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Portable free-drifting wavebuoy 
 
 

Abstract 
 
This survey is about how to measure the sea state. A view of the existing tecniques on the 
market and, when possible, the prices of now existing products is presented. The main 
purpose is to investigate the possibility to measure waves with an inexpensive free-
drifting wavebuoy. The maximum material cost has been set to around 3000 kr, which 
severely limits the possibilitis. Ideas of how to analyse data from such a buoy and analyse 
how reliable this data can possibly become, is presented. A prototype of a wavebuoy is 
described and also the test results of the buoy, together whith descriptions of how the 
tests have been conducted. Effort has been made to put light on the kind of problems and 
errors that may occure when using these methods. The tests have shown that it is possible 
to measure waves with a freefloating wavebuoy with only one accelerometer as active 
sensor. The design of the buoy is important to minimize the movements of the buoy, 
since when tilted the buoy does not give accurate data. The incoming data must be 
filtered and when that is done the bandwhith of the buoy decreases. In this case the buoy 
can measure waves with frequencies over 0.14 Hz, which in deep water means waves 
with wavelength less than 80 m. It is important to know that far too few tests in different 
wavespectras have been conducted to be sure of the achieved results. Further tests and 
investigations should be made and this survey is to be seen as a first step. 
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1 Inledning 
 
Målet är att konstruera en boj som kan leverera uppgifter om vågtillståndet. Det tänkta 
användningsområdet är att vid tester av fartygs eller båtars sjöegenskaper lätt kunna sätta 
denna boj i sjön, utan förankring, för att mäta aktuella uppgifter om sjötillståndet på den 
aktuella platsen. Baskrav är att bojen skall vara enkel att använda, ha en behändig storlek 
samt vara billig. 
 
 
1.1 Kravspecifikation 
 
Bojen skall leverera följande data: 
 

1. Signifikant våghöjd. 
2. Vågperiod. 

 
Den bör ha följande egenskaper: 
 

1. Materialkostnad ≤  3000 kr. 
2. Tid i aktiv tjänst, dvs batteribehov, ca 3 tim. 
3. Minneskapacitet för ca 3 tim information alt radiokommunikation. 
4. Skall vara lätt att finna, samt får ej utgöra en fara för övrig sjöfart. 
5. Friliggande utan förankring. 
6. Minimal storlek. 
7. Ange vågriktningen 

 
 
2 Analys av befintliga system 
 
Det finns många sätt att mäta vågtillstånd. Gemensamt för de flesta metoderna är att dom 
är mycket dyra. Här beskrivs de vanligaste metoderna. 
 
 
2.1 Förankrade och fritt drivande vågbojar.  
              
Vågbojar är ett effektivt och förhållandevis billigt sätt att få detaljerad data över lång tid. 
Dessa kombinerar ofta en mängd metrologiska funktioner med vågmätning. 
Kommunikationen sköts oftast via radio eller satellit, men det förekommer även att man 
använder mobilnätet eller lagrar informationen i minneskretsar. Storlekarna varierar 
kraftigt, här finns riktigt stora bojar som är tex ca 30 m höga och 2 m i diameter [1] 
[2][3], mellanstora bojar av olika former och modeller på 100-500 kg [3][4][5][6], samt 
små och behändiga på strax runt kilot [6]. Den absolut vanligaste metoden för analys av 
vågrörelser i vågbojar är att använda gyron, accelerometrar och kompass för att sedan 
räkna fram önskade vågdata. Accelerometrarnas vinklar beräknas med hjälp av gyros och 
accelerationskomposanterna i x,y och z riktningarna kan beräknas. Accelerationerna 
integreras två gånger map tiden för att få förflyttningen, varefter man använder sig av 
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FFT (Fast Fourier Transform) för att analysera vågspektrat. Precisionen är ca +/-10cm för 
signifikant våghöjd.  
En annan metod som används för att avläsa vågdata är GPS (Global Position System). 
Precisionen på GPS-systemet är  +/- 5 m, vilket naturligtvis inte är tillräckligt för att 
bestämma våghöjden med önskad noggrannhet. Istället avläses frekvensförändringen i 
GPS-signalen för att beräkna bojens rörelser enligt den sk dopplereffekten. Om tex bojen 
rör sig mot satelliten så ökar frekvensen och vice versa. Hastigheten integreras över tiden 
för att bestämma förflyttningen. En fördel med detta sätt att mäta vågtillstånd är, enligt 
tillverkaren, att man kan mäta vågor med perioder upp till ca 100 s. Detta skulle motsvara 
vågor av en våglängd på nästan 16 km, på djupt vatten. Djupt vatten innebär här att 
djupet är större än våglängden.  Traditionella bojar med accelerometrar kan inte mäta 
våglängder större än ca 30 s, vilket då skulle motsvara våglängder på ca 1,5 km. GPS-
systemet blir också mer stryktåligt än det med accelerometrar, som är känsligt för slag. 
En nackdel för GPS-systemet är utebliven indata pga hög sjö som blockerar GPS-
signalerna. Detta problem uppträder vid ca 2,5m våghöjd. Precisionen är ca +/-1cm för 
signifikant våghöjd [4].  
Det finns även bojar där accelerometrar kombineras med isolerade koppartrådar vertikalt 
i vattenytan som avläser skillnaden i kapacitans och på så sätt får vattenytans läge i 
förhållande till bojen [7].  Denna metod kräver ganska stora bojar. 
Ytterligare en metod är att kombinera accelerometrar med magnetometrar och använda 
sig av riktningen på jordens magnetfält för att avgöra bojens lutning. Med acceleration 
och riktning kan läget integreras fram. Tillverkningskostnaden för en boj av den här 
typen är ca $20 000 [8]. 
Precisionen anges ofta i cm, detta värde borde dock variera med signalens storlek. Ett 
bättre sätt att ange precision hade varit felet i procent av insignalen. 
Priserna varierar beroende av vilka data som skall levereras, men om det främst är 
vågdata som är av intresse så kostar den billigaste vågbojen som hittats på marknaden 
$1700 och den beskrivs som ”expendable” [6]. Den vanligaste vågbojen är Waverider 
och den har formen av ett klot med diametern 0,7 till 0,9 meter. Den kostar från ca 
100.000 kr och uppåt, beroende av vilken mätutrustning som skall ingå. 
 
 
2.2 Förankrad tryckmätare.  
 
Tryckmätaren ankras under ytan och känner av tryckförändringarna pga vattenytans 
rörelser. Denna kan inte monteras alltför djupt då tryckskillnader pga ytrörelser snabbt 
avtar med djupet. Det finns produkter som kan ge goda värden från 35m djup [9].  
 
 
2.3 Bottenankrat ekolod.  
 
Ett ekolod som monteras vid botten mäter konstant avståndet till vattenytan mha en 
akustisk signal på 100-500 kHz. Den höga frekvensen ger en smal konisk ljudlob vilket 
zoomar in en liten vågyta. Den teoretiska precisionen sägs vara +/- 2,5 cm, men då anges 
inte vid vilket djup. Metoden sägs fungera ner till ca 250m djup. Ett problem är skikt med 
olika salthalter som ger olika ljudhastigheter. Luftbubblor vid ytvattnet skapar också 
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problem med precisionen. Instrumentets lutning och rörelser måste vara kända, dessa 
rörelser blir dock lugnare när instrumentet ligger långt från ytan. Fördelar med denna 
metod är att instrumentet är skyddat för väder, vind, is, vandalism och trafik. Metoden 
kan användas vid större djup än tryck-baserade metoder och ger mindre störningar på 
utdata vid sjögång än vad vågbojar ger. [10][12]  
 
 
2.4 Satellitmätning.  
 
Mäter avtåndsförändring till vattenytan från satellit, denna metod ger dålig upplösning. 
Används för mycket stora vågor som tex tidvatten. 
 
