
Numerisk beregning af hvirvelinducerede svingninger i broaerodynamik 
Indflydelse af rækværk 

 
Baggrund 
Vindbelastninger på lange broer er bestemmende for deres dimensionering samt drift. 
Lange broer lukkes således for vindfølsomme køretøjer ved stiv kuling (15m/s) og lukkes 
ved storm (> 25m/s). Desuden kan vindens kræfter, selv ved lave vindhastigheder 
resultere i hvirvelinducerede svingninger af brotværsnittet, som kan føles ubehagelige, og 
kan på sigt reducere broen levetid. Lange broer designes derfor omhyggeligt med hensyn 
til deres aerodynamiske egenskaber, dels ved vindtunnelforsøg, og dels ved avancerede 
numeriske, strømningsmekaniske (CFD) modeller. De numeriske modeller antager ofte at 
strømningen er to-dimensionel (2D) i brosektionens tværsnit; vinkelret på 
kørselsretningen, og at man kan se bort fra geometriske detaljer så som rækværk. 
Formålet med nærværende projekt er at studere, hvorvidt disse antagelser er korrekte. 
 
Formål 
Forskningsprojektet har tre specifikke formål: 
 

1. Afklaring af hvorvidt hvirvelinducerede svingninger på strømlinede bro-tværsnit 
kræver en fuld 3D analyse, eller om en 2D modellering er tilstrækkelig. 

2. Analyse af indflydelse af rækværk på bro-aerodynamik; specifikt hvirvel-inducerede 
svingninger. 

3. Analyse af frekvensskifte og strømningsfænomener ved lock-in. 
 
Samtlige beregninger vil blive foretaget på DTU med det kommercielle program STARCCM+. 
COWI råder over licenser til STARCCM+ så resultaterne fra nærværende forskningsprojekt 
vil i stor udstrækning kunne overføres direkte til COWI. 
 
2D versus 3D strømningsmodellering 
Tredimensionale (3D) CFD beregninger stiller store krav til computer kapacitet. For 
eksempel kræver 3D analyser ofte mere end 10 millioner frihedsgrader, som skal 
opdateres i hvert tidsskridt. Etablering af den periodiske løsning med elastisk struktur 
kræver mere end 100.000 tidsskridt. Beregningen varer én uge og foretages typisk på et 
HPC anlæg med anvendelse af 32–64 kerner. Hvis strømningen udvikler sig 
todimensionelt (2D) er en 2D model tilstrækkelig med stor (10–30 gange) besparelse i 
regnetid. Det ønskes derfor belyst, i hvor høj grad disse beregninger, med og uden 
rækværk kan foretages todimensionelt; dels med fastholdt geometri og dels med en 
forceret bevægelse eller elastisk ophængt. 
 
Rækværks indflydelse på hvirvelinducerede svingninger 
Tidligere 2D numeriske studier har påvist, at hængebroers aerodynamik påvirkes 
signifikant af rækværk og andre geometriske irregulariteter. Nye vindtun-nelforsøg 
foretaget at COWI har desuden demonstreret, at hvirvelinducerede svingninger er stærkt 
påvirket af rækværk. Vi søger med det nærværende forskningsprojekt derfor at afdække 
hvorvidt 2D og 3D numeriske beregninger kan prædiktere denne effekt. 
 


