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Synopsis:

Form̊alet med dette projekt er at bestem-

me stivhedsegenskaberne for det cellulære

materiale Divinycell H. Stivhedsparametrene

bestemmes dels ved trækforsøg og dels ved

at modellere mikrostrukturen med forskellige

analytiske og numeriske modeller. Mikro-

strukturen modelleres med bjælkemodeller

af åbne kvadratiske og heksagonale prismer

samt skivemodeller med cirkulære huller og

skr̊a gitre, hvilket sammen med trækforsøget

udmunder i fastlæggelsen af materialets

stivhedsparametre.

De fundne parametre bruges i opbygningen

af analytiske og numeriske modeller til be-

stemmelse af udbøjningen og spændinger-

ne i en bjælke udsat for trepunktsbøjning.

Udbøjningen beregnes med b̊ade Bernoulli-

Euler- og Timoschenko-bjælketeori og med

lineær elementmetode for plane skiver. Der

udføres desuden et bøjningsforsøg, og det sam-

menlignes i hvor høj grad, bjælkemodellerne

passer med forsøgsdata.





Forord

Denne rapport er udarbejdet af gruppe B217 på 1. semester af uddannelsen til
Kandidat i Bygge- og Anlægskonstruktion, hjemmehørende under B-sektoren
ved Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg
Universitet.

Det overordnede tema for projektperioden er Analyse og design af bærende
konstruktioner, hvor materialet Divinycell H er blevet analyseret. Projektet
består af en rapport med tilhørende appendiks. Rapporten er inddelt i to
hovedområder hhv. bestemmelse af stivhedsparametre for materialet og ana-
lyse af en bjælke i det pågældende materiale. Bagerst i appendiks er vedlagt
en programliste og bilagscd. I programlisten kan navn samt en beskrivelse
af de anvendte programmer findes. På bilagscd’en findes de anvendte bereg-
ningsprogrammer, forsøgsdata samt rapporten i pdf-format.

I rapporten henvises der til kilder på følgende måde:

[’Forfatterens efternavn’ ’udgivelsesår’]

Supplerende oplysninger om kilderne findes i litteraturlisten.
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Kapitel 1

Indledning

I dette projekt tages der udgangspunkt i materialet Divinycell H, der er et
cellulært materiale bestående af polyurethan, som fremstilles i forskellige
porøsiteter. Polyurethan er et kemisk fremstillet materiale hørende under
plastgruppen. Materialet har en lav densitet, gode isolerings- og dæmpnings-
egenskaber samt en høj trækstyrke i forhold til dets densitet.

Grundet materialestrukturen, der er inhomogen, kan det cellulære materiales
egenskaber set i forhold til det solide materiales egenskaber ikke bestemmes
eksakt ved analytiske modeller, hvorfor der i stedet kan anvendes approksi-
mative numeriske og analytiske modeller. Alternativt kan laboratorieforsøg
til bestemmelse af dets egenskaber udarbejdes. Materialestrukturen kan ses
på figur 1.1.

Figur 1.1: Materialestrukturen for Divinycell H.

Inhomogeniteten bevirker, at der i forbindelse med materialeanalysen gø-
res nogle antagelser. Udtages et volumenelement, der er repræsentativt for
strukturen, kan materialet betragtes som homogent med effektive stivheds-
parametre. Det repræsentative volumenelement (RVE) skal vælges i en sådan
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8 KAPITEL 1. INDLEDNING

størrelse, at analysen er overkommelig kombineret med, at elementet er stort
nok til at sikre korrekte stivhedsparametre.

I forbindelse med projektet er der fire forskellige typer af materialet Diviny-
cell H til rådighed, hvor densiteten og dermed porøsiteten og stivhedspara-
metrene er forskellige. De fra producenten opgivne materialedata kan ses i
tabel 1.1.

