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Beskrivelse 
Store offshore-konstruktioner som olieplatforme kræver komplicerede og dyre fortøjninger 
til at modstå de store belastninger, som havets bølger forårsager. En lovende metode til at 
reducere størrelsen af disse kræfter, og således belastningen på fortøjningerne, er water 
wave cloaking. Med denne fremgangsmåde er offshore-konstruktionen omgivet af mindre 
brydende strukturer med henblik på at eliminere refleksionen af bølgeenergi fra 
konstruktionen. Nyere teoretisk forskning har fastagt form og fordeling af forskellige slags 
brydende strukturer, der kan reducere bølgebelastninger for en række bølgelængder. 
Dette projekt vil demonstrere princippet for første gang gennem forsøg med det 
langsigtede mål at reducere omkostningerne til og kompleksiteten af fortøjningssystemer. 
Vort arbejde vil således give en eksperimentel bekræftelse af en teoretisk forudsigelse, der 
har betydelig praktisk anvendelse. Lige så vigtigt vil det også føre til en forbedret 
kompetence inden for eksperimentelle målinger, der vil være meget gavnligt for den 
fremtidige undervisning og forskning ved Institut for Mekanisk Teknologi på Danmarks 
Tekniske Universitet (DTU Mekanik). 
 
 
Praktisk implementering 
Dette projekt vil blive ledet af Seniorforsker Robert Read og Lektor Harry Bingham fra 
Sektion for Fluid Mekanik, Vandbygning, og Maritim Teknik på DTU Mekanik. Projektet 
skal begynde den 1. januar 2014 og fortsætter i tolv måneder. Et eksperimentelt apparat 
vil blive designet og konstrueret til at undersøge \water wave cloaking" af en cylinder med 
flere forskellige brydende strukturer. Eksperimenterne vil derefter ske i et bølgebassin på 
DTU for at både levere den første praktiske demonstration af ”water wave cloaking" og 
undersøge potentielle brydende strukturer som er egnede til praktisk implementering på 
ofrfshore-konstruktioner. De vigtigste eksperimentelle resultater vil blive præsenteret til 
konferencer inden for bølger, bølge-struktur interaktion, og maritim teknik. Desuden vil de 
analyserede data og vigtigste resultater gøres offentligt tilgængelige på DTUs hjemmeside 
og indsendes til offentliggørelse i videnskabelige tidsskrifter. 
 


