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studiepoeng.

Forsiden viser et utsnitt av rotsystemet til den eksepsjonelle liegruppen E8, projisert
ned i planet. Liegrupper ble oppfunnet av den norske matematikeren Sophus Lie
(1842–1899) for å uttrykke symmetriene til differensiallikninger og spiller i dag en
sentral rolle i flere deler av matematikken.



Sammendrag

Bølge responsen til en 2d elastisk plate har blitt mod-
ellert som et flytende solcellepanel og studert under påvirkn-
ing av periodiske overflate vannsbølger. Modellen anal-
yseres med lineær bølge teori og hydrodynamikk.

Den tredje Stokes ligningen har blitt brukt til å løse bølge
steilhet ε for å finne det kritiske punktet for brytende
bølger, og den Fourier transformasjonen er blitt brukt
til data signal for å beregne de innkommende / reflek-
terte bølge amplituder. Driftkraften er videre beregnet
og resultater viser hvordan kan forskjellige bølgelengder
påvirke den flytende platen.

Ulike typer flytende solcelle paneler har også inkludert,
og generelle konsepter/fordeler for slike designet har blitt
diskutert gjennom kapittel 4.
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Forord

Jeg vil uttrykke mine dype takknemlighet til mine veiledere
John Grue og Atle Jensen, mekanikk indeling ved Uni-
versitet i Oslo. Særlig hovedveileder John Grue, han
alltid imøtekommende og har hjelpende hender hvis jeg
hadde spørsmål om min forskning eller skriving. Han
viser støtte i alt jeg gjør og lærer meg riktig retning for
oppgaveskrivingen, hvordan søke i litteratur og hvordan
samle inn data. Selv om det gikk relativt bra, men jeg
fått noen problemer i løpet av tiden likevel. Hovedsake-
lig fordi jeg ikke utnyttet det fulle potensialet på noen
avanserte emner før, som kan forsinke fremdriften i opp-
gaven. Heldigvis var jeg i stand til å trekke gjennom
på grunn av John’s dedikasjon og hans omtenksomme
tanker; I tillegg med Atles hjelp, det blir mulig å mestre
prosedyrer for eksperimentet mye raskere.

Jeg er også takknemlig for 2 doktorgrad studenter Petter
Vollestad og Reyna Ramirez. De veiledet meg hvordan
jeg bør måle bølgen ordentlig, og ga meg noen innsikt
slik at jeg tenke på forskjellige perspektiver. Og vennene
mine, Yue, Sebastian, Joakim. vi har godt minne i min
studietiden.

Sist ikke minst, jeg skylder mer enn takket være mine
familiemedlemmer for deres økonomiske støtte og opp-
muntring i hele mitt liv. Uten deres støtte, er det umulig
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for meg å fullføre utdanningen.
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Chapter 1

Introduksjon

1.1 Beskrivelsen av Projekten

Det er internasjonal interesse for koblingen mellom havbøl-
ger og isflak for at det er flere momenter av denne vek-
slvirkningen som bør utforskes.

I tillegg blir den fornybare mer og mer populær de siste
årene, ikke bare den gir ren energi og tilstrekkelig minder
forurensning, men den har også bedre energieffektivitet
sammenlignet med konvensjonelle typer. De flytende sol-
cellepaneler er nye i fornybar energi, men har allerede
begynt å tiltrekke seg oppmerksomhet. Derfor er det
svært viktig for oss å studere eksperimentelt.

For å reprodusere slike hendelser, tynn og flytende plate
har blitt brukt til å modellere havis og andre type fly-
tende strukturer, med en stor gren av disse modellene
utviklet for å undersøke samspill mellom overflatevanns-
bølger og platen.

Platen er often horizontal dimensjonal i dette tilfellet og
skal sammenligne med bølgelengde slik at platene bøyer
som respons på bølgene. Interaksjonsmodeller for bølge-
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plater brukes til å forutsi proporsjonene av bølge energi
som reflekteres og overføres av platen, dette vil da gir
forutsigelser om avstanden til at bølgene beveger seg i
det isbelagte hav, FPV og påvirkningen av disse type
strukturer.

1.2 Gjennomgang av Oppgaven

1.2.1 Bølge Fokusering

Den første delen av oppgaven handler om det fokuserende
bølge. Det er forskjellige grunner til dette. Den viktigste
er at slike bølger er lokale i tid og rom og at de ikke
påvirkes av refleksjoner fra endeveggene i bølgetanken.
En annen fordel er at det er lett å variere steilhet, fra små
til store bølger. Bølge generering og bølge parameter vil
bli diskutert gjennom denne delen.

1.2.2 Modeller av Flytende Platen

I denne delen skal en modell av et isflak eller et liten sol-
cellepaneler flyte på vannet. Bølgeresponsen skal måles
og finne de eventuelle innkommende og reflekterte bølge
amplitudene ved hjelp av Fourier transform. Driftkraften
D og energi per areal E kan deretter beregnes ut.

1.2.3 Oversikt av flytende solcelle panelet

Siste delen vil jeg samle 38 artikler om det eksisterende
flytende solcelle panelet og skal gi en kort konklusjon for
hver artikkel. Generelle egenskaper av slike designet vil
diskuteres og sammenligne med mitt eksperimentet.
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Chapter 2

Instrumenter og
Forbedrelse

2.1 UltraLab ULS Advanced

UltraLab ULS Advanced er et høyt hastighets, kalibrerings-
fritt, målesystem for fjernmåling basert på General Acous-
tics ’velkjente innovative høye ytelser luftbårne ultra-
lyd ultralydteknologi. Den er designet for tidseffektive,
veldig pålitelige og høyoppløselige bølgemålinger og er
optimalisert for utfordrende målinger i slepetanker og
hydrauliske laboratorier.

UltraLab ULS Advanced
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UltraLab har fire uavhengige, synkroniserte kanaler
som gir veldig nær avstand mellom sensorene. Hver
kanal kan utstyres med opptil tre sensorer for maksimal
pålitelighet i svært høye hastigheter. Med 100 Hz, hver
måleenhet kan oppdage høye dynamiske prosesser i en
imponerende oppløsning på 0,18 mm innenfor måleom-
rådet mellom 200 og 1 200 mm, tilstrekkelig til å fullt
oppdage alle faser av en brytende bølge og vise det fak-
tiske nivået ved overflaten av bølgen. Den integrerte lyd-
hastighetssensoren med høy presisjon gjør systemet kali-
breringsfritt og garanterer en nøyaktighet på 1 mm, selv
ved skiftende omgivelsesforhold.

I tillegg er UltraLab utstyrt med LAN, RS232 og trigger-
grensesnitt for problemfri tilkobling til eksterne målesys-
temer. Det direkte lesbare ASCII-utdataformatet kan
enkelt importeres til ethvert prosesseringsverktøy. En
triggerinngang implementeres for tidssynkronisering med
eksterne målesystemer og datainnsamling.

2.2 Hydrodynamisk Lab

Hydrodynamisk Lab ligger ned i kjelleren ved Universitet
i Oslo. Eksperimentet mitt ble utført i en bølgetank 24.6
lang og 0.5 meter bred. Den var fylt med vann til en
dybde på 0.53 meter.
Det er et hydraulisk stempel plassert i enden av bøl-
getanken som skal generere bølger. Generatoren er kon-
trollet av et data programme, som er skrevet i LabView.
Forskjellige innspiller tilsvarer forskjellige inngangsspen-
ninger, som skal sendes til generator slik at kan forflytte
padler from sin initial posisjon. Forskjellige innspiller
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er behandlet av WaveLab, som vil oscillere frem and
tilbake.
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Bølgeprober vil plassere på et bestemt plass og 25 cm
over fri vannoverflaten. Bølgehevningen kan dermed blir
registeret og behandlet i UltraLab.
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Chapter 3

Bølger Fokuseringen

På grunn av havs natur, er de bølgene ofte uforutsigbare
og voldsom. Det kan være utrolig farlig og kan føre til
katastrofalt skadet for offshore-strukturen, marin indus-
trien og isfjell/isflak. Derfor er det svært viktig for oss
å studere eksperimentelt og sammenligne med numerisk
tilnærming før vi kan utvikle det i den virkelige verden.
For å kunne reprodusere slike hendelser, er vi nødt til å
fokusere hvert enkelt bølgetoget slik at vi kan produsere
en stor hendelse ved ønsket posisjon og tid.
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3.1 Analytisk og Teoretisk Bakgrunn for Fokuserende
Bølger

Hovedpoenget for denne oppgaven er at vi skal repro-
dusere de ekstreme bølgene og studere de belastningene
på offshore og flytende strukturer. Ved å simulere slike
hendelser, er det mulig for oss å studere hva slags in-
nvirkning vi kommer til å få på de strukturene.

Dispersjonsrelasjon i dypt vann er gitt ved:

Dispersjonsrelasjon : ω2 = gk (3.1)

Gruppe Hastigheten : cg =
1

2

g

w
(3.2)

Slike hendelser har Bogdan Osyka også diskutert i sin
master oppgave. Den generelle ligningen for inngangssig-
nal er altså gitt ved:

V (t) = b(t)sin(φ(t)) (3.3)

fase funksjon : φ(t) = 2πf0t(1− α
t

t0
) (3.4)

b(t) =
256V0

27t4s
t3(ts − t) (3.5)

Videre kan vi finne ut fokus punkt xf ved å utled fase
funksjon φ og groupe hastighet cg:

ω(t) =
∂φ

∂t
= 2πf0(1− 2α

t

ts
) = 2πf01−

t

tf
(3.6)

cg(0) =
1

2

g

ω(0)
=

g

4πf0
=
xf
tf

(3.7)

xf =
gtf

4πf0
=

gts
8παf0

(3.8)

,hvor g er gravitasjonskraft parameter 9.81m/s2, ts når
padle stopper, f0 er initial frekvens 2Hz som er konstant
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og bølger parameter α som skal bestemmes. Ved å sette
ønsket posisjon xf = 8m, kan vi finne ut hvilken param-
eter vi trenges å skrive i LabView:

xf = 8 =
gts

8παf0
→ α ≈ 0.44 (3.9)

For å oppnå fokusering på ønsket posisjoner, så har de
forskjellige fokuserende bølger implementert. Den eksper-
imentelle implementeringen av tilnærmingen inkluderte
følgende prosedyrer

i) Flytt bølgeprober til fokuserende punktet xf = 8m.

iI) Setter en ønsket verdi for inngangsspenning V0 i Wave-
Lab.

iiI) WaveLab sender da en signal til ultraLab ADV slik
at det kan generere ønsket bølger.

iv)Etter å ha verifisert at inngangssignal gir fokusering i
ønsket posisjon, vi endre inngangsspenningen V0.