Materialetype Densitet Elasticitetsmodul, træk Trækstyrke
[kg/m3] [MPa] [MPa]

H45 48 55 1,4
H80 80 95 2,5
H130 130 175 4,8
H200 200 250 7,1

Tabel 1.1: Udvalgte nominelle materialedata opgivet af producenten. Elasticitetsmodul
og trækstyrke er målt vinkelret på planet. [DIAB International AB 2007]

Materialet leveres i plader med en tykkelse på 50 mm. Der er fra producenten
kun opgivet styrker vinkelret på pladen, hvorfor det ikke på forhånd vides,
om parametrene parallelt med pladen har samme værdi. Parametrene er også
angivet for tryk, hvor værdierne er lidt mindre end for træk. Materialet kan
derfor ikke forventes at være fuldstændigt isotropt. Betragtes figur 1.2, der
er et tværsnit af de fire typer plader, kan det specielt for H80, H130 og H200
ses, at materialet ved kanterne er forskelligt fra det resterende materiale, der
herefter benævnes kernen. Derfor betragtes materialet i kanterne og kernen
enkeltvist og benævnes i rapporten hver for sig som værende homogene på
trods af, at der ikke er belæg for dette grundet den cellulære struktur.

Figur 1.2: Tværsnit af de fire materialetyper.
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1.1 Problemstillinger

Det ønskes i projektet at bestemme stivhedsegenskaberne for det cellulære
materiale Divinycell H. Via forsøg ønskes det at klarlægge, om den visuelle
forskel på kant- og kernematerialet dækker over en forskel i stivheden. I så
fald ønskes det at finde stivhedsegenskaberne for både kant- og kernemate-
rialet for de fire typer af materialet, og det ønskes undersøgt, om der er en
direkte sammenhæng mellem porøsiteten og stivhedsparametrene.

Det ønskes desuden at undersøge, om der kan opnås tilsvarende resultater
ved at modellere mikrostrukturen, og herudfra beregne relative stivhedspa-
rametre med analytiske og numeriske beregninger.

Med de fundne stivhedsparametre ønskes det at undersøge, hvorvidt analy-
tiske og numeriske bøjningsmodeller giver tilsvarende resultater som ved for-
søg. I den forbindelse ønskes det at klarlægge, om det er rimeligt at betragte
delmaterialerne som værende homogene og isotrope med effektive materiale-
parametre.

1.1.1 Løsningsstrategi

Ovenstående problemstillinger belyses gennem projektets to dele. I første del
bestemmes stivhedsparametrene for det cellulære materiale som funktion af
den relative densitet, dels ved enaksede trækforsøg og dels ved forskellige
analytiske og numeriske metoder, hvor stivhedsparametrene bestemmes ud
fra forskellige opbygninger af en enhedscelle. Første del ender med en opsam-
ling og vurdering af hvilke materialeparametre, der er gældende for en given
porøsitet.

Anden del omhandler bøjning af materialet, idet der laves forsøg med tre-
punktsbøjning. Resultatet sammenlignes med en analytisk beregning med
hhv. Bernoulli-Euler- og Timoschenko-bjælketeori og med numeriske ele-
mentmetodeberegninger med forskellige elementtyper.
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Del I

Bestemmelse af effektive

stivhedsparametre
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Kapitel 2

Forudsætninger

Det ønskes at finde hhv. elasticitetsmodulet, E, Poissons forhold, ν, og for-
skydningsmodulet, G, for det cellulære materiale.

Stivhedsparametrene findes dels ved at lave enaksede trækforsøg med ma-
terialet, og dels ved at betragte et repræsentativt volumen element (RVE),
også kaldet enhedscelle, svarende til det mindste volumen, som giver til-
nærmelsesvis præcise resultater. Da den eksakte cellestruktur ikke kendes,
tilnærmes den med fire forskellige strukturer, der kan ses på figur 2.1.