 
2.5 Skeppsburna instrument  
 
Det går även att mäta vågor med hjälp av skeppsburna instrument. Hänsyn måste då tas 
till faktorer som fartygets rörelser i sjön samt hastighet i förhållande till vågorna. Dessa 
faktorer gör att ett antal olika instrument med givare måste kombineras för ett bra 
resultat. Valet av instrument är beroende av typ av båt som används, då båtens storlek 
och utformning påverkar hur båten rör sig i aktuell sjö och det är båten som utgör 
referensen i systemet. Variationen och kombinationen är oändlig, varför närmare 
redogörelse blir för omfattande. 
 
 
3 Våg och bojrörelser 
 
Här behandlas hur bojens rörelser i förhållande till vågornas rörelser kan beräknas.  
 
 
3.1 Vågrörelser 
 
Vågorna betraktas här i ett tvådimensionellt perspektiv. Det antas att djupet är större än 
våglängden, så att botten ej påverkat vågformen. Den tänkta vågen rör sig upp och ner i 
z-led, samt propagerar i positivt x-led.  
Ett vågsystem kan bestå av ett antal olika regelbundna vågor. En regelbunden våg 
simuleras med formeln: 
 

( )cosz A tω ε= +  (1) 
  
Här: A = amplitud (m)  ω = vinkelfrekvens (rad/sek) 
 t = tid (s)   ε = fasförskjutning 
 λ = våglängd (m).  k = 2π/λ = vågtal 
 g = 9,81 (m/s2) 
 
Se figur 1. 
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Figur 1. Definition av vågmått. Våghöjden är dubbla amplituden. 
 
 

På djupt vatten är 
λ
πω g2

=    (2) 

Det går att beräkna vattenpartiklarnas rörelse i vågen mha vågens hastighetspotential: 
 

( )coskzAg kx teϕ ω
ω

= −  (3) *se bilaga för härledning 

Där partikelns hastighet i x-led ges av 
x∂

∂ϕ  och i z-led av 
z∂

∂ϕ .  

 Antag ett antal punkter definierade med x- och z-kordinater, så går det genom att 
integrera över önskat tidsintervall att få deras nya position.  
 

0x x dt
x
ϕ∂

= +
∂∫  och 0z z dt

z
ϕ∂

= +
∂∫  (4) 

 
Då hastighetskomposanterna i x- och z-led är kända, går det att beräkna punkternas 
aktuella hastighetsriktning samt totala hastighet. Vidare funktioner för att simulera vågor 
med Matlab finns att hitta på LTH:s hemsida www.maths.lth.se/matstat/wafo, där ett stort 
arbete lagts ner för att skapa en Toolbox för vågsimulering i Matlab.  
 
 
3.2 Bojrörelser 
 
Bojens läge kommer att påverkas av ett flertal funktioner: 
 

• Gravitationskraft som verkar i negativ z-led, pga bojens tyngd, enligt: 
 
Fg = mg  (5) 
 
Där m = bojens massa och g = gravitationskonstanten 9,81 m/s2. 
 

• Flytkraften som verkar i positiv z-led och är beroende av bojens läge i vattnet, i 
sin tur beroende av bojens rörelser och vågornas hävning:  
 
Ff = vρvg (6) 
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Där v = bojens volym under vattnet och ρv = vattnets densitet. 
  

• Kraften från vindens påverkan som verkar i vindens riktning enligt: 
 
Fl = ½ρl u2ACd (7) 
 
Där ρl = luftens densitet, u = luftens hastighet i förhållande till bojens, A = arean 
mot vindriktningen och Cd = motståndskoefficienten som beror på bojens form. 
 

• Kraften från vattenpartiklarnas rörelse, ex vågor och strömmar enligt:  
 
Fv = ½ρv u2ACd (8) 
 
Där ρv = vattnets densitet, u = vattnets hastighet i förhållande till bojens, A = 
arean mot strömmen och Cd = motståndskoefficienten som beror på bojens form. 

 
• Tröghetskrafter som motsätter sig snabb rotation. Denna är olika beroende av 

massfördelning samt form. 
 
Dessa krafter tillsammans påverkar bojen. Enligt Newtons lag behåller ett föremål sin 
hastighet och riktning såvida det inte blir utsatt för någon kraft. Om ursprungsläge och 
hastighet är känd, går det genom att känna till de krafter som påverkar föremålet, att 
beräkna positionen efter en viss tid. Newtons ekvation säger att: 
 
F = ma → a = F/m    
 
Där   F = kraften, m = massan och a = accelerationen.  
 
Detta betyder att då massan är känd räcker det alltså att känna till accelerationen för att 
kunna beräkna den nya positionen.  
Genom att integrera accelerationen fås hastigheten v. 
 

0v v adt= + ∫   (9)  där v0 är tidigare hastighet.  
 
Den nya positionen p kan beräknas genom att integrera ytterligare en gång. 
 

0p p vdt= + ∫   (10) där p0 är tidigare position. 
 
Genom att sammanställa bojrörelser med vågrörelserna kan man beräkna bojens rörelser i 
vågor i till exempel Matlab.  
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4 Bojprototyp 
 
Här redovisas ett förslag på hur en boj för vågmätning skulle kunna utformas på ett enkelt 
och billigt sätt. 
De parametrar som önskas är bojens läge, i x- och z-led, i tiden. Det är svårt att mäta 
vilka krafter som påverkar ett föremål men det går att mäta föremålets acceleration. För 
att mäta accelerationen används accelerometrar. Accelerometrar finns att tillgå till låg 
kostnad och med dessa går det att mäta accelerationen i valfri riktning. Bojens rörelser i 
sjön gör det däremot svårt att veta exakt i vilken riktning mätningen i just den aktuella 
tidpunkten utförs. Med ett gyro på sex frihetsgrader går det att hålla reda på de aktuella 
riktningarna. Sådana gyron kostar mellan 2000 och 3000 kr per frihetsgrad, varför de inte 
kan bli aktuella i detta fall. För att minska missvisningen pga bojens svajande rörelser så 
konstrueras bojen så att dessa rörelser blir så små som möjligt.  
Vissa rörelser med frekvenser utanför det önskade mätområdet kan filtreras bort med 
FFT, Fast Fuorier Transformation. Det gäller främst de mycket låga frekvenserna för 
våglängder som ej skall ingå i mätningarna, exempelvis konstant missvisning med 0 Hz 
eller mycket långsamt svajande rörelser som elektroniken uppfattar som hävningar med 
låg frekvens. De höga frekvenserna kan filtreras bort elektroniskt i bojens elektronik. 
Bojens rörelser i x-led är svårare att hantera då det helt saknas någon referens, det gör det 
svårare att få information om bojens avdriftshastighet i förhållande till den hastighet med 
vilken vågen propagerar. En uppgift som underlättar säker beräkning av våglängden. 
De två vanligaste formerna på bojars flytkroppar är sfäriska och diskformade. Den 
diskformade har ett naturligt flytläge i förhållande till ytan, om ytan lutar så lutar bojen i 
samma grad. Den sfäriska flytkroppen har inget sådant naturligt flytläge utan kan rotera i 
förhållande till vattenytan och det är just den egenskap som är eftersökt här. Denna 
egenskap kombinerat med en stång som hävarm och en tyngd längst ner, ger en boj som 
konstant strävar efter att ställa sig lodrät, oavsett om ytan lutar eller ej. Se fig 2. 
 
                                                                                                                   
                                                                                                                Radarreflekterande             
Flytkropp med elektronik                                                                           flagga  
 
             Slingerköl 
 
 
 
 
             Batteri och vikter 
 

Fig 2.  Skiss  av vågboj. 
  
