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A nagyfesztávú hidak esetén jelentős gondot okozhat a szélerő. Az ív- és 
lengőhidaknál a pályaszerkezet nagy felületű, járművek által terhelt elem. 
Rugalmassága miatt a szél váltakozó jellege deformálja és rezgésbe hozza. 
Szükséges tehát a jelenség vizsgálata szélcsatorna kísérlettel, illetve 
numerikus szimulációval.  

A szélstruktúra interakció tanulmányozása komplex feladat, mivel 
a szél fluidum, a struktúra pedig szilárd, ezért a közegeket leíró 
egyenletek másak. A problematika jelenleg is számos mérnöki 
ágazatban aktuális. Versenyautóknál a kisebb légellenállás a cél, 
repülőgép szárnynál a nagyobb emelő erő. Vízturbináknál az a 
lényeges, hogy a turbina elemei a víz ereje alatt ne görbüljenek 
meg nagyon és semmiképpen se törjenek el. Az építőiparban a 
tendencia könnyűszerkezetek használata: kevesebb építőanyagot 
vesz igénybe és ezt hatékonyabban használja ki. Az így kapott 
szerkezetek könnyűek, de rugalmasak is egyaránt. A szél sze-
zonálisan, napszakonként, óránként változtatja irányát és intenzi-
tását. A könnyűszerkezetű hidakat rezgésbe hozza, a szerkezetek 
alakváltoztatását eredményezi. A már deformált alakra viszont már 
másképpen hat a szél. Tehát a jelenség térben és időben változik. 

A szélcsatorna kísérlet az egyik tanulmányozási módszer. Itt az 
eredeti pályageometria kicsinyített változatát tesszük ki szél-
erőnek. A szélerőt mérni lehet, a pályaszerkezet méretei ismertek, 
tehát megkapjuk a szélerő együtthatót. Ez az érték mondja meg, 
mennyire aerodinamikus egy forma. Szélcsatornában továbbá 
mérhető az áramlás okozta rezgés is akcelerométerekkel. 
Ez a dinamikai vizsgálat része.  Jelen kutatás egyik része 
a Dunaújvárosi Pentele híd pályaszerkezetének aerodinamikai vizs-
gálata és az esetleges szélvédő rendszerek alkalmazása. Ezen 
rendszerek módosítják az eredeti alakot, így az aerodinamikai 
vizsgálat fontos egy megfelelő megoldás választásához. Míg 
a kísérleti elemek kevésbé emlékeztetik a nézőt a valós hídra, 
ezen módszer alkalmazható bizonyos megkötésekkel. Továbbá 
fontos tanulmányozni a szél útvonalát (áramvonalakkal és se-
bességvektorokkal) a pályaszerkezet körül. Egy megoldás füst 
bevitele a szélcsatornába, a másik a numerikus szimuláció. 

A kutatás lényege olyan forma kidolgozása, amelyet a szél könnyedén 
megkerül, nem hoz rezgésbe, továbbá minél kisebb a szélnek kitett 
felülete. Ezen kívül sikeresen biztosítja a hídon történő közleke-
déshez szükséges feltételeket. Mind a hagyományos szélcsatorna 
kísérletnek, mind pedig a numerikus módszernek megvannak a 
megkötései és hibalehetőségei. Ennek ellenére fontos eszközök 
ahhoz, hogy elkerülhessük hidak (lásd.: Tacoma Narrows híd – 
1940) és más szerkezetek törését, leszakadását.
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