På figur 2.1a ses en cellestruktur med kvadrater opbygget af bjælker, som der
laves analytiske beregninger af vha. Gibson og Ashbys-metode og numeriske
beregninger med elementmetoden for bjælker. Strukturen på figur 2.1b er
ligeledes en bjælkemodel, men her er strukturen tilnærmet med heksagonale
prismer. For denne struktur udføres kun en numerisk beregning.

På figur 2.1c ses en struktur med cirkulære huller, hvorpå der laves ana-
lytiske beregninger med dilute- og selfconsistent-estimaterne og numeriske
beregninger med elementmetoden for plane konstruktioner. Den sidste celle-
struktur på figur 2.1d er et skråt gitter, som der laves numerisk beregning
på med elementmetoden for plane konstruktioner.

Endelig beregnes materialeparametrene vha. Voigt- og Reuss-estimaterne,
der er uafhængige af materialestrukturen, da alene porøsiteten af enhedscel-
len er af betydning.

Til beregning af de effektive stivhedsparametre for enhedscellen skal stiv-
hederne for det solide materiale kendes. Hertil anvendes parametrene for
PVC, da dette materiale og polyurethan skønnes at have tilnærmelsesvis ens
egenskaber. PVC’s stivhedsparametre kan ses i tabel 2.1

13



14 KAPITEL 2. FORUDSÆTNINGER

(a) Kvadratiske prismer. (b) Heksagonale prismer.

(c) Cirkulære huller. (d) Skråt gitter.

Figur 2.1: Forskellige opbygninger af cellestrukturen.

Stivhedsparametre for PVC
Elasticitetsmodul, Es 3000 MPa

Poissons forhold, νs 0,33

Forskydningsmodul, Gs 1128 MPa

Tabel 2.1: Stivhedsparametre for PVC, der antages at være repræsentative for det so-
lide materiale i enhedscellen, polyurethan. [Gibson & Ashby 1988, s. 44] [Roscoe Moss
Company 2007]
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Densiteten af det solide polyurethan, ρs, sættes til 1050 kg/m3. [Enginering-
talk 2000]

Idet det solide materiales egenskaber skønnes, vil der som en konsekvens
heraf være en stor usikkerhed forbundet med resultaterne, hvor det solide
materiales egenskaber indgår.

Materialet antages at kunne regnes som værende lineært elastisk, hvorfor
Hookes lov er gældende. Materialestrukturen forventes ikke at kunne regnes
som værende homogen og isotrop, hvilket dog er en forudsætning for nogle
af metoderne, som angivet under de enkelte afsnit.



16 KAPITEL 2. FORUDSÆTNINGER



Kapitel 3

Gibson og Ashby-metoden

Gibson og Ashby-metoden er en metode, hvor cellerne tilnærmes med et
bjælke-søjle system, hvorpå Bernoulli-Euler-bjælketeori benyttes. En tilnær-
melse af den betragtede enhedscelle som bjælke-søjle system kan ses på figur
3.1. Metoden er velegnet til cellulære materialer med lav porøsitet, hvor
t � L. Afsnittet er baseret på Cellular Solids [Gibson & Ashby 1988, s.
127-130].

Figur 3.1: Enhedscelle for Gibson og Ashby-metoden.

3.1 Elasticitetsmodul

Med kendskab til densiteten, ρs, og elasticitetsmodulet, Es, for det solide
materiale, jf. tabel 2.1, ønskes det at finde det effektive elasticitetsmodul
for det porøse materiale ud fra den relative densitet, ρ

ρs
, der sammenholder

17



18 KAPITEL 3. GIBSON OG ASHBY-METODEN

densiteten af det cellulære materiale, ρ, i forhold til densiteten af det solide
materiale, ρs.