Om bojens lutning skiljer sig från vertikal kommer tyngden att med stången som hävarm 
tvinga bojen tillbaka till vertikalt läge. Det är önskvärt att bojen har så hög alt låg 
egenfrekvens att vågornas frekvenser inte kommer att excitera svängningar i 
egenfrekvensområdet och ge upphov till stora lutningar. Det är även önskvärt att 
eventuella rörelser är kraftigt dämpade så att bojen inte fortsätter svänga efter en störning. 
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Då ytvattnet är det som har de största accelerationerna och flötet ligger i ytvattnet, så 
kommer flötet vara det som rör sig mest och med den högsta hastigheten. Detta ger stora 
oönskade lutningar på bojen. För att dämpa flötets rörelser i x-led så monteras två 
slingerkölar i ett kryss strax under vattenytan, där den ena slingerkölen är väsentligt 
större än den andra. Dessa slingerkölar har flera funktioner, dels kommer de att kraftigt 
dämpa flötets snabba rörelser ner till samma hastighet som vattenpartiklarnas genomsnitt 
ner till det djup som slingerkölen når, vilket kommer att dämpa rörelsen och ge vikterna 
tid att vrida bojen till vertikalläge. De dämpar även kraftigt svängningar där vikten och 
flötet rör sig fram och tillbaka i motfas till varandra. Bojens egenfrekvens sjunker något. 
En annan effekt som uppkommer tack vare utformningen av slingerkölarna är att bojen 
ställer in sig med den större slingerkölen vinkelrät mot vågriktningen. Bojen har då ställt 
sig i x-riktningen. Detta ger förutsättningar att med enkel utrustning även få dominerande 
vågriktning. Den stora fördelen är dock att bojens rörelser i det närmaste förvandlas till 
ett tvådimensionellt problem. Bojen svajar i huvudsak fram och tillbaks med de mötande 
vågorna och endast obetydligt tvärs dominerande vågriktning. Detta möjliggör att om 
budgeten bara stretchas lite, skulle ett gyro endast för denna frihetsgrad kunna tillsättas 
och eventuellt kunna öka noggrannheten i mätresultaten. 

 
Skall den ligga djupt eller högt? 
 
Högt: 

+ Följer vågytan mer exakt, rör sig snabbare i z-led. 
+ Kan visa vågor med små våglängder. 
+ Lättare att hitta. 

Lågt: 
+ Mindre känslig för brytande sjö. 
+ Mindre vindfång. 

 
 
Flytläget är valt så att vattenlinjen går vid halva flötet. Det ger en bra form på kroppen 
under ytan. Om bojen rör sig uppåt ur vattnet så minskar snabbt volymen under 
vattenytan. Det gör att kraften uppåt, dvs flytkraften, snabbt avtar, varför bojen strävar 
efter att behålla sitt läge i vattenytan. För att få ett bra rätande moment önskas en inte 
obetydlig vikt lågt monterad på bojen, det gör att motsvarande bärande volym, det vill 
säga flötes-volym under vattenlinjen, blir nödvändig. Flytläget är valt även med hänsyn 
till detta.  
Den form som testats har ett cylindriskt flöte som innehåller elektroniken och för att få ett 
högt rätande moment, monteras batterier helst nere vid vikterna. Vikterna väljs för det 
önskade flytläget. Två slingerköl monteras i kors från vattenlinjen och nedåt, se fig 3. 
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Fig 3. Prototypboj 

 
Storleksmässigt är nödvändiga komponenter mycket små och strömförsörjningen kan 
täckas av ett till två batterier av typen standard 9-volt, vilket gör att bojen kan göras liten 
och behändig. Prototypbojens mått kan minskas väsentligt, om hänsyn endast tas till 
storleken på elektroniken. Det är dock tveksamt om det vore tillrådligt med hänsyn 
tillbehov av vikter för återförande moment samt därmed följande storlek på flötet. För att 
få en effektiv hävstång behövs även ett stort avstånd mellan vikten och flötet. 
 
 
4.1 Bojens mekaniska konstruktion 
 
Tanken var från början att använda en tvåaxlig accelerometer. Det visade sig dock räcka 
med en enaxlig. Anledningen till det är bristen på referens som gör det svårt att använda 
informationen som accelerometern i x-led ger, samt att bojens avdriftshastighet i x-led i 
förhållande till vågornas hastighet kan ses som försumbar.  
Bojens utformning får den att ställa in sig mot vågriktningen samt hålla sig upprätt med 
minsta möjliga svajande i vågorna. För att ytterligare minska accelerometrarnas påverkan 
av bojens lutning, kan elektroniken vara kardanupphängd inuti bojen. Elektroniken består 
av en accelerometer, en liten processor, ett minne av önskad storlek samt ett batteripaket 
för strömförsörjningen. Då bojen är utformad för att ställa in sig i förhållande till vågorna 
kan även elektronik för registrering av vågriktning anslutas. 
 
Processor  
Som processor används en ”Basic Stamp 2sx” från Paralax [14]. Mikroprocessorn har 
dock vissa begränsningar, den är inte lämplig att använda för beräkningar då den endast 
kan räkna med heltal, decimalerna faller bort vilket gör att resultaten får dålig 
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upplösning. Ett annat problem är att programmet blir långsamt. Desto fler kommandon 
programmet innehåller desto längre tid tar det för processorn att gå igenom alla 
operationer innan programloopen är genomförd. Endast en avläsning från givarna per 
loop är möjlig, vilket i sin tur får konsekvensen att det är programloopens snabbhet som 
avgör hur många avläsningar per sekund som görs. Programmet hålls alltså till ett 
minimum, utslagen från givarna avläses, skickas till ett minne där dom lagras. Efter 
avslutad mätning tankas värdena över till en pc. Programmet för processorn finns i bilaga 
3. Bifogade programmet tillåter ca 70 avläsningar per sekund. Enligt samplingsteoremet 
måste de frekvenser som önskas samplas understiga halva samplingsfrekvensen [17]. Det 
betyder att om högsta intressanta frekvensen är 5 Hz, så blir lägsta möjliga 
samplingsfrekvensen 10 Hz. Det är naturligtvis rekommendabelt att ha marginal till 
denna minimigräns, samplingsfrekvens på 70 Hz är dock fullt tillräckligt. Ett problem 
som kan uppstå på grund av de frekvenser som ligger över halva samplingsfrekvensen är 
den så kallade ”aliaseffekten”. Den innebär att en högre frekvens vid en viss 
samplingsfrekvens ger samma samplingsvärden som en lägre frekvens hade gjort, vilket 
ger sken av att det finns en sådan lägre frekvens trots att den inte finns. Det är alltså 
önskvärt att de höga frekvenserna filtreras bort redan innan samplingen. Denna filtrering 
utförs här i bojelektroniken med ett lågpassfilter vid accelerometern. Med en 
samplingsfrekvens på ca 70 Hz skulle det innebära att frekvenser över 35 Hz skulle 
kunna skapa aliaseffekten och dessa frekvenser filtreras effektivt bort i det elektroniska 
filtret som är konstruerat att filtrera bort frekvenser över 5 Hz.  
 
Strömförsörjning  
Strömförsörjningen sköts av 9-volts batterier som via en spänningsstabilisator (LM2940), 
försörjer elektroniken med 5 volt. En lysdiod visar att processorn arbetar.  
 
Förbrukningen beräknas: 
 
Processor:  60 mA 
Accelerometer:   1 mA 
Lysdiod:  20 mA 
 
Tot:   81 mA 
 
9 volt och 81 mA ger ett effektuttag på ca 729 mW, vilket är för stort för ett ensamt 
batteri för att klara sig i 3 timmar, två kommer att krävas vilket då kommer att ge en 
effektiv arbetstid på ca 10 tim. Denna tid är beräknad för duracell-batteri enligt grafer på 
deras hemsida [15]. 
 
Minne 
Som minne kan ett flertal olika sk Flashminnen användas, se tex Elfas katalog [14]. 
Storleken bör vara runt 2 Mbyte. Minne är ej monterat i prototypen varför datakod och 
exakt minne ej är klart. 
 