Det er totalt 8 eksperimenter som ble observert og in-
ngangsspenningen V0 skal være mellom 0,1 volt og 0,8
volt.
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3.2 Metoder og Tilnærmingen

Bølgeprober har flyttet til ønsket posisjon hvor alle bøl-
gehevinger er innspilt. Det er totalt 4 prober, den andre
proben er plassert på posisjonen xf = 8 mens de andre er
plassert før og etter xf . Hvert prober innspiller hver egne
data og det skal de seriene er analysert for 30 sekunder.

Vi har bunn-til-bunn periode, TTT og maksimale bølger
forhevinger ηm. Vi skal komme tilbake til disse parameter
slik at vi kan regne ut bølge steiheten ε0, konvergensen
av ε, bølger tallet k og vinkel frekvens ω.

Den tredje ordre Stokes bølger er gyldig for ustødig ikke
lineær bølger, dette gir meg en god tilnærming for mine
eksperimenter. Den Stokes tilnærmingen er gitt ved:

kηm = ε+
1

2
ε2 +

1

2
ε3 +O(ε4) (3.10)

Dispersjonsrelasjon ved denne tilnærmingen er altså gitt
ved:

ω

gk
= 1 + ε2 +O(ε4) (3.11)

De to ligningene brukes i den iterative algoritmen slik
at vi kan finne ut bølger tallet k og konvergensen av bøl-
ger steilhet ε.

Generelle iterasjonen:
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i):kηm =
ω2

g
ηm =

4π2

T 2
TTg

ηm

ii):ε0 = kηm

iii):ε1 =
kηm

1 + 1
2ε0 + 1

2ε
2
0

iv):kηm =

ω2

g ηm

1 + ε21

v):ε2 =
kηm

1 + 0.5ε1 + 0.5ε21
=

ε0
(1 + ε21)(1 + 0.5ε1 + 0.5ε21)

vi) : kηm =

ω2

g ηm

1 + ε22
=

ε0
1 + ε22

v):ε3 =
kηm

1 + 0.5ε1 + 0.5ε21
=

ε0
(1 + ε22)(1 + 0.5ε2 + 0.5ε22)

Hvis vi fortsetter, vil vi kunne finne følgende uttrykk:

εi+1 =
ε0

(1 + ε2i )(1 + 0.5εi + 0.5ε2i )
(3.12)

Slike iterasjonen skal jeg bruke til å finne ut konvergensen
av ε
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3.3 Bølger Genereringen

3.3.1 3.4.1 Inngangssignal For Fokuserende Bølger

Det er totalt 8 hendelser som blir observert. Hvert serie
er testet med forskjellige inngangsspeningen V0 hvor det
varierer mellom 0,1 volt og 0,8 volt mens initial frekvens
er 2Hz hele tiden. Antall eksperimenter er gitt ved først
kolonne under N og markert N1, N2. Mer detaljert finnes
i følgende tabellen:

Antall
Eksper-
imenter,
N

Inngangs-
spenningen
V0,[volt]

Initial
Frekvens
f0,[Hz]

Beskrivelsen av
Hendelsen

N1 0,1 2 Ikke brytende,
jevnt flyt

N2 0,2 2 Ikke brytende,
jevnt flyt

N3 0,3 2 Ikke brytende,
jevnt flyt

N4 0,4 2 Ikke brytende,
jevnt flyt

N5 0,5 2 Ikke brytende,
jevnt flyt

N6 0,6 2 spilling ved xf
N7 0,7 2 Bryte før xf og har

bobler på overflaten
N8 0,8 2 Bryte før xf og har

bobler på overflaten

Table 3.1: Inngangssignal for Fokuserende Bølger

Ved hjelp av dette er det mulig for meg å se hva slags
sammenheng mellom inngangsspenningen V0 og bølge
forheving. I tillegg kan jeg også finne ut endringen i
ηm for hver forskjellig V0.
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3.3.2 3.4.2 Ikke-Brytende Bølger

Først må jeg finne ut den maksimale bølgeforhevingen
ved hver bølgeprobe, gjennom hendelsen nummer1 og
nummer5, får jeg da ikke-brytende bølger:

Inngangs-
speningen

Probe1(meter) Probe2(meter) Probe3(meter) Probe4(meter)

0.1 0.0116 0.0104 0.0099 0.0090
0.2 0.0247 0.0223 0.0206 0.0190
0.3 0.0388 0.0355 0.0326 0.0297
0.4 0.0553 0.0503 0.0462 0.0417
0.5 0.0784 0.0714 0.0652 0.0577

(ηmax ved hver bølgeprobe)

Ved å sammenligne alle bølgehevinger, er det mulig å
finne ut ηm.
Gjennom slike hendelser, vi identifiserer bunn til bunn
periode, Ttt som er bestemt av bølgehevingen på et fast
sted Xf . Vi da definerer den lokale vinkel frekvensen ω:

ω =
2π

Ttt
(3.13)

Følgende bølge parameter kan beregnes deretter:

i) ε, fra den iterative algoritme.

ii) Bølgetallet k, utled fra den tredje Stokes Tilnærm-
ing.

iii) kηm

iv)Bølge lengde λ: λ = 2π
k
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v) kh, hvor vanndybde h = 0.53 meter

vi) ω2

g ηm

Bølgeserier,[volt] 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
Ttt,[sekund] 1.04 1.04 1.01 0.840 0.705
ηm,[Meter] 0.0116 0.0247 0.0388 0.0553 0.0784
Frekvens: ω 6.04 6.04 6.211 7.48 8.9123
ω2

g ηm 0.0461 0.0982 0.1636 0.3370 0.6783
ε 0.0416 0.0806 0.1217 0.2061 0.3208
Bølgetallet:k 3.6639 3.4053 3.3507 4.1902 4.9587
kηm 0.0425 0.0841 0.13 0.2317 0.3888
kh 1.9419 1.8048 1.7759 2.2208 2.6281
λ 1.7149 1.8451 1.8752 1.4995 1.2671

(Bølger parameter for inngangsspenningen mellom 0.1 og 0.5)

Konvergensen av ε er befunnet ved hjelp av iterasjon
som jeg nevnte på seksjonen 3.3.

Inngangsspeningen 0.1 volt:

(Plotting når 0.1 volt)
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(Real Time Action 1) (Real Time Action 2)

Inngangsspenningen = 0.2 volt:

(Plotting når 0.2 volt)

(Real Time Action 1) (Real Time Action 2)

Inngangsspenningen = 0.3 volt:
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(Plotting når 0.3 volt)

(Real Time Action 1) (Real Time Action 2)

Gjennom 0.1 volt og 0.3 volt, ingen brytende bølger
oppstår og tilsvarende steilhet er små. Merk at selv om
det blir økningen i ε, men k avtar likevel.

Inngangsspenningen = 0.4 volt:
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(Plotting når 0.4 volt)

(Real Time Action 1) (Real Time Action 2)

Inngangsspenningen = 0.5 volt:
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(Plotting når 0.5 volt)

(Real Time Action 1) (Real Time Action 2)

Gjennom 0.4 volt og o.5 volt, økningen i bølge steilhet
har blitt større, men det er ikke stor nok til å få brytende
bølger.

3.3.3 3.4.3 Spilling ved xf

Ved å sette amplitude spenningen = 0.6 volt, så har jeg
følgende hendelsen.
Bølgeforheving ved hver bølgeprobe:
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Inngangs-
speningen

Probe1(meter) Probe2(meter) Probe3(meter) Probe4(meter)

0.6 0.1015 0.1006 0.0978 0.0905

(ηmax ved hver bølgeprobe)

Bølgeserie,[volt] 0.6
Ttt, [sekunde] 0.655
ηm, [meter] 0.1015
ω 9.5926
ω2

g ηm 1.0174
ε 0.403
k 5.0929
kηm 0.5169
kh 2.6992
λ 1.2337

(Bølger parameter når inngangsspenningen er 0.6)

Inngangsspenningen = 0.6 volt:

(Plotting når 0.6 volt)
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(Real Time Action at time 1) (Real Time Action at time 2)

(Real Time Action at time 3) (Real Time Action at time 4)

Sammenligner med tidlige eksperimenter, steilhet ε =
0.403 er et kritisk punkt. I dette tilfellet har vi splitting
og brytende bølger.

For bedre forståelse av hendelsene har jeg tatt med flere
bilder av real time action, som gir oss hvordan splitting
bølger oppstår og hvilken visuell effekt som kommer til
å bli.

3.3.4 3.4.4 Brytende bølger før xf , 0.7 volt og 0.8 volt

Maksimale bølger forhevinger ved hver bølgeprobe:

Inngangs-
speningen

Probe1(meter) Probe2(meter) Probe3(meter) Probe4(meter)

0.7 0.0846 0.0944 0.1074 0.1110
0.8 0.0864 0.0891 0.0949 0.1089

(ηmax ved hver bølgeprobe)
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Bølgeserier,[volt] 0.7 0.8
Ttt, [sekunde] 0.590 0.634
ηm, [meter] 0.1110 0.1089
ω 10.6495 9.9104
ω2

g ηm 1.3713 1.1651
ε 0.4708 0.433
k 5.7099 5.2097
kηm 0.6338 0.5673
kh 3.0263 2.7611
λ 1.1004 1.2061

(Bølger Parameter for inngangsspeningen mellom 0.7 og 0.8)

Inngangsspenningen = 0.7 volt:

(Plotting når 0.7 volt)
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(Real Time Action at time 1) (Real Time Action at time 2)

(Real Time Action at time 3) (Real Time Action at time 4)

Inngangsspeningen = 0.8 volt:
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(Plotting når 0.8 volt)

(Real Time Action at time 1) (Real Time Action at time 2)

(Real Time Action at time 3) (Real Time Action at time 4)
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Gjennom 0.7 volt og 0.8 volt blir bølgen enda vold-
eligere sammenlignet med 0.6 volt. Det forekommer mye
bobler på vannoverflaten og bølgen bryter før min ønsket
fokuserende punktet.

Og selv om jeg øker inngangsspenningen fra 0.7 volt til
0.8 volt, blir ikke ηm større. Her har jeg fortsatt inklud-
ert flere bilder for de 2 hendelsene slik at vi kan få en
intuitiv inntrykk.

3.4 Resultater og Diskusjonen

De forskjellige maksimale bølge forhevingene ηm er regis-
teret gjennom hele eksperimenten, i tillegg er de forskjel-
lige formene av bølger filmet av Slow-Motion kamera.
Ved å plotte bølgen for hver ηm, får vi da:
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Det viser seg at for inngangssignalet ligger mellom 0.1
og 0.6, økningen i ηm er lineær og bølger under disse
testene er ikke-brytende bølger.
Merk at 0.6 volt kan være et kritisk punkt for våre tester,
økningen er større enn tidligere tester og vi begynner å
få splittingform-brytende bølger.
Den bølgeforhevingen når sin maksimal verdi ved 0.7
volt, og deretter avtar selv om inngangssignalet øker fort-
satt.