I de følgende udregninger antages det, at stængerne, der overfører belastning
mellem cellerne, er meget mindre end den enkelte celle. Densiteten beregnes
derfor med den tilnærmelse, at cellerne ligger helt tæt. Densiteten af det
solide materiale, ρs, er givet ved:

ρs =
m

Vs
=

m

L · t2 · c1
(3.1)

hvor m er massen af enhedscellen, Vs er volumenet af det solide materiale, L
og t er hhv. dimensionen af enhedscellen og tykkelsen af bjælkerne/søjlerne,
jf. figur 3.1, og c1 er en konstant, der ved store porøsiteter kan sættes til
antallet af bjælker og søjler i enhedscellen.

Densiteten af hele enhedscellen, ρ, er givet ved:

ρ =
m

V
=

m

L3
(3.2)

Den relative densitet, ρ
ρs

, kan hermed bestemmes ved:

ρ

ρs
=

(
t

L

)2

· c1 (3.3)

Udsættes cellen for en enkeltkraft, som illustreret på figur 3.2, er den effektive
spænding, σ, og den effektive tøjning, ε, i cellen givet ved følgende formler:

σ =
P

L2
(3.4)

ε =
2 · δ

L
(3.5)

hvor δ angiver udbøjningen af bjælkerne. Ved formel 3.5 forudsættes det, at
belastningen alene giver anledning til bøjning i bjælkerne.

Ved Bernoulli-Euler-bjælketeori kan forholdet mellem kraften, P , og nedbøj-
ningen, δ, findes ved:

P

2
= c2

δ · Es · I

L3
(3.6)

hvor Es er elasticitetsmodulet for det solide materiale, c2 er en konstant, der
afhænger af understøtningsforholdene, og I er inertimomentet for bjælken i
cellen, der grundet et kvadratisk tværsnit er givet ved:

I =
t4

12
(3.7)
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Figur 3.2: Deformation af enhedscellen ved belastning af enkelkræfter.

Ved sammensætning af formel 3.4-3.7 kan spændingerne findes ved:

σ =
c2

12

Es · t
4

L4
· ε (3.8)

Af formel 3.8 ses det, at elasticitetsmodulet for Gibson og Ashby-metoden,
EG-A, ved brug af Hookes lov kan skrives som:

EG-A =
c2

12

t4

L4
· Es (3.9)

Ved anvendelse af formel 3.3 kan elasticitetsmodulet for det cellulære mate-
riale findes som en funktion af den relative densitet og elasticitetsmodulet
for det solide materiale:

EG-A

Es
= c

(
ρ

ρs

)2

(3.10)

hvor c = c2
12·c21

. I tilfælde af at den relative densitet, ρ
ρs

, er 1, vides det, at

det relative elasticitetsmodul, E
Es

, ligeledes er 1, hvormed konstanten c kan
sættes til 1.

I formel 3.6 er sammenhængen mellem kraft og deformation angivet jf. en
bjælkemodel, hvorfor metoden kun giver gode resultater ved lave værdier af
den relative densitet. Derfor er det ikke nødvendigvis rimeligt at benytte en
randbetingelse ved en relativ densitet på 1.

Konstanten c kan i stedet bestemmes ved anvendelse af konstanterne c1 og
c2. Konstanten c1 kan for lave værdier af den relative densitet sættes til 12,
svarende til antallet af bjælker og søjler i enhedscellen. Konstanten c2, der
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afhænger af understøtningsforholdene, varierer mellem 48 og 192 svarende
til, at bjælkerne udsat for bøjning er hhv. simpelt understøttet og fast ind-
spændt. Indsættes disse værdier, skal konstanten c variere mellem 1

36 og 1
9 .

På figur 3.3 er det relative elasticitetsmodul optegnet som funktion af den
relative densitet for de tre værdier af konstanten c.

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Relativ densitet ρ/ρ
s
 [−]

R
el

at
iv

 E
la

st
ic

ite
ts

m
od

ul
 E

/E
s [

−
]

c=1
c=1/9
c=1/36

Figur 3.3: Det relative elasticitetsmodul som funktion af den relative densitet for tre
værdier af konstanten c.