Accelerometer 
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Som accelerometer används ADXL202 från Analog Devices [11]. För att minska bruset, 
begränsar man den högsta frekvensen genom lågpassfiltrering med kapacitanser. 
Storleken på dessa kapacitanser är framräknade med hjälp av ett beräkningsprogram som 
finns på Analog Devices hemsida [11].  
 
Vilken är den högsta nödvändiga frekvensen? 
Om man förutsätter att vågen bryter när amplituden överstiger en sjundedel av 
våglängden [16] och att minsta relevanta våghöjd är fem cm, så fås frekvensen F enligt: 
 

1 1 1 3
2 2 7 0,025

9,81

F Hz
T

g
π λ π

= = = ≈
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

  (11) 

 
Formeln gäller vågor på djupt vatten [13]. 
 
Frekvensområdet är alltså 0-3Hz. För något bättre upplösning väljs 0-5 Hz. På Analog 
Devices hemsida [11] finns ett beräkningsprogram för ADXL202. Med indata enligt: 
 
Matningsspänning:     5 volt 
Bandbredd:      0-5 Hz 
Noggrannheten angiven med en säkerhet på:  99,73% 
Antal mätningar:     100 st/sek 
Mikroprocessorns klockfrekvens:   50 MHz 
Temperaturområde:     0 - 25o C 
 
Skall en upplösning på 0,00822 g, dvs ca 0,08 m/s2, erhållas. 
 
Accelerometrarna ger data i form av PWM (puls width moduling). Det betyder att från 
dem kommer ett pulståg med perioden T2 och pulslängd T1. Se fig 4. 
 
 T1 
 
      
 
        T1 

 
Fig 4. PWM-pulser 

 
Perioden T2 kan väljas genom val av resistor i elektronikenheten. Längre periodtid ger 
bättre upplösning, men färre mätningar per sekund. Pulslängden varierar i förhållande till 
perioden med accelerationen. Pulslängden skall vara ca 50% av perioden när givaren 
visar 0g. Detta är bara på ett ungefär och måste kalibreras fram. Kalibreringen går till så 
att givaren försiktigt vrids så att värden för  –1g samt +1g erhålls, dvs T1max och T1min. 
Givaren hålls sedan så värden för 0g erhålls, T1set. Nu kan man ta fram en skalfaktor som 
anger hur mycket en viss förändring i T1 motsvarar i g-förändring. Detta görs enligt: 
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1max 1min

22
T Tskalfaktor

T
−

=  (12) 

 
Accelerationen kan nu beräknas enligt: 
 

2 1 1

2

( / ) setT TAcceleration m s skalfaktor g
T

 −
=  
 

 (13) 

 
vilket ger 
 

( )1 12

1max 1min

2
( / ) setT T g

Acceleration m s
T T
−

=
−

   (14) 

 
Integrerar man två gånger med avseende på  tiden t, får man läget enligt: 
 

2

0 2
tx x tv a= + +    (15) 

 
 där 0x = tidigare läge, hastigheten v ta= och a = accelerationen.  
 
Vid kalibrering är det viktigt att hålla accelerometern i lägen för +/- 1g och varken mer 
eller mindre, annars byggs det in felaktigheter i systemet som är svåra att filtrera bort. En 
felaktig skalfaktor visar för stora eller små rörelser, men ett helt korrekt genomsnitt, som 
ju är noll. En korrektionsterm läggs därför in och värdet på den väljs genom tester.  
För att få tiden t, som ju egentligen är looptiden för processorn, så beräknas antal avlästa 
data över en längre tidsperiod och därefter divideras antalet avlästa data med antalet 
sekunder i tidsperioden. På detta sätt erhålls en bra uppskattning på t. 
Det uppstår felaktigheter då givaren får lite lutning och då ger utslag som får 
beräkningarna att visa på en förflyttning. Om tex bojen eller elektroniken inom bojen 
konstant skulle luta något i stilla vatten skulle den indikera att bojen sjunker. Även små 
felaktigheter tex på grund av instabilitet i givna mätdata räcker för att det skall uppstå 
indikering om relativt stora förflyttningar som inte inträffat, eftersom felen summeras 
över längre tid samt integreras. Ytterligare felaktigheter skapas vid integreringen från 
accelerationer till hastigheter och från hastigheter till positioner. Det är svårt att veta 
initialvärden för hastigheten v0 respektive positionen p0. Minsta fel här bygger in fel i 
resultaten. Dessa fel har den egenskapen att de har mycket låg frekvens. Fel kan också 
uppstå på grund av olinjäritet i givarna, som skapar överlagrade låga frekvenser och drift 
i resultaten. Givna data måsta alltså kalibreras och filtreras på något sätt. 
Överlagrade frekvenser utanför mätområdet kan filtreras bort mha fouriertransformering. 
Genomsnittsläget i z-led för vattenytan över en längre tid måste vara vid lugnvattenytans 
nivå, det är alltså möjligt att kalibrera Z-värdets nollpunkt mot genomsnittet. Detta skulle 
då även gälla för acceleration, hastighet såväl som läge. Om tex bojen rör sig lika mycket 
uppåt som nedåt så måste den accelerera lika mycket uppåt som nedåt.  
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En annan möjlighet att få ett värde att kalibrera mot skulle kunna vara att montera in en 
gps mottagare och kombinera dessa informationer för att uppnå bättre noggrannhet. En 
stor fördel med ett GPS-system är att det går att få hastigheten i x-led med bra 
noggrannhet, vilket underlättar beräkningen av våglängden, då bojens hastighet i 
förhållande till vågornas blir känd. Ett GPS-system av den typen som då skulle bli aktuell 
har en noggrannhet på 5-25 meter. Samplingsfrekvensen är endast en gång per sekund. 
Det skulle dock avsevärt påverka antalet avläsningar per sekund om samma processor 
skulle användas i kombination med ett GPS-system. Även om noggrannheten på 
possitionsangivelsen kan förbättras med filter så gör dessa problem kombinerat med 
priset att det inte är en aktuell lösning i detta projekt.  
Ett alternativ till den använda egenkonstruerade elektroniken skulle kunna vara att 
använda en ’Flight Data Recorder’ från Great Northern Models [18]. Den samplar 
accelerationen med max 25 samplingar per sekund vilket dock bör räcka. Data för 90 min 
kan sparas för att sedan avläsas med pc. Den är stor som en tändsticksask och med den 
kommer mjukvara och komunikationskabel. Den kostar $514,94 exklusive frakt men 
exklusive batterier.  
 