Fordi Bunn-til-Bunn periode Ttt er sterkt avhengig av
bølgehevinger, så vil vi få motsatt graf av ηm

Merk at vi får sammen Ttt ved 0.1 volt og 0.2 volt selv
om ηm er doblet under disse tester.

Vi skal lage hendelsene med periodiske bølger senere og
observere hvilken innflytelse FPV vil få. Og basert på
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dette, vil jeg sammenligne med det eksisterende flytende
solcelle panelet.
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Chapter 4

Modeller av Flytende Plate

Det virker kreftene på kroppen under samspillet mellom
flytende strukturer og overflatebølger. For å se på sam-
menhengen mellom vann bølger og flytende objektet, vi
vurderer en elastisk tynn plate med lengde L = 80 cm,
bredde B = 49.6 cm, flytende på relativt dypt vann og
deformert i bølger med frekvens ω og oscillerer langs x-
aksen.

Illustrasjonen av Platen
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4.1 Randverdibetingelser

La oss starter å definere randverdibetingelser for vårt
problemet. Fluidet vil behandlet hovedsakelig i 2D, og
viskøst effekten vil bli neglisjert og fluid er virvelfritt
∇× Φ = 0. Da har vi følgende betingleser:

Laplace ligningen:∇2φ =
∂2φ

∂x2
+
∂2φ

∂y2

På bunn:
∂φ

∂n
= 0

Kinematisk randverdibetingelsen:
∂η

∂t
=
∂φ

∂y

Dynamisk randverdibetingelsen:η = −1

g

∂φ

∂t

Ved y = 0, dynamisk + kinematisk randverdibetingelsen:
∂2φ

∂t2
+ g

∂φ

∂y
= 0

Den generelle bølgehevingen som forplanter seg i positive
x retningen er gitt ved:

η = Acos(kx− ωt+ ε)

, løser det ved hjelp av randverdibetingelsen og vi ender
opp med følgende uttrykket for φ når det er i dypt vann:

φ =
gA

ω
ekysin(kx− ωt) (4.1)
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Hastighet komponenter :

u =
∂φ

∂x
= ωAekycos(kx− ωt) (4.2)

v =
∂φ

∂y
= ωAekysin(kx− ωt) (4.3)

Dermed er dispersjonsrelasjonen i dypt vann gitt ved:

ω =
√
gk (4.4)

=

√
g

2π

λ
(4.5)

→ f =
ω

2π
=

√
g 2π
λ

2π
(4.6)

De eksperimentale bølgeparameterne befinnes i følgende
tabellen:

λ[meter] Bølge tallet: k ω[rad/s] Frekvens:
f[Hz]

1.5 4.189 6.410 1.020
1.1 5.712 7.486 1.191
0.9 6.981 8.276 1.317
0.5 4π 11.103 1.767

4.2 Teoretisk bakgrunn og beregning

Basert på illustrasjonen av den flytende platen, ved å
generere bølger på venstre side vil føre til følgende han-
dlinger.
På venstre side av platen, den kombinasjonen av innkom-
mende bølger og reflekterte bølger fra platen er dannet
ved å legge til to planbølger som beveger seg i motsatte
retninger.
Platen vil oscillere som svar på den innkommende bølger
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med den foreskrevne frekvens f = ω
2π

For innkommende bølger:

ηinn = a0cos(kx− ωt+ ϕ0) (4.7)

For reflekterte bølger:

ηR = aRcos(kx+ ωt+ ϕR) (4.8)

,hvor ϕ0 og ϕR er bølgefaser av innkommende bølger og
refleksjonsbølge.
Den transmitterte bølger er dannet på høyre side av
platen. Det er eneste bølger som oppstår etter platen
og vil bevege i sammen retning som innkommende bøl-
ger, men med forskjellige amplitude og fase.

ηtra = atracos(kx− ωt+ ϕtra) (4.9)

Legg sammen den innkommende bølger og reflekterte
bølger, så får vi den så kalt delvis stående bølge. Med an-
dre ord, den innkommende amplitude og den reflekterte
amplitude vil være forskjellige fra hverandre.

η = a0cos(kx− ωt+ ϕ0) + aRcos(kx+ ωt+ ϕR)
(4.10)

= Re(A0e
i(kx−ωt) + ARe

i(kx+ωt))
(4.11)

A0 = a0e
iϕ0, AR = aRe

iϕR

(4.12)

Ved x = x0:

ηA = Re(A0e
i(kx0−ωt) + ARe

i(kx0+ωt)) (4.13)

Ved x = x0 + ∆x:

ηB = Re(A0e
i(k(x0+∆x)−ωt) + ARe

i(k(x0+∆x)+ωt) (4.14)
ηB = Re(eiωt(A0.cce

−i∆x−ikx0 + ARe
ik∆x+ikx0)) (4.15)
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,hvor A0.cc er kompleks konjugert av A0.

Videre kan vi finne ut følgende uttrykker ved hjelp av
Fourier Transform:

ω

2π

∫ t0+ 2π
ω

t0

ηAe
−iωtdt =

1

2
A0.cce

−ikx0 +
1

2
ARe

ikx0 = A

(4.16)

ω

2π

∫ t0+ 2π
ω

t0

ηBe
−iωtdt =

1

2
A0.cce

−ikx0e−ik∆x +
1

2
ARe

ik∆x+ikx0 = B

(4.17)

Hvis vi nå ganger ligningen (4.16) med eik∆x, får vi da:

1

2
A0.cce

−ikx0+ik∆x +
1

2
ARe

ik∆x+ikx0 = Aeik∆x

Trekk hverandre, så får vi:

1

2
A0.cce

−ikx0+ik∆x +
1

2
ARe

ik∆x+ikx0

−1

2
e−ik∆xe−ikx0 − ARe

ik∆x+ikx0 = Aeik∆x −B

A0.cce
−ikx0 1

2
(eik∆x − e−ik∆x) = Aeik∆x −B

A0.cce
−ikx0isin(k∆x) = Aeik∆x −B

A0.cce
−ikx0 =

Aeik∆x −B
isin(k∆x)

= C

Hvis vi nå ganger ligningen (4.16) med e−ik∆x, så får vi
følgende uttrykk:

1

2
A0.cce

−ikx0−ik∆x +
1

2
ARe

ikx0−ik∆x = Ae−ik∆x

1

2
A0.cce

−ikx0−ik∆x +
1

2
ARe

ik∆x+ikx0 = B
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Og vi trekker hverandre:

1

2
ARe

ikx0(e−ik∆x − eik∆x) = Ae−ik∆x −B

−isin(k∆x)ARe
ikx0 = Ae−ik∆x −B

ARe
ikx0 =

Ae−ik∆x −B
−isin(k∆x)

= D

Vi har nå fått de generelle uttrykke for kompleks innk-
ommende og reflektert koeffisienter:

A0.cce
−ikx0 = a0e

−iϕ0−ikx0 = C (4.18)
ARe

ikx0 = aRe
iϕR+ikx0 = D (4.19)

a0aRe
iϕR−iϕ0 = CD (4.20)

4.3 Eksperiemntale Oppsett for målinger av bøl-
ger parameter

Oppsettet for eksperimentet er illustrert i figuren neden-
for.
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Det blir sammen oppsettet som var brukt i bølge-
fokuseringen, men med periodiske bølger. Probe A er
plassert på posisjonen x0 = 11.8 mens probe B er ∆x =
0.33 meter bak probe A, probe D er plassert på posisjo-
nen p = 12.98 meter. Platen vil være fritt flytende på
vannoverflaten og plassere 2 meter unna fra probe D.

Det er totalt 4 forskjellige bølge lengder λ som blir
testet
i) λ = 1.5 meter.
ii)λ = 1.1 meter.
iii)λ = 0.9 meter.
iv)λ = 0.5 meter.

Og inngangsserier med 4 forskjellige verdier v = [0.1,
0.2, 0.3, 0.4] for hver bølgelengde ble testet. Med dette
oppsettet vil vi kunne måle ηA og ηB samtidig.

Ligninger 4.18 og 4.19 i Fourier Transformen vil bli brukt
til å beregne de konjugerte komplekse innkommende og
reflekterte koeffisientene. Bare data fra probe A og probe
B har blitt brukt i dette eksperimentet. I tillegg vil vi
kunne finne ut innkommende og reflekterte amplituder
ved å ta absolute verdier av de komplekse koeffisientene:

a0 = |C| (4.21)
aR = |D| (4.22)

Tidshistorier for målte bølgehevinger av delvis stående
bølger er visualisert i følgende sub-seksjoner.
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4.3.1 Bølgelengde λ = 1.5 meter, f = 1.020 Hz, k = 4.189
og ω = 6.410 rad/s

Med periode T = 2π
ω = 0.980. Her er de reflekterte am-

plitudene relativt små sammenlignet med innkommende
amplitude. Det blir 1.36% økning på R = aR/a0 når vi
øke inngangsspenningen fra 0.1v til 0.2v; Men det blir
19.53 % 47.59 % nedgang i [0.2v, 0.3v] og [0.3v,0.4v].

Tabellen nedenfor viser bølge parameter sammen med
tilsvarende plotting for ηA og ηB.

volt ηA[cm] ηB [cm] a0[cm] aR[cm] t0[s] aR/a0
0.1 -0.3905 0.1012 0.35 0.049 20 13.99%
0.2 -0.6892 -0.0199 0.64 0.091 20 14.18%
0.3 0.6077 -0.7867 1.03 0.120 20 11.41%
0.4 0.2207 -1.4110 1.34 0.080 15 5.98%

i)Inngangsspenningen = 0.1 V.
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ηA[cm]

ηB [cm]

37



ii)Inngangsspenningen = 0.2 V.

ηA[cm]
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ηB [cm]

iii)Innganggspenningen = 0.3 V.
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ηA[cm]

ηB [cm]
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iv)Inngangsspenningen = 0.4V.

ηA[cm]

41



ηB [cm]

4.3.2 Bølgelengde λ = 1.1 meter, f = 1.191 Hz, k = 5.712
og ω =7.486 rad/s

Her er bølgelengde λ redusert til 1.1 meter med periode
T = 2π

ω = 0.839. R-veriden her er fortsatt relativt små.
Først blir det 18.77% økning. Deretter avtar med 9.37%
og det øker igjen med 99.43% til slutt.

Tabellen nedenfor viser bølge parameter sammen med
tilsvarende plotting for ηA og ηB.

volt ηA[cm] ηB [cm] a0[cm] aR[cm] t0[s] aR/a0
0.1 -0.1788 -0.3017 0.33 0.075 30 22.64%
0.2 -0.401 -0.4293 0.65 0.18 30 26.89%
0.3 -1.131 -0.4022 0.90 0.22 30 24.37%
0.4 2.428 -2.218 1.73 0.84 30 48.60%

i)Inngangsspenningen = 0.1 V.
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ηA[cm]
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ηB [cm]

ii)Inngangsspenningen = 0.2 V.
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ηA[cm]

ηB [cm]
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iii)Innganggspenningen = 0.3 V.

