
Udvikling af trillingebrodrager 

Interaktion mellem vind og brodæk på store kabelbårne broer er en afgørende faktor for 

udformningen af brokassen og dennes mekaniske egenskaber. Hvis spændvidden øges 

reduceres torsionsstivheden af brodækket, hvilket betyder at frekvensen for 

torsionssvingninger nærmer sig frekvensen for bøjningssvingninger. For traditionelle 

kabelbårne kassedragere betyder det, at den kritiske flutter-vindhastighed falder. 

Flutter 

Når den kritiske flutter-vindhastighed indtræder, vil vindens interaktion med brodækket 

forstærke svingningerne og brodækket kan til sidst kollapse. Det betyder, at der skal være 

fokus på designet af selve brokassen, hvis der ønskes at bygge hængebroer med meget 

lange spænd i fremtiden. Eftersom flutter kan undgås ved at reducere torsionsfrekvensen, 

kan dette udnyttes til at opnå aerodynamiske stabile løsninger. Når problemet med flutter 

elimineres, bliver statisk divergens den største udfordring for at opnå aerodynamisk stabilitet. 

Statisk divergens 

Statisk divergens på en hængebro opstår pga. andenordenseffekter fra trykkene og sugene, 

der opstår på brodækket på grund af vinden. Under storme og orkaner vil der opstå et 

vridende moment langs brokassens længderetning. Dette vil rotere brodækket og dermed 

øge liftet. Stivheden af brodækket for meget lange hængebroer kommer først og fremmest fra 

hovedkablerne. Liftet på brodækket reducerer trækspændingerne i hovedkablerne og 

reducerer dermed stivheden. Brodækket vil fortsætte sin rotation og endnu engang øge liftet 

på brodækket. Ved divergens vil der opstå tryk i hængerne og brodækket kan i værste fald 

kollapse. 

Trillingedragere 

For at undgå statisk divergens kan man øge afstanden mellem hovedkablerne for at øge 

torsionsstivheden. Samtidig kan man optimere udformningen af kasserne for at reducere lift, 

drag og moment. Hvis man samtidig ønsker, at torsionsfrekvensen skal være mindre end 

bøjningsfrekvensen skal størstedelen af tværsnittets masse placeres på den eksterne side af 

hovedkablerne. Det betyder, at tværsnittets samlede bredde skal øges.  

Dermed reduceres kravene til torsionsstivhed af selve brokassen og tværsnitshøjden af 

brokassen kan muligvis reduceres hvilket kan reducere de vandrette vindkræfter. Tilmed kan 

massen imellem hovedkablerne minimeres. 

Opnås en tilfredsstillende høj kritisk vindhastighed for statisk divergens, åbnes døren til en 

række nye udformninger af brokassen for lange hængebroer, som afhængigt af projektet og 

spændvidden kan være billigere end den traditionelle kassedrager løsning. 

Der gennemføres derfor i samarbejde mellem FORCE Technology og Syddansk Universitet 

en ny serie af vindtunnelforsøg, der skal afdække det statiske og dynamiske respons af en 

trillingebrodrager, der er designet ud fra ovenstående ræsonnement. Forskellige 

kombinationer af torsions- og bøjnings-egenfrekvenser undersøges svarende til forskellige 

placeringer af hovedkablet.  