 
4.2 Signalbehandling 
 
Accelerometern kalibreras genom att värden för T1max, T1min, T1set samt looptiden tas 
fram och matas in i analysprogrammet. Looptiden tas fram genom att ta antalet mätningar 
över en längre tid och dividera med antalet sekunder. Elektroniken i bojen levererar en 
vektor med värden på pulslängden, som tas ut i Excel. En fil med dessa skapas för att 
importeras av analysprogrammet, skrivet i Matlab. I Matlab-programmet formas dessa 
data till en vektor av accelerationer. Genom att göra en FFT, Fast Fourier 
Transformation, av accelerationsvektorn fås värdena i frekvensplanet. De frekvenser som 
är oönskade och inte inom vågornas frekvensområde filtreras bort. Därefter transformeras 
vektorn tillbaks till en accelerationsvektor som korrigeras så att genomsnittet blir noll. 
Detta görs genom att totala genomsnittet av alla accelerationer, som ju egentligen skall 
vara noll, dras från varje värde i vektorn. Från accelerationsvektorn integreras nu en 
vektor med hastigheter fram. Även denna vektor filtreras med FFT och till sist tas en 
vektor med positioner fram på samma sätt  
Den signifikanta våghöjden H1/3 är ett mätetal som har visat sig stämma väl med den 
våghöjden människan upplever. Signifikant våghöjd H1/3 fås genom att genomsnittet tas 
av den större tredjedelen av de registrerade pikvärdenda [13]. Detta har tagits fram med 
Matlab. Beräkningarna har utförts i ett underprogram till vilket positionsvektorn skickats. 
I underprogrammet tas sedan den första biten av grafen bort Detta så att grafen står inför 
början till en positiv vågtopp. Detta görs genom att först stega framåt i vektorn så länge 
aktuella värdet i vektorn eventuellt är positivt, därefter fortsätts stegningen framåt tills 
värdet i vektorn blir positivt igen. Utgångsläget är nu vid nollnivån med en vågtopp 
förestående. Alla kommande värden sparas sedan i en vektor så länge de är positiva. När 
det kommer ett negativt tal sparas det högsta talet från vektorn i en maxvektor och 
vektorns längd sparas som ett tal i en tidsvektor, varefter vektorn töms och det stegas 
fram till nästa positiva tal i vektorn och allt börjar om. På detta sätt gås hela 
positionsvektorn igenom. Antalet tal i maxvektorn divideras sedan med tre och görs till 
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heltal q. Talen i maxvektorn sorteras i storleksordning och genomsnittet av de q största 
ger H1/3. Denna metod kan uppfattas som grov då vågtopparna kan hamna mellan två 
samplingar. Exaktare värden kan beräknas, men eftersom samplingsfrekvensen är så 
mycket högre än vågornas frekvens kommer dessa eventuella fel bli så små att de inte 
kommer påverka resultatet. 
Genom att ta ett genomsnitt av alla värden i tidsvektorn, utom det sista som kan vara 
felaktig, och sedan dubbla detta värde fås genomsnittliga antalet mätvärden per 
vågperiod. Om detta tal sedan divideras med antalet mätningar per sekund fås 
genomsnittliga vågperioden i sekunder, detta om man förutsätter att bojens 
avdriftshastighet i förhållande till vågens hastighet är försumbar. När den genomsnittliga 
vågperioden är känd kan den genomsnittliga våglängden λsnitt på djupt vatten beräknas 
med ekvationen [13]: 
 

2

2snitt
gTλ
π

=   (17) 

 
Se bifogad Matlabkod bilaga 4. 
 
 
4.3 Responsanalys 
 
För att kunna analysera hur bra resultat som maximalt kan uppnås, så har ett 
matlabprogram tagits fram. Se bilaga 5. 
I detta program anges en vågekvation, med önskade vågdata, som antas ge 
vattenparticklarnas läge i vattenytan. Vidare antas bojen att följa dessa exakt. Maximal 
våghöjd samt signifikant våghöjd beräknas på den simulerade vågen. Därefter deriveras 
ekvationen två gånger för att få fram accelerationerna. En valfri störning läggs på, detta 
för att simulera det fel som uppstår då bojen svajar och alltså inte håller sin exakt lodräta 
position. Den signal som nu erhålls antas vara den som en helt felfri accelerometer inuti 
bojen skulle ha levererat. Denna signal behandlas nu som en signal från bojen skulle ha 
behandlats och en kurva över vågytan, så som den uppfattas utifrån signalerna, kan ritas 
upp. Maximal våghöjd, vågperiod samt signifikant våghöjd beräknas och jämföras med 
de ursprungliga.  
För att kunna lägga in lämpliga störningar måste dock bojkonstruktionen testas i verklig 
miljö. Med korrekta störningar kan dock denna metod visa om det går att förbättra 
noggrannheten genom att införa korrektionstermer som är beroende av våghöjd och/eller 
våglängd. Om tex vågbojen visade lika mycket fel i procent av aktuell våghöjd, så skulle 
det gå att kompensera för detta. Programmet är även praktiskt för att testa 
våganalysprogrammets funktion och problem. 
Filtreringen fungerar som ett högpassfilter vilket gör att filtreringsfrekvensen som här 
anges är den högsta frekvens som filtreras bort. Analys gjordes utan störning med 
signifikativ våghöjd på 4 m vid olika filtreringsfrekvenser och felet noterades, se fig 5. 



 17

 
Figur 5. Felet utan störning vid olika filtreringsfrekvenser. 

 
Vid ca 0,14 Hz stabiliserar sig kurvan runt en missvisning på strax under 2 cm. Felet är 
linjärt beroende av amplituden det vill säga halva amplituden ger halva missvisningen. 
Då 4 metersvågor är ett extremfall inses det lätt att felen som skapas i systemet är 
marginella.  
Ett antagande görs att bojen lutar max 15o och att den pendlar med sin egenfrekvens på 
0,4 Hz. Frekvenser som filtreras bort är de under 0.14 Hz. Skillnaden i fel jämfört med 
analysen utan störning för en våghöjd på 4 m är marginella, i storleksordningen 3 cm. Det 
krävs alltså ganska mycket för att det skall bli betydande fel på grund av bojrörelserna. 
Det är dock klart att verkligheten är betydligt mer komplex och många tester i verklig 
miljö är nödvändigt. 
 
 
4.4 Gjorda tester 
 
Tester har utförts med en experimentboj som varit utan minnesfunktionen och i stället 
varit ansluten till en pc med kabel. Resultaten antas inte påverkas märkbart, men det 
förenklar utvinningen av information, samt spar komponenter. Ett ensamt batteri är 
monterat lågt i flytkroppen för enkelhetens skull, detta antas inte påverka resultatet 
märkbart på grund av den låga vikten av ett ensamt batteri. Elektroniken inuti bojen har 
heller ej varit kardanupphängd, vilket kan antas kunna förbättra resultaten. Se figur 6.  
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Figur 6. Bojprototypen som används i testerna. 
 

Bojprototypens totala materialkostnad i denna form beräknas till 1300 kr. 
Kopplingsschema samt materiallista finns i bilaga 2. Manual för prototyputrustningen 
finns som bilaga 6. 
Först ”torrtestades” bojen, dvs bojen fördes upp och ner för hand och rörelserna 
registrerades och analyserades. Här lyckades bojen mycket väl beskriva gjorda rörelser, 
men märk väl att det ju är nästan helt utan de störningar bojen utsätts för i verkligheten då 
sjön får bojen att luta fram och tillbaka. För att ta reda på vilka frekvenser som kan och 
måste filtreras bort, samt hur bojrörelserna påverkar resultatet, måste bojen testas i 
verklig sjö. 
Bojens egenfrekvens har tagits fram genom att bojen, i vatten, har utsatts för en störning 
och tiden mellan två på varandra följande maxutslag åt samma håll mättes. Då erhölls 
egenperioden Teg och den förhåller sig till egenvinkelfrekvensen egω enligt: 
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2
eg

eg

T π
ω

=  (18) 

 
Det gav att egω = 3.7rad/sek, eller 0,6 Hz, för bojen utan slingerkölar och egω = 
2.7rad/sek, eller 0,4 Hz med slingerkölar. Med slingerköl blir överslängen mycket svag 
pga att rörelsen är kraftigt dämpad. 
Vid tester i öppen sjö har det visat sig att bojens svajande rörelser minskade avsevärt med 
slingerkölarna monterade jämfört med utan. Dessa bör då monteras högt, dvs nära 
vattenytan för bästa resultat. Svajet bedömdes som mycket begränsat och kom endast i 
undantagsfall upp i storleksordningen 15o. Det var då främst brytande sjö som var det 
stora problemet. Det visade sig att bojen, såsom önskat, ställer in sig i förhållande till 
dominerande vågriktning. Självklart blir det problem vid korssjö, då bojen får svårt att 
ställa in sig i förhållande till sjön. Detta leder till att bojen svajar mer då sjön även 
kommer från sidan där slingerkölen är avsevärt mindre. Detta är bedömningar genom 
observationer av fritt drivande boj i olika sjötillstånd. 
För bedömning av hur pålitlig informationen från bojen är, samt hur man bör filtrera och 
behandla uppgifterna, så har det genomförts tester i olika sjötillstånd med elektroniken 
inkopplad. Mätperioder på några minuter har tagits och data analyserats och jämförts med 
uppskattade värden. Dessa värden har uppskattats genom avläsning av graderad stav som 
förts ner i botten för att sedan sticka upp över vattenytan. Avläsningen är gjord på samma 
plats som testet genomförs på. Här finns givetvis en källa för fel. Att tänka på är att då 
dessa tester är utförda på grunt vatten stämmer inte eventuella beräkningar av 
våglängden. 
 
