forandringen i
stabilitet fra skip i stille vann til skip i sjøgang, var årsaken til den kraftige krengingen og
rullingen som til tider kunne observeres hos skip som går i akterlig sjø. Bølgene forårsaker
endringer i de hydrostatiske og hydrodynamiske kreftene som virker på skipet. (Grim 1952)

5.32 Mathieu-ligningen. For små rullevinkler kan bevegelsesligningen til skip i regelmessig
sidesjø skrives som:

I  B   GM    GM 

(5.01)

hvor
(   derivasjon mhp tiden "t")



= rullevinkel

GM

= skipets metasenterhøyde

I

= skipets totale massetreghetsmoment

B

= lineær dempningskonstant



= skipets deplasement



=  



= helningen på bølgene

I akterlig sjø går en ut ifra at på grunn av skrogets symmetri vil en ikke få noe eksiterende
moment. (Enerhaug 1975). Etter Grims antagelse vil stabiliteten også variere periodisk. Dersom
stabilitetsvariasjonen settes  A sin(t ) , samtidig som dempningen neglisjeres (for å forenkle
det matematiske arbeidet), står en igjen med:

I  (GM  A sin(t ))  0
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Fig. 5.09 Grafisk framstilling av terskelverdier og
stabilitetsområder. Skravert felt betyr stabilt område.
(Lindemann og Skomedal 1982)

i matematikken kjent som Mathieu-ligningen. Karakteristisk for denne er at løsningen har
ustabile områder hvor  kan anta alle verdier fra 0 til uendelig. For å oppnå endelige verdier av

 i det ustabile området, må en innføre en dempning som vokser raskere med utslagene. Med
bakgrunn i den ustabile løsningen, konkluderer Grim med at for visse periodeforhold kan en
forvente at skip i akterlig sjø vil rulle, selv med et eksiterende moment lik null.

Grim underbygger så teorien med modellforsøk. Opprettende moment ved rullevinkler større
enn 

ca.15 er ikke lenger lineært, men gitt som:

 (GM 1/ 2 BMtg 2 )

(5.03)

Dersom dette uttrykket innføres i Mathieu-ligningen sammen med et ikke-lineært dempingsledd,
stemmer iflg. Grim den analytiske løsningen overens med forsøksresultatene.

Grim har dermed vist at det i akterlig sjø kan oppstå store rullebevegelser, selv for meget små
eksiterende moment.
Under forsøkene endrer stabiliteten seg dobbelt så hurtig som rullebevegelsen (0  1/ 2) i 1.
resonansområde. Grim forklarer dette med at når forholdet er faseforskjøvet slik at stabiliteten
(GZ) er minst når rulleutslaget er størst, vil opprettende moment være økende når bevegelsen
går fra maks. utslag bb mot   0 , og avtagende når  går fra 0 mot maks. utslag stb. Fra
maks. utslag stb mot   0 vil opprettende moment på nytt øke slik at når   0 vil hastigheten
være større enn ved forrige passering ved   0 . Dette vil medføre stadig økende rullevinkler
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inntil en likevektstilstand oppnås. Hvis det inntreffer en faseforskyvning mellom de to
svingetilstandene i dette forholdet, vil rullebevegelsen raskt dø ut.

Grims hovedkonklusjon er at skipets stabilitet vil variere mellom en maks. verdi når skipet er i en
bølgedal, og en min. verdi når det er på en bølgetopp. (Se fig. 5.10 og Kap. 2.1). (Grim 1952)

Det synes som om Grim var tidlig ute med å finne endel av rammebetingelsene for det vi idag
kaller parametrisk resonans.

Fig. 5.10 (Enerhaug 1975)

Størst forandring i stabilitet får en for bølger med lengde   L (lik skipets lengde). Hvis flere
harmoniske bølger med lengde   L kommer etter hverandre, vil faren for kantring være stor.
(Enerhaug 1975)

Problemstillingen rundt rulling av skip i akterlig, regelmessig sjø er også behandlet av J. Kerwin,
som i likhet med Grim først gjør teoretiske beregninger som deretter følges opp av forsøk. De
viktigste resultatene etter Kerwins mening er:
- resonansområdene er svært smale
- fra modell i ro tar det lang tid å bygge opp rullingen
- rullingene dempes ut ved faseforandringer, men bygges opp igjen ved ny korrekt fase
(Kerwin 1955)
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6.0 Broaching (tverrkasting)