ηA[cm]
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ηB [cm]

iv)Inngangsspenningen = 0.4 V.
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ηA[cm]

ηB [cm]
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4.3.3 Bølgelengde λ = 0.9 meter, f = 1.317 Hz, k = 6.981
og ω = 8.276 rad/s

Med periode T = 2π
ω = 0.900. Her øker R proporsjon-

alt med inngangsspenningen gjennom 0.1v og 0.3v, og
deretter avtar ved 0.4v. Først blir det 8.77% ,10.94%
økninger i intervallet [0.1v, 0.2v, 0.3v], og reduseres med
7.16% prosent til slutt.

Tabellen nedenfor viser bølge parameter sammen med
tilsvarende plotting for ηA og ηB.

volt ηA[cm] ηB [cm] a0[cm] aR[cm] t0[s] aR/a0
0.1 -0.327 -0.088 0.36 0.11 18 30.66%
0.2 -0.7331 0.1881 0.70 0.23 20 33.35%
0.3 1.198 -2.019 1.51 0.56 19 37%
0.4 0.3616 -0.1295 1.52 0.52 17 34.35%

i)Inngangsspenningen = 0.1 V.
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ηA[cm]

ηB [cm]
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ii)Inngangsspenningen = 0.2 V.

ηA[cm]
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ηB [cm]

iii)Inngangsspenningen = 0.3 V.
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ηA[cm]

ηB [cm]
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iv)Inngangsspenningen = 0.4 V.

ηA[cm]
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ηB [cm]

4.3.4 Bølgelengde λ = 0.5 meter, f = 1.767, k = 4π og
ω=11.103 rad/s

Med periode T = 2π
ω = 0.566. Her er bølgelengden rela-

tivt kort og det vil forplante seg raskere enn langbølgen.
Med slike bølger vil vi få reflection fra enden av bølge-
tanke som kan påvirke våre datasetter; I tillegg har kort-
bølgetransport høyere energi som kan forårsake mer vold
in fluid, og dette kan føre til hyppigere oscillasjoner. Det
blir 45.25% og 59.11% i intervaller [0.1v, 0.2v] og [0.2v,
0.3v]. Og avtar med 11.23%.

Tabellen nedenfor viser bølge parameter sammen med
tilsvarende plotting for ηA og ηB.
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volt ηA[cm] ηB [cm] a0[cm] aR[cm] t0[s] aR/a0
0.1 -0.4333 -0.213 0.39 0.16 35 41.86%
0.2 -0.0158 -1.181 0.99 0.60 37 60.80%
0.3 -0.1532 -0.1221 0.27 0.26 30 96.74%
0.4 0.506 0.4929 2.05 1.76 32.6 85.88%

i)Inngangsspenningen = 0.1 V.

ηA[cm]

56



ηB [cm]

ii)Inngangsspenningen = 0.2 V.
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ηA[cm]

ηB [cm]
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iii)Inngangsspenningen = 0.3 V.

ηA[cm]
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ηB [cm]

iv)Inngangsspenningen = 0.4 V.
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ηA[cm]

ηB [cm]
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4.4 Bølge Drift Kraften og energien

Driftkraften er dannet på grunn av absorpsjon eller re-
fleksjon av bølger. Bølger vil ha momentum når det for-
planter seg, ved stopp eller endringen av retningen vil
føre til reaksjonskraften. Men når det er driftkraften
på en flytende legeme, vil ikke alle bølger bli reflektert
som tilsvarer mine resultater fra amplituder, og en del
bølge vil forplante seg videre. Dette vil føre til forskjel-
lige hastighetspotensialet.
i) Innkommende hastighetspoentsialet φI :

φI =
ga0

ω
ekysin(kx− ωt+ ϕ0) (4.23)

ii) Reflekterte hastighetspotensialet φR:

φR =
gaR
ω
ekysin(kx+ ωt+ ϕR) (4.24)

iii) Transmitterte hastighetspotensialet φT :

φT =
gaT
ω
ekysin(kx− ωt+ ϕT ) (4.25)

Figure nedenfor viser den definisjonen av kontroll Vol-
umet:

Kontroll Volumet
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Den horisontale driftkraften er dermed formulert ved
hjelp av momentumbevaringsprinsippet:

F̄x = −
∫∫

S−∞+S∞

Pn + ρV
∂φ

∂n
dS (4.26)

hvor P er trykket som kan befinnes ved hjelp av Bernoullis
ligningen og D er kraften som virker på KV.
S1 er fra den gjennomsnittlige frioverflaten y = 0 til mo-
mentant posisjonen η1, og den forenklet Bernoullis lignin-
gen for φT langs S1:

P = −ρgz − ρ∂φT
∂t
|y=0 (4.27)

Og ender opp med følgende uttrykket :

−1

2
ρgη̄2

1 = −1

4
ρga2

T (4.28)

Integrasjonen langs S−∞ utføres på en lignende måte som
integrasjonen over S∞, og det totale resultatet er :

F̄x =
1

4
(a2

0 + a2
R − a2

T ) (4.29)

Siden det blir ingen energifluks gjennom SB og dette fører
til a2

0 = a2
R + a2

T , da kan det skrives som

F̄x =
1

2
ρga2

R (4.30)

hvor g er tyngde akselerasjon 9.81 [m/s2] og tettheten ρ
er 1000[kg/m3]. Denne kraften er kombinasjonen av

a) Den flytende platen blir tvunget til å oscillere på grunn
av innkommende bølger og danner reflekterte bølger.
b) Diffraksjon bølger når platen er behersket fra oscil-
lasjon og påvirket av innkommende bølger samtidig.
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Den total energien per areal av fri overflaten er dermed
definert ved :

E = Ek + Ep =
1

2
ρg|η|2maks

|η|2maks = |a0cos(kx− ωt+ ϕ0) + aRcos(kx+ ωt+ ϕR)|2maks = (a0 + aR)2

E blir dermed

E = Ek + Ep =
1

2
ρg(a0 + aR)2 (4.31)

Tabeller nedenfor viser den horisontale driftkraften D for
forskjellige aR og energien per areal E.

λ[meter]
Volt[v] 0.1 0.2 0.3 0.4

1.5 0.0012 0.0041 0.0071 0.0031
1.1 0.0028 0.0159 0.0237 0.3461
0.9 0.0059 0.0259 0.1538 0.1326
0.5 0.0126 0.1766 0.0332 1.5194

Table 4.1: Driftkraften:[D]=N

λ[meter]
Volt[v] 0.1 0.2 0.3 0.4

1.5 0.0781 0.2621 0.6487 0.9890
1.1 0.0805 0.3379 0.6153 3.2397
0.9 0.1084 0.4242 2.1017 2.0413
0.5 0.1484 1.2400 0.1378 7.1201

Table 4.2: Energi per areal [E]=J/m2

4.5 Diskusjonen

For lange bølgelengder i forhold til tverrsnittsdimensjonene,
vil kroppen ikke forstyrre bølge feltet. I slike tilfellet er
reflekterte koeffisienten R often små. Fra mine resultater,
det viser seg at R er tilnærmet lik 11.4 %. Dette betyr at
den reflekterte bølge amplitude aR og bølge driftkraften
blir ubetydelig.
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Når bølgelengdene er veldig korte, de innkommende
bølger blir nesten totalreflektert fra platen. Det vil si at

a0 = aR (4.32)

Fx =
1

2
ρga2

0 (4.33)

Men i henhold til den gjennomsnittlige energifluksen gjen-
nom SB, kan aR aldri være større enn a0, som var også
vist ved λ = 0.5. Det vil si at

Fx <
1

2
ρga2

0 (4.34)

Samme prinsipp vil også bli brukt på energi er arealet E,
det vil si at

E <
1

2
ρg(2a0)

2 = 2ρga2
0 (4.35)
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Chapter 5

Oversikt av Flytende
Solcelle Panel

Den generelle sammenhengen mellom bølger og flytende
platen har diskutert i det siste kapitelet, og forskjellige
virkninger på flytende platen har også studert. Det fly-
tende solcelle panelet har enormt potensialet og kommer
med store bølger. Nå bør vi se på det eksisterende fly-
tende solcelle panelet(FPV). Her har jeg samlet 38 artik-
ler om FPV og vil gi en kort konklusjon for hver artikkel.
Artikler kan klassifiseres i 4 typer:
i) Eksperimentet med flytende plate
ii)Designaspekter av FPV
iii)Hybrid:Derivatives fra FPV
iv)Ytelser av FPV.

5.1 Eksperimentet med flytende plater

Under denne kategorien vil artikler handle om bølge re-
sponse av forskjellige type flytende plater, slik at den kan
modelleres som FPV.

Artikkel 1
Her bruker egen funksjon metode som er utviklet for
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lineær vannbølgespredning problem. Hovedpoeng er at
vi skal se på energispredning når innkommende bølger
har truffet porøs plate. Det vises seg at energispredning
vil øke på grunn av økningen av porøs. Men det kommer
til å nå en maksimal verdi etter hvert, deretter avtar selv
om porøsiteten øker ytterligere.

Illustrasjonen av geometrien med randverdibetingelsen

Det ble vist at porøsitet demper overføring i retning
av innkommende bølger, men øker spredningen i alle an-
dre retninger. Økningen i bølge-energispredning ble ikke
funnet å øke monotonisk etter hvert selv om platen ble
mer porøs, men snarere for å oppnå en maksimal verdi
for en endelig verdi porøsitetsparameter og deretter avtar
sakte når porøsiteten økte.

porøsitetsparameter:p =
ωkρ

µh
, k: gjennomtrengliheten

(5.1)

Artikkel 2
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Hovedoppgaven er at vi skal finne ut hva slags sam-
menhengen mellom bølger og flytende sirkulær fleksibel
porøs membrane. Artikkel avdekker at tetthetsforholdet,
porøs effektparameter, radius av membranen og dybde
forholdet er hovedparametrene for å redusere bølgekraft
på strukturen og skape et rolig område i le side av struk-
turen. Plate er plassert i en to lag fluid og skal observere
avbøyning av plate.

Illustrasjonen av geometrien

Det er funnet at for høyere absolutte verdier av porøs
effektparameter øker bølgenergispredningen, og dermed
reduseres bølgekraften som utøves på membranen. Der-
for avtar deformasjonen av membrane, og det utledes at
mindre overføring skjer i lemsiden av membranen.

Artikkel 6
Generell konsept her er inspirert av fiskeoppdrett.
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Floating solar island

Luftstøttet sol øya er hoved eksempel som blir testet
her. Det er nødvendig å ha begrensninger på vinkler og
akselerasjoner og reprodusere de bølgene som skal smelle
på PV panelet. Det har også tatt hensyn til feilmodus,
det vil si at luft flukt som kan føre til slitasje, og floom.