Test 1 
Testet gjordes i skärgården på ca 1,5 m djup. Mätperioden varade i ca 4,5 min. Vågorna 
var av jämn storlek och signifikant våghöjd skattades till ca 10 cm, med en maxhöjd på 
ca 20 cm. Vågperioden klockades till ca 1,2 sek vilket ger ca 0,8 Hz. Med en mätperiod 
på ca 4,5 min dvs cirka 260 s och vågperiod på ca1,2 s fås strax över 200 st registrerade 
vågmöten. Detta anses som godtagbart många för rättvisa mätvärden.  
Vid filtrering av frekvenser under 0,14 Hz visade bojen på en signifikant våghöjd på 9,59 
cm, maxvåg på 22,97 cm och en snittperiod på 1,1023 s. Vid frekvensen F = 0,14 Hz blir 
våglängden λ på djupt vatten enligt: 
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 = ≈   (19) 

 
Det betyder att vid våglängder på mer än ca 80 m skulle bojen inte ge något utslag. Det är 
önskvärt att högsta bortfiltrerade frekvens blir så låg som möjligt detta för att kunna mäta 
så långa vågor som möjligt. För att välja högsta bortfiltrerade frekvens testades olika 
frekvenser och den resulterande signifikanta våghöjden noterades, se graf fig 7. 
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Fig 7. Bojens visade signifikanta våghöjd vid olika max filterfrekvenser för test 1. 

 
I grafen syns det hur våghöjden stabiliserar sig runt 10 cm efter filtrering vid omkring 
0,14 Hz. 
 
Test 2 

Detta test utfördes vid havskusten på ca 2 m djup. Vågorna var av mycket varierande 
storlek och även viss korssjö noterades. Det var svåra förhållanden och därför svårt 
att få pålitliga mätningar. Signifikant våghöjd skattades till ca 30 cm med maxhöjder 
på ca 70 cm. Vågperioden skattades till ca 2 s, dvs 0,5 Hz. Två mätserier gjordes. 
Antal registrerade vågmöten ca 140 st respektive ca 250 st. En graf likt den i tidigare 
test är gjord på första mätningen, se fig 8. 
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Fig 8. Bojens visade signifikanta våghöjd vid olika max filterfrekvenser för test 2:1. 

 
Även här verkar värdet stabilisera sig vid 0.14 Hz eller tom något tidigare, dock inte lika 
tydligt. Med filtrering vid 0.14 Hz erhölls följande resultat: 
 

1. H1/3 = 32,71 cm  Maxvåg = 76,78 cm  period = 1.7234 s 
2. H1/3 = 31,48 cm  Maxvåg = 59,21 cm  period = 1,6731 s 
 

Erhållna värden är här liksom i tidigare test realistiska. 
Flera tester har gjorts vid dessa typer av vågor och samtliga ger likartade resultat. Tester 
vid större vågor är nödvändiga för att kunna dra några definitiva slutsatser utifrån 
resultaten. Dessa har tyvärr varit svåra eller omöjliga att genomföra med de resurser som 
ståtr till förfogande. Ett stort problem är att först ha så stora vågor i ett konstant 
vågsystem och vidare att på ett någorlunda säkert sätt verifiera deras storlek och sedan 
slutligen att kunna genomföra mätningen. 
 
Test 3 
En slutlig test genomfördes vid Almagrundet där SMHI har en permanent monterad 
ekolod för vågmätning. Tre mätserier på ca 15 min togs och med filtreringsfrekvens på 
0,14 Hz erhölls följande resultat: 
 

1. Signifikant Våghöjd – 1,02 m, Max Våghöjd – 1,89 m 
2. Signifikant Våghöjd – 1,14 m, Max Våghöjd – 2.48 m 
3. Signifikant Våghöjd – 1,10 m, Max Våghöjd – 2,14 m 
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Detta skall jämföras med SMHI:s resultat: 
 
Signifikant Våghöjd – 1,04 m, Max Våghöjd – 1,86 m 
 
Det bör vid jämförelsen beaktas att SMHI endast läser av en gång i timmen, vilket bör 
påverka framförallt Max Våghöjden. Den Signifikanta Våghöjden skiljer som mest 10 cm 
från SMHI:s värde, vilket får betraktas som väldigt bra.  
 
 
 
5 Testutrustning för bojelektronik 
 
För att effektivt kunna testa bojelektroniken kan det vara önskvärt att ha en utrustning 
som ger en laborationsplatform där de exakta rörelserna samt accelerationerna i alla 
riktningar är kända. Att få en rörelse i z-led som exakt motsvarade en sinusrörelse med 
variabel amplitud vore det bästa, men har visat sig svårt att åstadkomma. Två förslag på 
testutrustning redovisas här. Dessa förslag visar hur en känd rörelse i z-led kan skapas. 
Genom att först få en lab-platta att röra sig på ett känt sätt i z-led går det att sedan lägga 
till önskade rörelser i x-led på lab-plattan. 
 
Variant 1 
Denna konstruktion är den som ger en rörelse i z-led mest lik en sinusform. Se fig 9. 

 
 

 
fig 9. Testutrustning av konstruktionstyp 1. 
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På ett stativ monteras en motor med variabel hastighet som roterar en stång. På den 
roterande stången finns fästen med olika avstånd från centrum, där en länkarm kan 
monteras som går till en släde med lab-plattform högre upp på stativet. Motorhastigheten 
ger vågperioden och valet av fäste för länkarmen ger amplituden. Lab-plattan kommer då 
att röra sig vertikalt. Rörelsen beskrivs av fig 10 enligt ekvationen: 
 

2 2cos( ) sin ( )y t a tω ω= + −   (20) 
 
Där a = avståndet från länkarmsfästet på roterande stången till rotationscentrum.  

 
Fig 10. Erhållen z-rörelse (heldragen), jämförd med sinusform (streckad). 

 
Nackdelen med denna konstruktion är att den blir mycket hög och klumpig. Önskas tex 
kunna simulera vågor på 2m, så blir konstruktionen ca 4,5m. 
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Variant 2 
Variant 2, se fig 11, är en kompaktare konstruktion, men som ger en mer sågtandad 
vågform.  

 
 
 
 

 
 

Fig 11.Testutrustning av konstruktionstyp 2. 
 
På ett stativ monteras en motor med variabel hastighet som roterar en stång. På den 
roterande stången finns fästen med olika avstånd från centrum, där en släde kan monteras 
med en vridbar länk. Släden sätts på en arm som är fäst med ett vridbart fäste i höjd med 
navet till den roterande stången på en dryg halv stånglängds avstånd. Längst ut på armen 
sitter en släde som är fäst med vridbart fäste på en annan släde, som i sin tur är fäst på ett 
stativ och utgör lab-plattform. Den roterande stången kommer att tvinga armen att röra 
sig upp och ner, och på det viset föra lab-plattformen upp och ner. Rörelsen beskrivs 
enligt: 
 

cos( )
2 sin( )

2

C A By t CB t
ω

ω

+
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−
  (21) 

 
Där A = avståndet i x-led mellan stativet för lab-plattan och centrum för roterande armen, 
B = avståndet i x-led mellan centrum för roterande armen och fästet för armen med 
glidskena, C = avståndet mellan centrum för motoraxeln och vald infästningspunkt på 
den roterande armen. Rörelsen beskriven i fig 12. 



 25

 
 

Fig 12. Erhållen z-rörelse (heldragen), jämförd med sinusform (streckad). 
 
