
Dataanalyse af dæmpningsparametre og dynamisk respons fra 
havvindmøller på monopæle 

 
Traditionelt set undersøges jordbundens egenskaber ved forsøg, hvilket er tidskrævende 
og dyrt. Adskillige af de parametre, som kræves i realistiske simuleringer, er ganske enkelt 
umulige at bestemme ud fra forsøg, så de er nødt til at blive estimeret på baggrund af et 
skøn. I dette projekt kan dæmpningsegenskaberne findes ved hjælp af numeriske værdier. 
 
Projektet vil tilvejebringe en egnet model, som under forskellige belastninger og 
jordbundsegenskaber kan vise det dynamiske respons fra kornet materiale, samspillet 
mellem jordbund og vindmølle samt dæmpningseffekten ved anvendelse af DEM-metoden 
(Discrete Element Method). DEM-simuleringer giver fuld dynamisk information om 
partikelsystemerne, men de kræver ikke desto mindre også alle input fra 
partikelkonfigurationerne. I dette projekt vil vi anvende tre forskellige simuleringer: En 
todimensionel "tør" polygonisk DEM-kode (uden væske) og den tilsvarende kode med 
væske. Tørkoden anvendes til at generere de indledende konfigurationer og til at 
sammenligne mættede og ikke mættede jordbundsformer. Koden med væske gør det 
muligt at undersøge forskellige poremellemrum: Hvor partiklerne interagerer via den 
faktiske partikelradius, modelleres poremellemrummet ud fra en skygge rundt om partiklet, 
hvis størrelse kan bruges som mål til at fastsætte simuleringsparameteret. Systemets fulde 
dynamik vil blive undersøgt med en todimensionel polygonisk DEM-kode for cases med og 
uden væske for at generere de indledende konfigurationer. De opnåede resultater vil 
udmunde i en endelig elementkode. 
 
Formålet med at præsentere modeller er at beregne havvindmøllefundamenters 
dæmpningsparametre ved udvikling af et computerprogram til dette formål. Et andet output 
fra den igangværende forskning er via partikelsimulering at opnå en bedre forståelse af 
den dæmpning, som sker gennem mættet jord, og på baggrund af en dybere forståelse af 
dæmpningseffekten at opnå fremskridt inden for kontinuumsmodellering samt foreslå 
designforbedringer med henblik på at reducere de overordnede omkostninger. 
 
Projektet vil blive gennemført som et samarbejde mellem danske og japanske forskere. 
Ansøgeren vil arbejde under supervision af dr. L.V. Andersen, som er ekspert i FEM-
metoden (Finite Element Method), og professor Hans-George Matuttis, som er ekspert i 
DEM-simuleringer.  
 
Danmark er førende på verdensplan inden for udvikling og implementering af vindenergi. 
Den numeriske ekspertgruppe inden for bygningsingeniørvidenskaben er kraftigt involveret 
i simulering af offshore monopæle ved anvendelse af FEM.  
 
Ved at etablere en tæt forbindelse mellem disse to grupper vil den samlede ekspertise i 
DEM og FEM kunne gøre store fremskridt inden for numerisk analyse, hvilket vil give en 
forståelse for og samtidig forbedre den dynamiske måde, som offshore monopæle opfører 
sig på.  
 