Her viser generell oppsett for eksperiment. Ved å under-
søke dette, så får følgende plotter:
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(heave) (pitch)

Merk at luftpute gjør øya ustabil fra den pitch plot-
ting.

Artikkel 25
En tynn flytende plate har testet i eksperiment. Slike

eksperimentet kan beskrive hva slags sammenhengen mel-
lom vann-bølger og plate, som kan give oss en generell
ide hvilken innflytelse vi kommer til å få når vi bygge
opp FPV paneler på havet.

,bildet viser sideview av vår modell og den lineære teori
er blitt påført gjennom hele eksperimentet.
Modellen ble vist å forutsi kvalitative og kvantitative
overvasksegenskaper akkumalt for grunt overvask, noe
som vanligvis forekommer for innkommende bølger med
relativt korte lengder eller lave bølge steilhet. Dette in-
nebærer at den lineære potensialstrømmen / tynnplate-
modellen i dette regimet forutsier nøyaktig overvaskning,
og den NLSW vil rette opp modell av overvask. Dette
eksperimentet har potensial til å fungere som grunnlag
for en modell for virkningen av overvask på bølgefors-
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endelse, slik at det kan utvikles i bygging og design av
FPV.

Artikkel 33
Dette dokumentet er noen karakteristikker av bølgere-

sponser av flytende rektangulære plater med ensartet
stivhet og sideforhold under noen bølgefallvinkler og forskjel-
lige bølgelengder numerisk vist under tynnplate og grunt
vann teori.

Følgende konklusjoner og egenskaper er forventet:
(1)Bøyemoment og skjærkraft er store når hendelsesvinke-
len er rundt sjøen. Når bredden på en flytende plate er
liten i forhold til lengden, er vi nøye med også den kri-
tiske hendelsesvinkelen definert av

den kristiske innkommende vinekelen: Xcr : sin(Xcf) =
k

K
(5.2)
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(2)Bølgen indusert maksimal krumning, ∂2ζ/∂y2, av fly-
tende plater er proporsjonal med produktet av k2

p og
innkommende bølge amplitude ζI
(3)Torsjonsmoment er stort når hendelsesvinkelen er på
rundt kronglete hendelsesvinkel introdusert av

sin(Xtw) =
k

K
√

2
(5.3)

Artikkel 34
Tynne, flytende plater er blitt brukt til å modellere

haviser og veldig store flytende strukturer (VLFS, f.eks.
Flytende rullebaner), med en stor gren av disse model-
lene utviklet for å undersøke samspillet mellom overflat-
evannsbølger og plater.

her har vi 2D modell av plate med randverdibetingelsen:

φxx + φzz = 0 (5.4)
∂φ

∂z
= 0 (5.5)

Interaksjonsmodeller for bølge-plate brukes til å forutsi
proporsjonene av bølg energi som reflekteres og overføres
av plate, slik at det gir oss prediksjoner til innkommende
bølger og spredningsbølger av plater.

Resultater antyder at refleksjon og overføring av vanlige
bølger av tynne flytende plater påvirkes av overvask og
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drift av platene for innkommende steilheten større enn ka
≈ 0.08. For regioner i det isdekket hav som består av is-
flak med horisontale dimensjoner som kan sammenlignes
med bølgelengder - der det er fritt for bølger å vaske
over isflak, og driften til isflak er avhengig av motstand
gitt av omliggende fløt. Disse antyder at den lineære
teoretiske modellen passer bare for relativt milde innk-
ommende bølger.

Artikkel 35
Svært store flytende strukturer (VLFS-er) som fly-

tende flyplasser, oljelager, flytebrygger og flytende ytelsesstadier
har gradvis blitt brukt i havteknikk på grunn av deres
sterke evner til å utnytte havressurser og utnytte havrom-
met.

og randverdibetingelser til plater er gitt ved:

∂ϕ

∂n
= 0, på SB, Sd og St (5.6)

∂2η

∂x2
= 0og

∂3η

∂x3
= 0 (5.7)

Innkommende bølger genereres ved å bruke en vertikal
kildelinje, og de to kunstige dempende lag anordnet for
å undertrykke utgående bølgefleksjon ved endeveggen og
gjenspeile seg ved inngangsgrensen.
Resultatene indikerer at de korte bølgene blir introdusert
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i strømmen når bølger ankommer den ujevne havbunnen
på grunn av oppskalingseffekten forårsaket av vanndyb-
dereduksjon. Dessuten øker ikke-lineariteten på plateover-
flaten med bølger som forplanter seg langs toppen av
ujevn havbunn. Dette skyldes at energi utvekslingen
fra den grunnleggende forskyvningen til den høyere har-
monikk forbedres.

Forskjellig havbunn vil også ha stor innflytelsen til plater.

De fasene av platefortrengningen over de tre nedsenkede
stengene er forskjellige, og fenomenene med høyere har-
monisk forskyvning som overskrider den nedre harmoniske
komponent, oppstår ved bakenden når platen ser ut til å
være rett over den vertikale nedsenkede stangen.

5.2 Designaspekter av FPV

Artikler under denne katagorien vil handle hovedsakelig
om strukturen til FPV. Generell idé om hva vi trenges
når vi skal bygge slik prosjekt.
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Artikkel 3 Bildet nedenfor vise en generell idé av en
Solar Park

Floating solar park

Hoved konsept sier at:
i)flytende solpark for beliggenhet på land og offshore
ii)Det skal være effektiv fabrikasjon og lite vedlikehold
iii)Typisk størrelsen for slik modul er often 10 x 10 me-
ter. Det krever spesifikk design på grunn lokasjon og
værforhold
iv) Det skal være fleksibel kontakt mellom moduler slik
at det er tillat å ha noen bevegelsen.

(simple layout) (Combined)

Og generell oppsett vil da bli:
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Illustrasjonen av geometrien

a)Solcellepaneler på Fleet-moduler, sammenkoblet, opp-
til 1500 VDC.
b)hver gruppe sentrale flåtemoduler mottar strøm fra sol-
cellepanelene på sin egen flåtemodul. Hver slik gruppe
vil inneholde en invertermodul som konverterer DC til
LV AC, typisk 440V.

Artikkel 8
Fordelene og vanskene har blitt diskutert gjennom hele

artikkelen. Flytende sol er et nytt konsept, de øya land
vil dra nytte av slike design mest, for eksempler, Japan,
Singapore, Korea, Philippines. En typisk PV-modul kon-
verterer 4-18 prosent av innkommende solenergi til elek-
trisitet, avhengig av typen solceller og klimatiske forhold.
Resten av den innfallende solstrålingen blir konvertert
til varme, noe som øker temperaturen på PV betydelig.
Kraftproduksjonen til solceller varierer avhengig av tem-
peraturendring. Altså slik design vil få bedre avkjøring,
som kan often føre til bedre effektiviteten for omtrent 11
prosent. I tillegg reduserer fordampningen av vann med
70 prosent, men investeringen i et slikt kraftverk er 1,2
prosent ganger høyere enn det konvensjonelle solkraftver-
ket.
Følgende komponenter er nødvendige for flytende PV de-
sign:
i) Pontoon
ii)Floats
iii)Fortøyningssystem
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iv) Sol PV module
v)kabler og kontakter

Artikkel 9
Gjennom artikkel, den detalje design av flytende sol

har blitt introdusert.

Etter å ha undersøkt, har forfatteren kommet opp med
følgende konklusjoner:
a)Paneler blir naturlig avkjølt da luften like over van-
nforekomstene har høyt fuktighetsinnhold, og det løser
automatisk problemet med oppvarmingstap som oppstår
under drift.
b)Kan redusere vann fordampningen med opp til 70 pros-
ent.
c)Sementstrukturer som kjeler og skorsteiner som brukes
i kraftverk som termisk, har ikke noe omfang i et slikt an-
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legg. Det er heller ikke nødvendig med elektromekaniske
maskiner som generatorer som reduserer mengden stålkon-
struksjoner i anlegget. Derfor er slike planter relativt mer
miljøvennlige.
d)Det kan også forbedre vannkvaliteten. Når vannforekom-
ster blir utsatt for solen, fremmer fotosyntesen vekst av
organisk materiale, inkludert alger.
e)Investeringen er nesten 1,2 ganger de vanlige landssolean-
leggene.

Artikkel 12
Det er mye forskning om vann damping har blitt gjort

de siste årene og resultatene fremhever at fordampn-
ingstapene fra vannlagre både på gårds- og regionskalaen
kan være store. Så kommer forsøker opp idelle med
PFCS slik at det kan både forhindre vann fordampn-
ing og generere den fornybare energien. Nedenfor viser
generell oppsett:

Systemet er teknisk gjennomførbart og økonomisk lev-
edyktig. I løpet av en nær fremtid vil overflaten på
reservoaret dekkes totalt med det flytende systemet. Det
solcelle anlegget vil bli en inntektskilde for reservoarets
eiere. I tillegg vil systemet bidra til å redusere van-
ntap på grunn av fordampning. PFCS kan altså være
en effektiv løsning på visse agro-energiske politikker og
spørsmål og behovet for vann-effektivitetsverktøy i land-
bruksnæringen.
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(Photovoltaic Floating Cover System:PFCS)

Artikkel 19
Ytelsesanalyse av 68 W fleksibel Solar PV har blitt

diskutert gjennom artikkel. Den generelle effektiviteten
til solcellepanelet er gitt ved:

ηpv =
Pm
ExAc

(5.8)

,hvor ηpv er effektiviteten av sol PV, Pm makismale kraften
som defineres:

Pm = VocIsc
(5.9)

Voc er den kretsspenningen, og Isc kortslutningsstrømmen.
(5.10)

To metoder har blitt påført:
i) På rooftop. Den fleksible PV-en holdes i en vinkel
på 23 grader med henvisning til den nordlige halvkule
for plassering på taket, slik at panelet alltid vender mot
solen.
ii)Ved fasaden. Panelet kan plasseres på vinduet eller
døren i vertikal stilling.
Tabellen nedfor viser generell effektivitet av fasaden i
løpet av dagen:
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Ved å sammenligne de to, forfatteren konkluderer at den
generelle effektiviteten til den fleksible PV-en for takpo-
sisjonen er 4,89 og for fasadeposisjonen 5,31. Det bereg-
nede resultatet beviser at den fleksible PV-en er best
egnet for fasadeposisjon.