Denna variant blir inte högre än önskad testhöjd, dvs skall en våghöjd på max 2 m testas 
behöver testutrustningen inte vara högre än 2 m. 
 
 
6 Slutsats och diskussion 
 
Testerna visar på att det skulle kunna vara fullt möjligt att med godtagbar noggrannhet 
kunna skatta vågsystems signifikanta våghöjd och vågperiod, med en vågboj vars 
mätutrustning baseras på endast en accelerometer. Detta kräver dock filtrering och det 
begränsar bojens frekvensområde. I fallet med prototypbojen har det visat sig att den inte 
skulle klara av att mäta våglängder över 80 m. Bojens konstruktion med kryssmonterade 
slingerkölar som gör att bojen ställer in sig mot dominerande vågriktning, har visat sig 
fungera bra. Då bojens huvudsakliga svajande sker med vågornas riktning gör det att ett 
bättre resultat mycket väl skulle kunna erhållas om det gick att tänja något på 
kostnadsbegränsningen till 4-5000 kr. Då skulle ett gyro på en frihetsgrad kunna visa 
lutningen på accelerometern i denna riktning och ett noggrannare värde på 
accelerationerna skulle eventuellt gå att få. Detta är dock inte säkert då nuvarande 
systemet visserligen förlorar värde i  z-riktningen på grund av lutning av accelerometern, 
men kanske även ökar i värde då komposanter från acceleration i x-riktningen påverkar 
accelerometern. Detta sammanhang bör vidare undersökas. Korssjö gör det omöjligt för 
bojen hitta någon dominerande vågriktning. Det gör att bojen kommer att svaja mer på 
grund av vågor som kommer även mot den korta slingerkölen som inte dämpar lika 
effektivt. Skall bojen användas där det råder svår korssjö bör slingerkölarna vara lika 
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stora. Dominerande vågriktning är ju heller inte lika intressant under dessa 
omständigheter. 
En komplett boj av den typen som prototypbojen avser skulle kosta 1500- 2000 kr att 
tillverka inklusive minne. Kostnadsbegränsningen kan därför anses med marginal 
klarade. Bristen i tester under olika förhållande kan dock inte förbises utan måste ses som 
en stor begränsning av slutsatsernas tillförlitlighet. Vidare tester måste genomföras för att 
se om filtreringsmetoderna fungerar som de är, om de måste kompletteras eller kanske 
helt enkelt inte fungerar. För att hitta optimala mått och form på bojen bör även här 
vidare tester utföras. Viktigt att tänka på vid montering av flashminnet och ev 
extrautrustning är att processorprogrammet inte blir så långsamt att samplingsteoremet 
inte blir uppfyllt. Mycket tyder dock på att detta är en framkomlig väg att gå för att mäta 
vågsystem på ett billigt sätt, därmed absolut inte sagt att det är det enda. 
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Bilaga 1 
 
 

Härledning hastighetspotential i regelbunden våg 
 
Potentialströmning antas, dvs ideal vätska i rotationsfritt tillstånd.  
Söker hastighetspotentialen till en linjär regelbunden långkammig våg som propagerar i positiv x-riktning. 
Vågytan definieras som Z(x,t). 
 
Randvillkor: 
 

• Kinematiska ytvillkoret:  
zt

z
∂
∂

=
∂
∂ ϕ

    (1) 

 

• Dynamiska ytvillkoret: 
zg

Z
∂
∂
⋅−=
ϕ1

    (2) 

 

• Kombinerat ytvillkor:  02

2

=
∂
∂

−
∂
∂
⋅

tz
g ϕϕ

   (3) 

 
• Stort djup:   0lim =∇

−∞→
ϕ

z
    (4) 

 
Hastighetspotentialen satisfierar Laplaces ekvation:  02 =∇ ϕ  
 
Variabelseparation:    
 

)()()(),,( tTzZxXtzx ⋅⋅=ϕ        (5) 
 

200 α=−=⇒=+⇒=⋅⋅+⋅⋅
Z

Z
X

X
Z

Z
X

X
TZXTZX zzxxzzxx

zzxx  

 
 
X-variabeln: ααα ±=⇒=−⇒=− rrXX xx 00 222  
 
Ansats:     
 

xx ececX αα −+= 21   
 
Sökes en lösning som osillerar i x-led, varför man kan anta att ik=α  där k>0 och reél. 
 
Alltså:      
 

ikxikx ececxX −+= 21)(  
 
 
Z-variabeln: krrZZ zz ±=⇒=+⇒=+ 00 222 αα  
 



 30

Ansats:      
 

kzkz ececzZ −+= 43)(  
 
Antag oändligt djup, dvs 04 =⇒−∞→ cz  
 
Alltså:      
 

kzeczZ 3)( =  
 

(3) och (5) 20 β=⋅−=⇒=+⇒
Z
Zg

T
T

TgXZXZT ztt
ztt  

 
T-variabeln:     tt

tt ecectTTT βββ −+=⇒=− 76
2 )(0  

 
Söker en lösning som oscillerar i t-led varför man kan anta att ωβ i=  där ω  är reél och >0. 
 
Alltså:      
 

titi ecectT ωω −+= 76)(  
 
Detta ger enl (5): 
 

( ) ( ) ( ) ( )[ ]{ }tkxitkxitkxitkxikz ebebebebetzx ωωωωϕ −−+−−+ +++= 4321Re),,(  
 
Återstår att ta hänsyn till att vågen propagerar i positiv x-led. Varje enskilld term studeras. 
 
b2-termen:  
 

( ){ } )cos(Re 22 εωω +−=− tkxbeebe kztkxikz   
 

 Där { } { }2
2

2
22 ImRe bbb +=  och     

{ }
{ }
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b
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Enligt (2) så ( )εωω +−−= tkxbe
g

Z kz sin1
2  

 
Detta är en harmonisk våg med amplituden A enligt: 
         

10
2

=⇒= eee
z

kz λ
π

   för z<<λ , 
ω

ω Agbb
g

A =⇒⋅⋅−=⇒ 2211
 

 
Vi får: 
 

( )εω
ω

ϕ +−= tkxeAg kz
b cos

2
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De andra termerna utvecklas likadant och man får ytterligare tre harmoniska vågor där b3 också propagerar 
i positiv x-led genom argumentet –(kx-ω t), medan b1 och b4 propagerar i negativ x-led genom argumenten 
+/-(kx+ω t). 
Eftersom laplace ekvation är linjär är varje term b1-b4 själva lösningar. Endast b2 och b3 satisfierar våra 
randvillkor så vi väljer b2 till vår sökta ekvation. 
Potentiolekvationen för stort djup blir alltså: 
 

       ( )εω
ω

ϕ +−= tkxeAg kz
b cos

2
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Bilaga 2 
 

Bojprototyp kopplingsshema och materiallista 
 

 
 
Komponent   Antal Pris/st Tot pris 
 
Spänningsstabilisator LM2940 1    16  
Accelerometer ADXL202  1  297  
Basic stamp BS2sx  1  655 
Sockel Basic stamp  1    13 
Kondensator 1000 µF  2 4     8 
Kondensator 1 µF  2       7   15 
Kondensator 0,047 µF  1      5 
Motstånd 125 kΩ  1       2 
Motstånd 470 Ω  1      2 
Lysdiod 5 v   1      4 
Batteri 9v   1    30 
Batterikontakt  1      6 
Kontaktdon   1    32 
Labkort   1    55 
Sladd   10 m 3,66   37 
 
Div konstruktionsmaterial till bojen   150 
 
Tot pris ca 1300 kr  
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Bilaga 3 
 

Program till Basic Stamp processorn 
 
 
 
'{$STAMP BS2sx} 
 
'*** variabler *************************** 
 
T1x var word 
baud con 240 
spin con 16 
 
 
'*** förberedelser *********************** 
 
pause 1000 
serout spin,baud,[cr] 
 