Fig. 6.01 Fiskebåten Katana i en typisk broach før hun kantrer utenfor Greymouth, New Zealand. Foto:
Mike Smith. (Besier 2005)

6.1 Farer forbundet med å gå i akterlig sjø, og sjø aktenfor tvers
Et fartøy som går i akterlig sjø eller sjø aktenfor tvers, opplever bølgene i en lengre periode enn
i sidesjø, motsjø eller forenfor tvers. Vesentlige farer som kan følge av slike situasjoner er som
følger:
● Surfing og broaching
● Reduksjon av intakt stabilitet som følge av at fartøyet "rir" på bølgetoppen midtskips
● Parametrisk resonans
● Seiler i høye bølger med samme fart i bølgeretningen som bølgenes gruppehastighet
● Kombinasjon av ulike farlige fenomener

Vi snakker her om farlige situasjoner som følge av ugunstige kondisjoner; hvor bølgelengden er
mer enn fra 0,6 til 0,8 x fartøyets lengde, og hvor bølgehøyden er mer enn 0,4 x fartøyets
lengde, eller - uavhengig av bølgelengde og -høyde - med et periodisk bølgetog som kan
forårsake harmonisk resonans med fartøyets rulleperiode. (IMO 2005)
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6.11 Fartøyet "rir" på bølgetoppen midtskips. Forhold rundt reduksjon av intakt
stabilitet som følge av at fartøyet "rir" på bølgetoppen midtskips, er behandlet under Kap. 2.1
Skip i sjøgang og 2.2 Belastninger i bølger, foruten under Kap. 5.1 Parametrisk resonans.

Fig. 6.02 Billie Jean "surfer" på bølgetoppen. Foto: Peter Maich. (Besier 2005)

Derfor vil jeg her bare se nærmere på IMOs angivelse av kritiske forhold mellom bølgelengde og
fartøyets lengde, og variasjoner i stabilitetsparameteret ved følgesjø:

Når et fartøy rir på bølgetoppen, vil den intakte stabiliteten avta vesentlig i forhold til reduksjonen
av den delen av skroget som til enhver tid er under vann. Tapet av stabilitet kan bli kritisk ved
bølgelengder innenfor området; fra 0,6 til 0,7 x fartøyets lengde, opp til fra 1,5 til 2,0 x fartøyets
lengde. Innen dette området er omfanget av stabilitetsreduksjonen nesten proporsjonal
med bølgehøyden. Denne situasjonen er spesielt farlig i følgesjø og sjø aktenfor tvers, fordi
tidsintervallet med dårligere stabilitet under vedvarende riding på bølgetoppen blir langt.

Fig. 6.03 viser et eksempel på variasjoner i stabilitetsparameteret ved følgesjø. Ved å redusere
fartøyets fart til under den farlige sonen i fig. 6.04, kan en effektivt unngå tap av stabilitet på en
bølgetopp: (IMO 2005)
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Fig. 6.03 Eksempel på variasjoner i stabilitetsparameteret ved følgesjø. (IMO 2005)

Fig. 6.04 Risikoen ved surfing i følgesjø eller sjø aktenfor tvers. (IMO 2005)

6.12 Parametrisk resonans. Forhold rundt parametrisk resonans er behandlet i Kap. 5.0.
6.13 Seiler med samme fart i bølgeretningen som bølgenes gruppehastighet. Her følger bølgeteori som er behandlet i Kap. 3.0. Når det gjentas her, er det fordi
det danner bakgrunn for en spesiell farlig situasjon som IMO har valgt å sette søkelyset på:
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Bølger i en uregelmessig sjøtilstand er ikke enhetlig hva bølgehøyden angår. Det er en kjent sak
blant sjøfolk at det innimellom dukker opp grupper med høyere bølger, de såkalte tre søstre,
fulgt av et antall bølger med lavere høyde.
Disse bølgegruppene beveger seg med vinden i en gruppehastighet som er omtrent halvparten
av fasehastigheten - se Kap. 3.33.

Hvis fartøyet befinner seg innen en slik gruppe med høye bølger, og fartøyets fartskomponent i
bølgeretningen er omtrent lik bølgenes gruppehastighet, vil fartøyet bli utsatt for vedvarende
angrep fra de høye bølgene over lang tid. Maksimal bølgehøyde i en gruppe med høye bølger,
kan bli nesten det dobbelte av den signifikante bølgehøyden til den aktuelle sjøtilstanden.

I en slik situasjon vil følgene av surfing, reduksjon av intakt stabilitet på en bølgetopp,
parametrisk resonans, eller en kombinasjon av disse alvorlige fenomenene, bli mer alvorlig og
således øke risikoen for kantring.

