
Modellering – Highlights 

MIKE 3 Wave FM 

 
Utför detaljerade vågberäkningar 
utan de vanliga begränsningarna 

• Robust simulering av vågbrytning, våguppspolning 

(run-up) och översköljning: Simulera vågornas fysiska 

transformeringsprocesser samt översköljning upp över 

kanten på kajer eller andra byggnationer vid vattnet.  

• Noggrannare modellering av porösa strukturer: 

Beräkningen av vågens fortplantning genom, samt 

reflektion mot, porösa strukturer är mer exakt jämfört med 

användning av olika semi-empiriska ekvationer. 

 

Önskar du att du kunde minska 
osäkerheten i beräkningen av 

vågpåverkan i ditt arbete med 
vågmodeller?  

 

Letar du efter möjligheter att minska   

 CAPEX- och OPEX-kostnader  

för marina  

infrastrukturprojekt? 

 

 

Skulle du vilja dra fördel av ett 

vågmodelleringsverktyg som har 

genomgått omfattande  

dokumentation, tester och 

validering? 

Det senaste inom vågmodellering 

Detaljerad beräkning av vågtransformation från djupt till grunt vatten är av stor betydelse för planerare, formgivare, 

myndigheter och industri. MIKE 3 Wave FM beskriver även vågornas översköljning upp över kanten på marina strukturer. 

Detta nya modellverktyg stöder kostnadseffektiv design och planering av marin infrastruktur som utsätts för vågbelastning.  

DHI introducerar ett avancerat verktyg som kan hjälpa dig att beräkna vågtransformationsprocesser med hög noggrannhet 

baserat på dessa funktioner: 

Täcker alla icke-linjära, 
dispersiva ytvågor och 

omgivande flöden  

En stor fördel jämfört med andra  

vågmodelleringsverktyg. 

Använder flexibla 
beräkningsnät 

Flexibla beräkningsnät utgör 

grunden för detaljerade 

tvärvetenskapliga modeller. 

Starkt parallelliserad 
källkod 

Betydligt snabbare än 

computational fluid dynamics. 

Ingen begränsning med 
avseende på våghöjd 

och vågperiod  

Inga begränsningar för 

lösningarna; du får ut mer av din 

modell. 

Vår lösning 

MIKE 3 Wave FM är ett avancerat 3D vågmodelleringsverktyg som kan användas för hamnar, kustområden så väl som för 

industrin ute till havs. MIKE 3 Wave FM beskriver enskilda vågor, “phase-resolving”, och används i projekt över hela världen. 

Verktyget har genomgått omfattande dokumentering, tester och validering. Med MIKE 3 Wave FM kan du åstadkomma: 

• Omfattande, stabil och användarvänlig våg-

generering: Förenklad modelluppsättning minskar risken 

för misstag som kan leda till felaktig design med 

strukturella brister. 

• Optimerade CAPEX- och OPEX-kostnader: Snabb och 

noggrann modellering gynnar innovativa kostnads-

effektiva lösningar och sänker CAPEX och OPEX.  

Kontakt: mike.se@dhigroup.com Besök: www.dhi.se Mer: http://bit.ly/mike-3-wave-fm  
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