Artikkel 20
Effekten av parameter på PV paneler har blitt diskutert

gjennom artikkel, for eksempler temperature, tverrsnittsareal,
spesifikk varme av vann og mange andre parameter. Det
har vist at de spiller store roller og kan ha stor innfly-
telsen på effektiviteten. Den generelle oppsettet ser slik
ut:

80



Eksperimentet viste at alle parametrene påvirker ytelsen
til PV-modulen. Utgangen fra solcellen økte med be-
stråling. For hver 100 W / m2 økning i bestråling øker
solcelleutgangseffekten til henholdsvis 2,94 W og 4,35
W uten og med kjølesystem. Effektiviteten til solcellen
synker når celletemperaturen øker. Temperaturen på sol-
cellen øker med bestråling. Ved 1000 W / m2 bestråling
økte solcellens temperatur til 56 C, og virkningsgraden
sank til 3.13 prosent. Derfor er det nødvendig å ha ned-
kjøling på slike paneler.

Artikkel 24
Forskjellige typer FPV paneler har blitt diskutert gjen-

nom artikkelen. Forsker har kommet opp med flere ideer,
for eksempel sporingtype hvor det kan følge med sol-
stråler i løpet av dagen. Neddykket type hvor vannet
er mulig å blokkere en del av stråling og mer. Etter å ha
tatt forskjellige eksperimenter, så kommer forsker med
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følgende konklusjoner:
1.)Neddykket type, det er en god ide og svært lovende,
men det har aldri blitt testet i et kraftverk, bare i lab-
oratorieforsøk. Resultatene er veldig gode, men imple-
menteringen må ta opp praktiske problemer som foreløpig
ikke er løst.

2.)Mens FPV har utviklet flere år, og vi har enda ikke
til å utnytte potensialet deres fullt ut, det vil si sporing
og nedkjøling. I våre anlegg i Pisa og Suvereto er disse
to effektene blitt målt, og eksperimentelle funn bekrefter
muligheten for å få opptil 30 prosent energi.
Artikkel 26

Skjematisk av tynnfilmen flytende PV-er.

Det tynnefleks fleksible flytende PV-konseptet (T3F-PV)
har vist seg å kunne realiseres gjennom utviklingen av
prototypen. Prototypen har også vist at det er noen
reelle fordeler ved utplasseringen av matrisen som flyter
på vann i stedet for på bakken. Sammenlignende test-
ing av identiske systemer (bakken montert og flytende)
har resultert i en gjennomsnittlig 5 prosent forbedring
i det elektriske utbyttet over testperioden, hovedsake-
lig tilskrives vannets kjøleeffekt i forhold til den jord-
monterte installasjonen. Tilstedeværelsen av vann har
imidlertid vist seg å ha skadelig innvirkning på panelets
ytelse. Det blir en initial reduksjon i effektiviteten på 1
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prosent,

, det skyldes akkumulering av skitt på panelene, noe
som fører til fremtidig utforskning av bedre selvrensende
mekanismer for arrayen, og forventes at bølgebevegelse
vil hjelpe fjerningen av sediment.

Artikkel 31
I denne artikkelen presenterer vi studieresultatet av de-
sign, fabrikasjon og installasjon av det FPV-energiproduksjonssystemet.

her viser generell design av FPV system. Vi har foto-
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voltaisk paneler på toppen. Under PV har støttesystem
som brukes av PFRP materialet. Pultruded FRP har
overlegne mekaniske egenskaper og utmerket korrosjons-
motstand sammenlignet med konvensjonelle strukturelle
materialer. For å oppnå de mekaniske egenskapene til
PFRP-medlemmer, blir strekkprøving og skjærprøve ut-
ført. I tillegg har vi et flyter-system på bunn.

Det ble funnet at enhetsmodulstrukturen og tilkoblings-
delen mellom enhetskonstruksjoner kunne motstå ekstern
belastning med god sikkerhet.

Artikkel 32
Flere forskjellige kjøleteknikker som brukes for å forbedre

ytelsen til et PV-system blir diskutert i detalj i denne
artikkelen. Riktig avkjøling av PV-systemer forbedrer
den termiske, elektriske og generelle effektiviteten, noe
som også reduserer frekvensen av celleforringelse og mak-
simerer levetiden til PV-modulen. Følgende kjøleteknolo-
gier viser seg å være lovende basert på anvendte materi-
aler, kapitalkostnader og ytelse:
(1) Flytende Sporing Konsentrerende kjøling: Bare en
del av systemet er vannkjølt og vann er bortkastet under
fordampning.
(2) Et hybrid solcelleanlegg (PV / T) avkjølt med vannsprøyt-
ing: Denne typen levedyktig og gir en god økning i effek-
tiviteten, men vann er bortkastet og varme kan brukes
til å høste mer solstråling.
(3) Neddykket type reduserer temperaturen til PV og
gir bedre effektiviteten. I tillegg påvirker eksponering
for ionisert vann den elektriske effektiviteten over tid.
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5.3 Hybrid:Derivatives fra FPV

Her vil artikler handle om forskjellige utviklinger fra FPV
og hvordan kan FPV samarbeidet med andre type forny-
bare energien: vannkraft.

Artikkel 5
Oppførselen til et solcellepanel nedsenket i vann er

undersøkt. Denne artikkelen er viet til å studere effek-
tene oppnådd av et PV-panel nedsenket i vann. En fire
måneder lang test har blitt utført på panelet, hvor pan-
elet er plassert på 3 forskjellige posisjoner:
(1) panelet-1 er plassert i luft som er utsatt for solstråling
(2) panelet-2,SP2, er nedsenket under 4 cm
(3) panelet-3,SP2, er nedsenket under 40 cm
Panelet-1 har gjennomsnitt temperature varierer mellom
70 og 80 grad, somsom reduserer effektiviteten på en be-
tydelig måte.
Panelet-2 har ganske stabil temperature rundt 30 grad,
som innebærer en effektivitetsøkningen på 20 prosent fra
13 til 15.5 prosent.
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Plotter viser at temperature av neddykket er homogen
og varierer veldig lite i løpet av dagen. Fra Efficiency
graf, SP2 ved 4cm vil da ha 10 prosent økningen i effek-
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tiviteten sammenlignet med panelet 1.

Artikkel 16
Sporngstype flytende PV har diskutert gjennom ar-

tikkelen. Slike typen kan vanligvis genenere 20 prosent
mer enn FPV. Generelle design forslag er hoved diskusjon
her.

Slik design er basert på FPV, i tillegg får FPV mulig å
rotere seg og følger med mottar solstråler direkte slik at
det kan generere maksimale elektrisiteten.
Det generelle konseptet vil da være:
i)Roterende struktur for azimutsporing, det krever spesi-
fikk mekanikk å bygge slike maskinen. Rotasjonsmekanis-
men ble designet slik at den roterende oppdriften ikke
beveger seg ved vannoverflatestrømmen, og asimutvinke-
len kan spores i en kombinasjon av passiv og aktiv for
vinkelen på matrisebæreren.
ii)Sporing av helningsvinkel kan variere.
iii)Den sporingsalgoritmen har også introdusert, den første
delen er optisk sensor, og den andre delen er astronomiske
beregninger. Ved kombinere de to, så får en generell kom-
plett algoritme.
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Artikkel 17
Sporingstype flytende PV systemet er kombinasjonen av
den flyende PV og sporingstype PV systemet, slike de-
sign krever ekstra miljøtilstanden.
I dette papiret ble FRP-materiale valgt for å lage en rund
roterende modell av flytende fotovoltaisk generasjonsstruk-
tur. Endelig elementanalyse og vindlastanalyse ved vind-
tunneleksperiment ble utført for å analysere sikkerheten
i strukturen. Endelig elementanalyse og vindlastanal-
yse ved vindtunneleksperiment ble utført for å analysere
sikkerheten i strukturen.

Den flytende fotovoltaiske generasjonsstrukturen som sta-
bilitet og holdbarhet ble bekreftet gjennom dette eksper-
imentet og analyser vil bli konstruert som vist på figur
for bruk som en kjerne teknologi i verdens første 100 kW
flytende fotovoltaiske produksjonssystem for kommersiell
kraftproduksjon.

Artikkel 21
Denne artikkelen presenterer en prosedyre for teknisk og
økonomisk dimensjonering av flytende PV-anlegg for ko-
ordinert drift med vannkraftverk.
Simuleringsmodellen “Ubegrenset skur” ble brukt for å

vurdere gjensidige skyggeleggingstap blant radene med
paneler. Denne effekten kan være betydelig for PV-anlegg
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i bruksskala hvis avstanden mellom rekke og rad (stign-
ing) ikke er riktig størrelse.
På grunn av endering i klima, det blir reduksjon i vannkraft-
produksjon, og økningen i avhengigheten av termoelek-
triske kraftverk for å dekke energibehov. For hydro / PV-
koordinert drift må de to anleggene kobles til det elek-
triske systemet gjennom samme transformatorstasjon. Dermed
må PV-anlegget bygges nær vannkraftverket.
Fra resultater merker at det blir en økning energipro-
duksjon og det varierer fra 51.2 til 106.2 %. Dette er
overraskende stort.
Artikkel 28
Neddykket PV solcellepanel for svømmebassenger har
blitt diskutert gjennom artikkelen. Denne typen kan
være en løsning med minimal miljøpåvirkning slik at de
unngår eller reduserer rengjøringsproblem og øke effek-
tiviteten på grunn av eliminering av den termiske driv-
effekten.
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Bildet viser variasjonen av solspekteret på forskjellige
vanndybder, og det er verdt å observere som i det synlige
spekteret av solstrålingen er absorpsjonen av vann veldig
lav.

,her viser paneler på bunnen av svømmebassenget. Og
ved hjelp av testen finner vi :
i)Energihøsting på kantpanelene i polykrystallinsk sili-
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sium er økt med 15 % på grunn av effekten av vannsslør.

ii)Energiforbruket til amorft silisium er redusert med 10
% på grunn av reduksjonen i solenergien som rammer
paneler på 1.2 meters dyp.

Artikkel 29
Fordelene med FPV systemer er veldig tydelige:
i)Å bruke vannflater for FPV-distribusjon gir områder
med potensiell null påvirkning og knapt noen alternativ
bruk.
ii)Vann kjøling gir bedre temperaturen og økningen i ef-
fektiviteten.
iii)Skyggeleggingen fra FPV-panelene forhindrer en be-
tydelig mengde vann fordamping.
iv)I tillegg reduserer algevekst slik at det kan forbedre
kvaliteten til vannet.
v)Vann overflaten har en høyere refleksjonskoeffisient for
sollys, optimal for PV-distribusjon.
FPV er i stand til å tilveiebringe betydelig mer strøm
(6270 TWh totalt) enn vannkraft fra reservoarer (2510
TWh totalt) med en dekningsgrad på 25 %, mens den
gir balanse til FPV-periodisk drift. Den anslåtte 6,3
% ekstra vann tilgjengelig gjennom forhindring av for-
dampning av vann kan potensielt øke vannkraftproduk-
sjon med samme forhold under de presenterte forholdene
(ca. 142,5 TWh forutsatt 90 % vannkrafteffektivitet).