'*** program ***************************** 
 
configure: 
 low 15 
 
main: 
  pulsin 14,1,T1x 
  serout spin,baud,["DATA,,",dec t1x,cr] 
  goto main 
end 
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Bilaga 4 
 

Matlabprogram våganalys 
 

clear,clf 
%%%   Dataintag   %%%% 
[infil,newpath]=uigetfile('*.txt','Select a file'); 
fid=fopen(infil,'r'); 
data=fscanf(fid,'%e\n'); 
fclose(fid); 
 
%%%   Inställningar   %%% 
T1posG=730; T1negG=428; k=0.5; timestep=0.0186; lowfreq=0.14; mps=70; 
 
%%%   Konstanter och deklarationer   %%% 
T1set=T1posG; g=9.81; acc=zeros(size(data)); vel=zeros(size(data));  
pos=zeros(size(data)); points=10*length(data); phz=points/mps; 
t=0:timestep:timemeasured; 
 
%%%   Förbehandling   %%% 
for n=1:length(data)                                % Acc-vektor 
    acc(n)=(data(n)-T1set)*2*g*k/(T1posG-T1negG);    
end 
acc=fuorier(acc,lowfreq,points,phz); 
for n=2:length(data)                                % Vel-vektor 
    vel(n)=vel(n-1)+timestep*acc(n-1); 
end 
vel=fuorier(vel,lowfreq,points,phz); 
for n=2:length(data)                                % pos-vektor 
    pos(n)=pos(n-1)+timestep*vel(n-1)+timestep^2/2*acc(n-1); 
end   
pos=fuorier(pos,lowfreq,points,phz); 
    plot(t,pos(1:length(data))); grid on; 
 
%%%   Signifikant våghöjd   %%% 
[Swh,T]=SignW(pos); 
Signifikant_wavehight=Swh 
Maxwavehight=2*max(pos) 
Mean_period_in_sec=T/mps 
timemeasured=timestep*length(data) 
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function svar=fuorier(graf,lowfreq,points,phz)  
X=length(graf); 
GRAF=fft(graf,points); 
GRAF(1:phz*lowfreq)=GRAF(1:phz*lowfreq)*-1; 
graf=ifft(GRAF,points); 
graf=real(graf); 
graf=graf-mean(graf); 
svar=graf(1:X); 
 
 
 
 
 
function [Swh,T]=SignW(pos) 
Maxp=[]; slask=[]; n=1; Tv=[]; 
while pos(n)>=0                      % Tar bort första biten av kurvan 
    n=n+1; 
end 
while pos(n)<0 
    n=n+1; 
end  
while n<length(pos)                  % Tar fram pikvärdena på kurvan 
    if pos(n)>=0 
        slask=[slask;pos(n)]; 
        n=n+1; 
    else 
        Maxp=[Maxp;max(slask)]; 
        Tv=[Tv;length(slask)]; 
        slask=[]; 
        while pos(n)<0 & n<length(pos) 
            n=n+1; 
        end      
    end 
end 
q=round(length(Maxp)/3);             % q representerar 1/3 av pikvärdena 
Maxp=flipud(sort(Maxp));            % Sorterar Maxp i fallande ordning 
Maxp=Maxp(1:q);                     % Tar fram den övre 3:e-delen av Maxp 
T=2*mean(Tv(1:length(Tv)-1)); 
Swh=2*mean(Maxp); 
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Bilaga 5 
 

Matlabprogram responsanalys 
 
clear, clf 
%XXX Valbara data XXX 
A=2;                      % verklig vågamplitud 
w=3;                      % verklig vågperiod 
At=15;                     % max tiltvinkel i grader 
wt=2.7;                    % tiltperiod 
lowfreq=0.14;              % filterfrekvens 
maxt=4000;                   % tidsperiod i sekunder 
mps=70;                    % mätningar per sekund 
 
%XXX   Konstanter   XXX 
timestep=1/mps;                % tidssteget 
At=At/360*2*pi;             % omvandling till radianer 
t=0:timestep:maxt;             % tidsvektor 
points=10*length(t); 
phz=points/mps; 
acc=zeros(size(t)); vel=zeros(size(t)); pos=zeros(size(t));  
 
%XXX Ekv XXX 
boj=A*sin(w*t);               % verklig bojläge 
    plot(t,boj,'r'), hold on, grid; 
bojacc=-A*w^2*sin(w*t);      % verklig bojacc 
 
%XXX Bojanalys   XXX 
fi=At*sin(wt*t);              % varierande lutningsvinkel 
acc=bojacc.*abs(cos(fi));    % visad acc 
acc=fuorier(acc,lowfreq,points,phz); 
for n=2:length(t)                                 % Vel-vektor 
    vel(n)=vel(n-1)+timestep*acc(n-1); 
end 
vel=fuorier(vel,lowfreq,points,phz); 
for n=2:length(t)                                 % pos-vektor 
    pos(n)=pos(n-1)+timestep*vel(n-1)+timestep^2/2*acc(n-1); 
end   
pos=fuorier(pos,lowfreq,points,phz); 
    plot(t,pos); grid on; 
 
%XXX Svar XXX 
[Swh,T]=SignW(pos); 
Real_Signifikant_wavehight=2*A; 
Measured_Signifikant_Wavehight=Swh; 
Diff_Signifikant_wavehight=Swh-2*A 
Real_Max_Wavehight=2*A; 
Measured_Max_Wavehight=2*max(pos); 
Diff_Maxwavehight=2*max(pos)-2*A 
Real_Waveperiod=2*pi/w; 
Measured_Waveperiod=T/mps; 
Diff_Waveperiod=T/mps-2*pi/w 
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Bilaga 6 
 

Manual till prototypen 
 

Hur mätningar genomförs 
 

1. Koppla in bojen i datorn. 
2. Öppna programmet ”StampDAQxls”, klicka på ’Aktivera macron’ och öppna ett nytt 

blad. Klicka i ’Reset stamp on connect’ och ’Download data’ i popp-upp fönstret. 
3. Koppla in ett batteri i bojen, lysdioden skall nu lysa för att visa att processorn är aktiv. 

Fäst batteriet mot botten i flötet.  
4. Förslut bojen noga. 
5. Starta och avsluta sampling genom att trycka på ’connect’, som även är ’disconnect’, i 

popp-upp fönstret. 
 
 
Databehandling 
 

1. Spara samplad data i en fil som ’Text(tabbavgränsad)’. 
2. Öppna Matlab och kör våganalysprogrammet. Programmet frågar då vilken fil som 

skall köras i analysprogrammet. Dubbelklicka på den som önskas köras. 
3. I Matlabfönstret kommer nu Signifikativ Våghöjd, Maxperion, Medelperion samt 

mätperiodens längd att visas. En graf visar hur bojen har rört sig. 
 
 
Ändring av inställningar i programmet 
 
Det som kan ändras finns under ’Inställningar’ i programmet.  
 
T1posG Detta är vad accelerometern visar vid ett g, dvs den hålls rättvänd. Används vid 

kalibrering. 
T1negG Detta är vad accelerometern visar vid ett g, dvs den hålls upp och ner. Används vid 

kalibrering. 
K Korrektionsfaktorn ställs in vid kalibrering så att bojen visar korrekt förflyttning.  
Timestep Tiden mellan samplingarna. 
Lowfreq Här ställs högsta bortfiltrerade frekvensen i fuorierfiltret in. 
Mps Mätningar per sekund. 
 
 
Programmering av processorn 
 
Till detta krävs ’Basic Stamp’ lab-platta. Koppla lab-plattan till datorn, montera ett ’Basic 
Stamp’ i sockeln och anslut en strömkälla, ex ett 9v batteri. Öppna programmet ’Basic Stamp  
Editor’ och kör processorprogrammet. Processorn är nu programerad och kan monteras i 
bojen. 
 