Fig. 6.05 Risikoen for vedvarende angrep av høye bølger i akterlig sjø eller sjø aktenfor tvers. (IMO 2005)

Hvis det skulle vise seg at fartøyet er underveis inn i en farlig kondisjon ved at farten er omtrent
den samme som bølgenes gruppehastighet, se fig. 6.05, må fartøyets fart reduseres og/eller
kursen endres slik at den farlige sonen forlates. (IMO 2005)

6.14 Kombinasjon av ulike farlige fenomener. De dynamiske belastningene på skip i
følgesjø og sjø aktenfor tvers er meget komplekse. Skipsbevegelsene er tredimensjonale, og
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forskjellige skadelige faktorer eller farlige fenomener kan oppstå; som ekstra krengemoment
som følge av at dekket kommer i sjøen, vann på dekk og derav "slakk tank"-effekt, og
forskyvning av last som følge av store rullebevegelser. Alt dette kan oppstå i kombinasjon med
de farlige kondisjoner som nevnt under 6.13, samlet eller en for en etter hverandre. Dette kan
forårsake ekstremt farlige kombinasjoner som kan lede til at fartøyet kantrer.
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6.2 Broaching

Fig. 6.06 From surf riding to loss of control, broaching and capsizing. Båtens og mannskapets skjebne, og
fotografens navn er ikke kjent. Men det kan ikke ha gått særlig bra. (Besier 2005)

Når et skip i følgesjø blir tatt igjen av bølgeprofilet, vil skipet surfe på bølgetoppen. Dette
resulterer i at skipet opptar energi fra bølgen og for en tid tvinges til å gå med tilnærmet samme
hastighet som bølgen.
Rorets effekt reduseres, skipet mister retningsstabilitet og skjærer plutselig ut av kurs og inn i en
sving, for så å krenge over mot lesiden.

6.21 Skipet mister retningsstabilitet. Når skipet rir på bølgetoppen, kan roret komme
helt eller delvis ut av vannet. Når roret er nede i vannet, går partikkelbevegelsen i bølgen
samme vei som skipet, noe som gir lav relativ hastighet mellom skipet og vannpartiklene, se fig.
6.07. Begge tilfeller gir redusert rorkraft. Når skipet går med sjø aktenfor tvers, vil det gi ulikt
neddykket areal på hver side av skipets senterlinje. Siden med mest neddykket areal gir størst
motstand og "bremser" skipet over slik at det krenger.
Det er under slike omstendigheter en trenger et best mulig manøvrerbart fartøy, men her er
rorkraften redusert og skipet mister retningsstabilitet.
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Fig. 6.07 Skipet rir på bølgetoppen før det
"slipper taket" og blir innhentet av neste
bølge. Legg merke til partikkelbevegelsen
i bølgen.

6.22 Partikkelbevegelsen i bølgen. Som en følge av banehastigheten vil vannpartiklene
akselerere fra null til maksimum i løpet av en kvart bølgelengde. På nederste figur i fig 6.07 vil
vannpartiklene nær baugen på skipet, og i bølgedalen bevege seg i motsatt retning i forhold til
bølgen. Vannpartiklene nær akterenden beveger seg i samme retning som bølgen. Dette betyr
kort sagt at vannet rundt akterenden beveger seg i motsatt retning av vannet rundt baugen.

Dette skaper to motsatte krefter som gir et vridningsmoment hvis fartøyets retning ikke er
nøyaktig parallelt til bølgen. Strømmen av vann forbi roret har avtatt, og styringen blir mer og
mer vanskelig. Fartøyet viser en økende tendens til å dreie sideveis som et resultat av det
stigende presset på baugen. (Besier 2005)

Fig. 6.08 Et typisk eksempel på broaching. (Kilde ukjent)
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6.23 Broaching. Mangel på styring gjør at fartøyet dreier sideveis, og når dreiningen først
har begynt, når den raskt maksimum. I løpet av kort tid er fartøyet vridd tvers av den
framskytende bølgekammen.

Fig. 6.09 Hildaron av Westport. Foto: Linda Todd. (Besier 2005)

Fartøyet har gjort en voldsom 90° turn med det resultat at det lineære momentum ( = masse x
hastighet ) er konvertert til et betydelig kantringsmoment, som i verste fall kan resultere i
kantring.