Artikkel 36
På grunn av økning av karbonutslipp, vil Pakistan re-
dusere slike forurensningen. Pakistan har store poten-
sialet til fornybare energien. Hovedpoeng til det er at
det skal være miljøvennlig.
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Flytende sol PV er relativt nytt bransje som er utledet
fra det landbasert sol PV. FPV har betydelige fordeler i
forhold til de landbaserte solcelleanleggene, spesielt når
de brukes på et damreservoar. Bevaring av vannres-
surser, integrering og implementering av flytende solcel-
leanlegg på eksisterende infrastruktur for en vannkrafts-
dam, og dens store potensial og evne til å møte topplas-
tbehovet er hovedfordelene med teknologien. Analyse av
teknikkene for integrering og implementering av et 200
MW potensielt flytende Solar PV er blitt utført for Ghazi
Barotha dam i Pakistan. Analysen har vist viktigheten
av FSPV-anlegget for å oppfylle kravene til topplast un-
der tilgjengeligheten av solenergi. På grunn av sin høye
effektivitet og lave driftstemperatur, er det store positive
innvirkninger av FSPV-anlegget på den elektriske infras-
trukturen i økende økonomi.
Ikke bare FPV har bedre effektiviteten i solenergi, de
dekket området på havet vil forhindre fordampning av
vannet.

Artikkel 38
Integrasjonen av flytende et PV-anlegg (FPV) med et
vannkraftverk (HPP) er studert i denne artikkelen og
det har vist at denne hybriden vil ha flere fordeler.
Potensialet til FPV har blitt analysert de første 20 største
HPP i verden og det har vist at når vi dekke 10 prosent
av bassengoverflatene, vil dette føre til 65 prosent økning
i energiproduksjonen.
I tillegg tilbyr denne hybriden bedre effektiviteten på
grunn av vannkjøling. Dette gir oss bedre effektiviteten
for omtrent 10 prosent økning. Ved å dekke bassengover-
flatene, så kan vi forhindre vann fordampning.
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Kostnaden til FPV vil bli ende redusert på grunn av
tilstedeværelsen av infrastruktur og eksistensen av en
nettforbindelse for eksisterende HPP. Og denne analy-
sen kan utvides til andre situasjoner og til mindre HPP-
bassenger der FLH-faktoren er lavere, dvs. rundt 2000. I
dette tilfellet er fordelene med hybrid FPV-HPP-kobling
enda større og økningen i energi kan nå 50 prosent .

5.4 Ytelser av FPV

Artikler under denne katagorien vil handle om ytelser av
FPV selv om det har allerede diskutert en del i tidligere
tema (I,II og III).

Artikkel 4
Målet med den presenterte modellen er kombinasjonen
av forskjellige datasett og matematiske modeller for å
beregne oppnåelig effekt. Hoved data er hentet fra mid-
delhavet, og den konseptuelle design med fire solfelt og
modell for en solfelt ser slik ut:

Floating solar park

Denne største utfordringen er at plattform må være
tålmodig mot bølger og vindkraft, som kan føre til beveg-
elsen og effektiviteten til solkonsentratorer vil avta be-
tydelig for selv små feilinnstillinger. Det blir funnet
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at bølgebevegelse og retning har teoretisk innflytelse på
ytelsen, men da effekten er veldig liten for den presen-
terte designen. Under typiske driftsforhold har plat-
tformbevegelse på grunn av bølgeeksitasjon en ubety-
delig innflytelse på ytelsen. Det vil si at, i røffere sjøtil-
stand, innflytelse vill øke. Men ettersom DNI (Direct
normal irradiance)vanligvis reduseres i stormvær, vil ytelses-
tapet sammenlignet med landbaserte systemer være lite.

Artikkel 7 Det har vist seg at solceller klarer seg under
vann, selv om deres kraftuttak reduseres betydelig med
økende senkningsdybde. Som et resultat av denne kraft
utgangsnedgangen, anses den visuelle kontrastgrense dybde,
som varierer fra 2,5 til 95 ft avhengig av vann-type og
plassering, å være den praktiske grensen for dybden til
solcelle-nedsenkningen. På denne dybden har kraftpro-
duksjonen til solceller allerede sunket med 95 % fra ver-
dien målt over vannoverflaten.
Kraftutgangstettheten til nedsenkede solceller som lig-
ger i dybden mellom den ytterste visuelle kontrastgrense
dybde og vannoverflaten anses å være tilstrekkelig for
drift av mest typiske oseanografiske og navigasjonsen-
heter. I tillegg vil tilgjengeligheten av den nye, miljøsikre
kilden til elektrisk kraft tillate design og distribusjon av
marine elektroniske enheter for oseanografiske, navigasjons-
og forsvarsformål.
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Artikkel 10
Den generelle design for flytende sol PV ser slik ut:

Og følgende komponenter er nødvendige for slike struk-
turen: Floating System(Flyter systemet), Mooring sys-
tem(fortøyningssystem), PV system og undervannskabel.
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To hoved eksperimenter har utført, 100kW og 500kW fly-
ter PV system

Plott viser at verdien av Hapcheon 500kW flytende PV
system er 10.3 % høyere enn Haman 1MW system; Figur
b sammenlignet den daglige generasjonskapasiteten på
500kW og 1MW
Sammenligne og analysere empiriske data for det fly-
tende PV-systemet, de har bekreftet at effektiviteten
til flytende PV-system er overlegen med 11 prosent og
mer. For å utvide effektiviteten, er det nødvendig med
utvikling av et flytende PV-system med solsporing som
kan endre Azimut og tilt-vinkler.

Artikkel 11

Forekomst av bølge på grunn av vindhastighet, vind-
hastighet innvirkning på strukturen, effekt av vindhastighet
på kraft-produksjonsbeløp har blitt diskutert gjennom
artikkelen.

Tabell viser estimatet av bølgehøyde basert på vindstyrke
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og vind avstand. Her viser at det er liten mulighet for at
sterke bølger og vind vil oppstå, og det vil ikke ha stor
innvirkning på strukturen. Det viser også at strukturen
kan bevege eller rotere seg på grunn av vind hastigheten,
og dette kan påvirke effektiviteten på generasjonen.

Artikkel 14 Det er velkjent at virkningsgraden til sol-
celler med solceller synker med temperaturøkning. Denne
reduksjonen er først og fremst resultert i å droppe den
åpne kretsens cellespenning. Vannpumpe har diskutert
gjennom artikkel, og sammenligningen kan befinnes ne-
denfor:

Tap av effektivitet på grunn av en hevet temperatur på
PV-matriser kan reduseres ved å fjerne varme fra fron-
toverflaten inn i vannspruten over cellene som absorberer
varmen som genereres av cellene i løpet av dagen. Det
er funnet at sprøyting av vann over fotovoltaiske celler
kan sterkt forbedrer systemets effektivitet. Det viser
at sprøyting av vann kan øke den gjennomsnittlige PV-
celleeffektiviteten, del-systemets effektivitet og totale ef-
fektivitet 3,26 %, 1,40 % og 1,35 %.

Artikkel 14
I denne artikkelen er flytende PV-systemer beskrevet og
forskjellige typer av det flytende PV-anlegget blir fork-
lart. Studier utført på flytende PV-systemer i forskjellige
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deler av verden er oppsummert.

Bildet viser at hva slags komponenter vi trenges for å
bygge opp et flytende PV system. I tillegg kan vi dele
flytende PV system opp til 2 hoved typer:
1) Basert på pv-modulsporing
2) Basert på type flytende system som brukes, det vil si
at for eksempel pontoon basert, neddykket osv.
Ved bruk av sporingssystem eller konsentratorer kan øke
effektiviteten til systemet ytterligere. Det viser at 1 MW
flytende PV ved Kota kan produsere 18,38,519 kWh/år
and kan spare opp til 37 millioner liter vann; 1 MW ved
Kishore Sagar innsjø kan produsere 18,58,959 kWh/år og
kan også spare opp til 37 millioner liter vann. I tillegg
kan slike strukturen redusere 1,700 toner av CO2-utslipp.
Ved å dekke 20 % area av Kishore Saga innsjø, det kan
forhindre fordampningen og spare opp til 545 millioner
liter vann.

Artikkel 15
De fleste solcellepanler klarer bare å konvertere 6 til 18
% av den innkommende sol radiasjon til elektrisk energi.
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På grunn av økningen i temperaturen, slik design vil aldri
få ønsket og nok elektrisitet på landbasert PV. Forslag
til slik FPV:

FPV viser økningen i fotovoltaisk effektivitet. Ved en
solstråling på 1100 W/ m2, øker effekt-forsterkningen til
den solcelleanlegg til 5,93 %. Med andre ord, det kan
øke PV-effektiviteten ved å redusere PV-temperaturen.
I tillegg kan det også forhindre vannfordampningen.

(temp) (effektiviteten)

Det har blitt bevist at i løpet av to timer med test-
ing under solstråling, økningen av kraftgevinsten for det
flytende PV-panelet blir 15,5 % sammenlignet med de
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normale PV.

Artikkel 18
Solvarme-solcelleanlegg for oppvarming av vann basert
på direkte kobling av PV-array til DC-resistive varmeele-
menter nedsenket i varmtvannstanken er studert. Ved
bruk av maksimal sporing av effektpunkter sammenlignet
med fast optimalisert lastmotstand øker årlig avkastning
med 20 til 35 %. Den optimale verdien av den faste
belastningsmotstanden avhenger av klimaet, spesielt av
årlig solbestrålingsnivå.

Den totale årlige effektiviteten til PV vannvarmesyste-
mer i Europa varierer fra 10 % for PV-systemer uten
MPP-sporing opp til 15 % for system med avanserte
MPP-trackere. Slike verdier er imidlertid dramatisk la-
vere enn effektiviteten til solens fototermiske system for
identisk varmtvannsbelastning og klimaforhold. Til tross
for at effektiviteten til solcelleanlegg påvirkes av stør-
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relsen på mer enn PV-varmesystemet, er effektiviteten
mer enn 3 ganger høyere. Den teoretiske analysen er
verifisert ved eksperimentell testing av solvannsoppvarm-
ingssystemene.

Artikkel 22
I denne artikkelen ønsker vi å analysere effekten av FPV
på fordampningshastighet i vannkummen. To hovedfak-
torer bidrar sammen til reduksjon av fordampning av
vann:
1) skyggeleggingen som gis av den flytende strukturen
reduserer forekomsten av solstråling på vann, dette fører
til temperature reduksjon.
2)FPVS dekker delvis den frie overflaten av vannet og så
det reduserer vindens effekt på denne overflaten.

,plotter viser forholdet mellom fordampningen og vind
hastighet.