Fig. 6.10 En broach. (Besier 2005)
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Fig. 6.11 Kantring i henhold til momentum. (Besier 2005)

En broach fulgt av kantring er nødvendigvis ikke avhengig av store bølger. Det er momentum
skapt av hastigheten gjennom vannet som står for mesteparten av kantringsmomentet.
Enhver grad av positiv stabilitet er av liten eller ingen betydning i denne sammenheng.
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Symbolliste
B

oppdriftssenteret



massedeplasement



volumdeplasement

GZ

den rettende armen (GZ = GM  sin ø + MS)

MS

reststabiliteten

P

spesifikk masse

a

arm

 GZ

rettende moment

Pa

krengemoment

G

massesenter = tyngdepunkt

M

metasenteret

KG

tyngdepunkt over kjøl

KY

oppdriftslinje fra kjøl

GM

tverrskips metasenterhøyde

GM 0

initialmetasenterhøyden

KM

tverrskips metasenter over kjøl

BM

metasenterets høyde over oppdriftssenteret (BM =

I

treghetsmomentet til vannlinjeplanet (tverrskips) ( I = C1 L B3 )

C1

treghetskoeffisienten - faktor som avhenger av vannlinjeplanets form

L

skipets lengde mellom perpendikulærene (Lpp)

B

skipets bredde i vannlinjen

C1 

1
12

I
)


treghetskoeffisienten for et rektangulært vannlinjeplan (gjelder
tilnærmet for store tankskip i lastet tilstand)



vinkelen

1 radian

57,3°

M F

det falske metasenteret


ER



dynamisk stabilitet ( ER   GZ d ) er den energien som skal til for å
0

krenge et skip fra 0° til vinkelen 
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E
den dynamiske stabilitetsarmen ( e  R   GZ d ) hvor  GZ d er
 0
0

e

arealet under GZ-kurven i meterradianer
T

 f B
GM  

 T 
f

fartøyets naturlige rulleperiode, varierer med lastkondisjonen
2

Weiss' formel
koeffisient som bestemmes etter krengnings- eller rulleforsøk. For større
fartøy regnes f å ligge mellom 0,7 og 0,8

surge (x)

jaging

sway (y)

sidejaging/svaiing

heave (z)

duving/hiving

roll (  )

rulling

pitch (  )

setting/stamping

yaw (  )

giring

TE

møteperioden (mellom skipet og bølgene)

c

bølgenes fasehastighet (eller V f )



bølgelengden (   V f T for alle bølger)

H max

grensen for brytende bølger ( H max 

moment

masse●arm (kg●m)

momentum

masse●hastighet (kg●m/s)

H

bølgehøyden (fra bølgetopp til bølgedal)

T

bølgens periode ( T 

2




7

)

) (tiden det tar for en bølgetopp å forplante

seg en bølgelengde fram)



vinkelfrekvensen (  

2
= gk ) hvor g er tyngdens akselerasjon
T

( g  9,81m / s 2 )

Vf

bølgenes fasehastighet (eller c) - den hastighet som bølgen som helhet
beveger seg med, f.eks. farten til en bølgerygg
( V f   / T =  / k = 1,25   1,56T )

V

gruppehastigheten (eller bølgemønsterets hastighet) angir hastigheten til
en gruppe av bølger ( V  V f / 2 ) og ( V 

d 1  1
g

 Vf 
)
dk 2 k 2
2

HOVEDPROSJEKT I NAUTIKK 2007 - ØYSTEIN JOHNSEN, NAMF, HØGSKOLEN I VESTFOLD

94

Dynamiske problemer med fartøy som følge av parametrisk resonans og andre belastninger i bølger på dypt vann

ka

bølgefrontens steilhet (eller krapphet) ( ka  

H



) er et mål for den

maksimale helningen på overflaten
a

amplitude for bølge som er periodisk både i rom og tid

k

bølgetall ( k 



er i lineær teori overflatehevningen bygget opp som summen av en
mengde frekvenskomponenter som er uavhengige av hverandre
an cos(kn   nt   n ) ] hvor  n er fasekonstanter. Videre er
[

2



)


n

n  (kn ) hvor sammenhengen mellom  og k er gitt ved  2  gk
ac

kamhøyden (angir høyden av en bølgekam i forhold til likevektsnivået)
- ved uventet store kamhøyder - større enn ca. fire og et halvt
standardavvik (mer nøyaktig ac  4.4 ), betegnet danskene (Skorup et
al. 1997) bølgen som en "freak"

E (ac max )

forventningsverdien for den maksimale kamhøyden
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