Fordeler for slike avløpsbassenger har blitt introdusert,
og det er sterkt avhengig av værforhold. Men det kan
forhindre vann fordampningen. For hver MWp installert,
omtrent mellom 15,000 og 25,000 kubikkmeter vann er
spart. Dessuten, selv om kostnadene er de samme som
for et landbasert anlegg, energihøstingen er større på
grunn av kjøleeffekten som kan forbedre det årlige en-
ergiutbyttet opp til 10 %.
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Artikkel 23
Verdens største FPV befinnes i Kina. Årsaket til det
er at forurensing har kommet til å bli et stort problem.
På grunn av dette, den fornybare energien er absolutt
nødvendig. Å skifte fra kullgruver til flytende solfarmer
er mye mer enn bare å redusere miljøproblemene, særlig
luftforurensning, det hjelpe også å omfavne bærekraft.
Slike energi-generasjon er miljøvennlig og gir bedre ef-
fektiviteten.

Figuren viser generell design for FPV. De må være fleksi-
bel, men likevel stabile nok til å motstå vann-nivåvariasjoner
og miljømessige hydrodynamiske påvirkninger.
Den nåværende flytende solenergiprosjektene på oversvømte
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kullgruver i Anhui-provinsen, som er ment å nå 1 GW. I
tillegg vil slike FPV paneler beskytte mot vann-fordampningen.

Artikkel 27
Termisk og elektrisk ytelse til en flytende PV-vannoverflate
har har diskutert gjennom artikkelen.

,figure viser mikroinnkapslet faseendringsmateriale-laget
festet på baksiden av PV-panelet for å danne mikroinnkap-
slet faseendringsmateriale-PV(MEPCM-PV).
a) Den høyeste temperaturen, gjennomsnittlig generasjon-
seffektivitet og den daglige produksjonseffekten av den
ubehandlede PV var henholdsvis 32,8 C, 19,46 % og 4646
kJ / m2.
b)Den best ytende PCM var laget som var 5 cm tykt med
en smelte temperatur på 30 C. Den høyeste temperaturen
for den behandlede PV var 31 C, som var 1,8 C lavere enn
den høyeste temperaturen til den ubehandlede PV. Gjen-
nomsnittlig generasjonseffektivitet og daglig produksjon
av enhetsområdet for den behandlede PV var henholdsvis
19,61 % og 4743,29 kJ / m2. Generasjonseffekten av den
behandlede PV økte med 2,1 prosent i forhold til den
ubehandlede PV.
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c) Hvis vi har høyere vannstrømningshastighet, økningen
i produksjonseffekten til denne PV-modulen vil være 1,87
% i forhold til den ubehandlede PV.

Artikkel 30
Denne artikkelen studerte kraftproduksjonseffektiviteten
til FPV-systemer og analyserte omfattende potensialet
til flytende PV-systemer i Kina. De har kommet opp
med følgende konklusjoner:
(1) På grunn av vannkjølingseffekt, gjennomsnitt tem-
peratruen av FPV vil være 5 C mindre enn de land-
baserte solpaneler. Denne artikkelen etablerte en endelig
elementmodell og fant en 3,5 forskjell i driftstemperatur
mellom den FPV-cellen og terrestriske cellen.

(2) Basert på vannkjølingseffekt, de fant ut at effek-
tiviteten av FPV er bedre enn den tradisjonelle terrestriske
cellen og økningen i slik design er omtrent 1.58 til 2 pros-
ent.

(3) Den potensialet til FPV kan nå 160GW i Kina og vil
dekke omtrent 2500 km2 . Dette vil da bidra til å spare
2 ∗ 1027m3 fra fordampningen i året. Hvis det sparte
vannet kan brukes av vannkraft, vil det ytterligere bidra
med omtrent 1.25 ∗ 1012m3. I tillegg kan FPV-systemer
i stor grad lette konkurransen om landressurs, spesielt i
øst-regionen i Kina.

Artikkel 37:
Selv om konvensjonell basseng type solenergi er svært
lett å konstruere og det er ganske lett å bli produsert
for de er ikke-erfarende folk. Men slike typet lider lav
effektiviteten og produksjon fra sol er heller ikke nok. Så
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kommer de opp med et vann-basert type:

Her viser den generelle eksperimentell oppsettet. Det
skal være flere vanndybde, og for hver test skal temper-
aturen registeres for 24 timer.
Den modifiserte klarer seg fortsatt bedre enn det vanlige
bassenget type fremdeles på grunn av høyere driftstem-
peraturer og raskere Cw oppstartstid.

Vanndybden for kummen har ingen vesentlig effekt på
den produktiviteten. Det er bare effektivt på mindre
dybder. Derfor kan modifiseringen brukes fortsatt effek-
tivt på slike bassenger.

Det dekket glasset vil absorbere temperaturen slik at PV
paneler vil ha bedre effektiviteten.

5.5 Diskusjonen

Forskjellige typer flytende plater ha diskutert i det første
temaet. Det viser at forskjellige geometrier kan føre til
forskjellige bølge responsen. For eksempel, når det er
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porøs plate, det vises seg at energispredning vil øke på
grunn av økningen av porøs. Men det vil nå en maksimal
verdi selv om det blir fortsatt økning i porøs. Med slike
tankegangen, vi kan dermed design et solcelle panel på
porøs platen som er stabile.

For de 3 andre temaene, har jeg konkludert generell kon-
sept av FPV. En av de største fordelene med flytende
solcellepaneler er at installasjonene ikke krever verdi-
full areal. Mange av disse installasjonene kan ta ubrukt
plass på vannmasser, for eksempel vannkraftreservoarer,
avløpsvannsdammer eller drikkevannsreservoarer. Dette
gjør det mulig for grunneiere å benytte seg av et om-
råde som ellers ikke ville blitt brukt, i stedet for å in-
stallere på solfylt land som potensielt kan tjene et annet
formål nedover linjen. I tillegg reduserer montering av
solcellepaneler ute på åpent vann behovet for fjerning av
tre og skogrydding, en praksis som brukes i tilfelle større
solcellepanelinstallasjoner.
Med høyere temperaturer kommer med reduserte kraftut-
ganger, ytelsen til solcellepaneler har en tendens til å
avta når temperaturen stiger, det vanligste problemet
som oppstår i konvensjonell solcelle panelet. Men for
FPV, vannet hjelper til med å kjøle ned solenergi ut-
styret, noe som betyr at panelene produserer elektrisitet
med høyere effektivitet i varme klima enn de ellers kan
gjøre.
Dette er også miljøvennlig, det reduserer fordampningen
fra disse dammer, reservoarer og innsjøer. Skyggen fra
disse flytende solenergiene bidrar også til å redusere tilst-
edeværelsen av algeoppblomstring i ferskvannskropper.
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Chapter 6

Konlusjonen

Analyse av refleksjon av den flytende platen og oversik-
ten av det flytende solcelle panelet er blitt rapportert.
En rekke innkommende bølger og bølge steilheter ε ble
testet, og den innkommende bølge amplituden og den re-
flekterte bølge amplituden ble beregnet ut ved hjelp av
Fourier Transform og sammenlignet med teorien.

For den flytende platen, det fremre feltet ble vist til
å være i form av cos-modulert , som fører til drifting
av platen. Med relativt lang bølgelengde, vil refleksjon
kraften virke på platen være ubetydelig; Med kort bølge-
lengde, vil refleksjon og driftkraften være relativt stort.
Videre indikerer resultatene at for høyere frekvensen, det
vil ofte føre til høyere energi per arealet E, og energi ut-
spredt av den flytende platen.

Funnene antyder også at for bølge steilheten ε større enn
0.403, vil vi sannsynligvis få brytende bølger fra mine
resultater.
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Appendices
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Bevaring ligning: kontinuerlig ligningen og mo-
mentum ligningen

∂u

∂x
+
∂u

∂y
= 0 (1)

D

Dt
(u) = −1

ρ
∇P + g (2)

Bernoullis ligningen

P = −ρ(
∂φ

∂t
+

1

2
∇φ · ∇φ+ gy) (3)

Den horisontale driftkraften på en vertikal vegg

φ(x, y, t) =
2gA

ω
eky cosωt cos kx (4)

η(x, t) = 2A sinωt cos kx (5)

Fx = −ρg
∫ η

0

ydy − ρ∂φ
∂t

(y = 0)η − ρ

2

∫ 0

−infty
∇2φdy

(6)

= ρgA2 − 1

2
ρgA2 (7)

=
1

2
ρgA2 (8)

Driftkraften på en flytende 2d legeme

Kan befinnes ved hjelp av likt beregningen over sammen
med Far-Field formelen. Fra momentum teorem:∑

Fx(t) +
∑

FM =
dMx

dt
(9)∑

Fx(t) +
∑

FM =
dMx

dt
(10)
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Her er Fx kraften som virker på kontroll volumet, FM er
total momentum fluks inn i kontroll volumet og Mx er
lineær momentum i kontroll volumet og dMx

dt .

Fx =
1

4
(a2

0 + a2
R − a2

T ) =
1

2
ρga2

R (11)

Den total energien per arealet: E

Potensielle energien og kinematiske energien

EpL =

∫ L
2

0

ρgη
η

2
2dx = ρg

L

2

1

2
|η|2maks (12)

Ep =
1

4
ρg|η|2maks (13)

EpL = EkL (14)

Den totale energien per arealet E

E = Ep + Ek =
1

2
ρg|η|2maks (15)

Signalet behandlingen

Filename = ’F=1.3171_0. 4 v . csv ’ ;
data = csvread ( Filename , 0 , 1 ) ;
eta = smoothdata ( data ( : , 1 ) ) ;
eta = eta ( any ( eta , 2 ) , : ) ; #f j e r n e NaN ve rd i e r
array = l i n s p a c e ( 0 . 2 5 , 0 . 25 , dim_av_eta ) ;
wave_probe = arra ry . ’ ;
wave_elevation = (wave_probe − eta )
time = l i n s p a c e ( t0 , t_slutt , dim_av_eta ) ;

Script for bølge steilhet ε

from math import∗
import numpy as np
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g = 9.18
eta_max = 0.1203
T_tt = 0.8120
N = 100

eps_0 = ((4∗ pi ∗∗2)/(T_tt ∗ g ) ) ∗eta_max
eps_1 = eps_0/(1+0.5∗ eps_0+0.5∗eps_0∗∗2)

ep s_ l i s t = np . z e r o s (N+1)
ep s_ l i s t [ 0 ] = eps_1
pr in t eps_0
pr in t eps_1

f o r i in range (1 , N) :
ep s_ l i s t [ i +1] = ( eps_0/(1+ ep s_ l i s t [ i ] ) ) / \
(1 + 0.5∗ ep s_ l i s t [ i ] + 0 .5∗ ep s_ l i s t [ i ]∗∗2 )

p r i n t ep s_ l i s t [ 2 ]
p r i n t ep s_ l i s t
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