Af figuren fremgår det, at det relative elasticitetsmodul er stærkt forskelligt
metoderne imellem. En af grundene til at konstanterne afviger så meget fra
hinanden er, at belastningen i modellen påføres det værst tænkelige sted.

Da det ved forsøg med cellulære materialer har vist sig, at en konstant c = 1

er mest præcis, vælges estimatet herfra som sammenligningsgrundlag [Gibson
& Ashby 1988, s. 129-131].

3.2 Poissons forhold

Gibson og Ashby-metoden kan også bruges til bestemmelse af forskydnings-
modulet, G, og Poissons forhold, ν, hvis det forudsættes, at materialet er
isotropt og homogent. På figur 3.4 kan deformationen af cellen udsat for for-
skydning ses, idet det antages, at forskydningen kun giver anledning til en
bøjning af de tværgående bjælker. Herudover vil der ske en forskydningsde-
formation af søjlerne, men idet der ses bort fra dette, vil der derfor gælde
samme relation mellem udbøjningen, δ, og kraften, P , som i tilfældet ved
trykpåvirkning af cellen, der er udtrykt ved formel 3.6.
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Figur 3.4: Den antagne deformation af enhedscellen ved udsættelse for forskydning.

For forskydningsspændingen, τ , og forskydningstøjningen, γ, gælder der un-
der forudsætning om små deformationer:

τ =
P

L2
(3.11)

γ =
2δ

L
(3.12)

hvor δ er deformationen, der kan ses på figur 3.4. Da forskydningsmodulet, G,
er givet som forskydningsspændingen divideret med forskydningstøjningen,
kan forskydningsmodulet ved anvendelse af formel 3.6, 3.11 og 3.12 beregnes
til:

G =
τ

γ
=

k1 · Es · I

L4
(3.13)

hvor k1 er en konstant, der er lig c2, når der ses bort fra deformationen
af søjlerne. Ved indsættelse af formel 3.3 og 3.7 kan forskydningsmodulet
formuleres som funktion af den relative densitet, ρ

ρs
:

G

Es
= k ·

(
ρ

ρs

)2

(3.14)

hvor k er en konstant, hvor understøtningsforholdene samt antallet af bjælker
og søjler i enhedscellen indgår. Når der ses bort fra deformationen af søjlerne
findes, at k = c.

For et lineært elastisk, homogent og isotropt materiale er sammenhængen
mellem Poisson forhold, forskydnings- og elasticitetsmodulet givet ved:

G =
E

2(1 + ν)
(3.15)
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Ved at isolere forskydningsmodulet i formel 3.14 og elasticitetsmodulet i
formel 3.10 og indsætte dem i formel 3.15, kan Poissons forhold for Gibson
og Ashby-metoden, νG-A, findes ved:

νG-A =
c

2 · k
− 1 (3.16)

hvormed Poissons forhold bliver lig en konstant, idet c og k er konstanter.

Når der ses bort fra forskydning af søjlerne, er k = c, hvormed Poissons
forhold bliver νG-A = −0,5. Dette er ikke en sandsynlig værdi, da Poissons
forhold normalt ligger mellem 0 og 0,5. Det vurderes, at værdien skyldes den
tvivlsomme antagelse om homogenitet og isotropi samt forudsætningen om,
at der ikke forekommer forskydning af søjlerne.

Hvis der tages højde for forskydning af søjlerne, er k �= c. Da c og k er
konstanter, er Poissons forhold uafhængig af den relative densitet. Bruges
randbetingelsen ved en relativ densitet på 1, bliver Poissons forhold for det
cellulære materiale lig det solide materiales. Idet der tages udgangspunkt i
materialeparametrene for PVC, kan Poissons forhold sættes til 0,33, jf. tabel
2.1. Her er det stadig forudsat, at materialet er homogent og isotropt. Hvis
dette ikke er tilfældet, er det muligt, at Poissons forhold afhænger af den
relative densitet.



Kapitel 4

Numerisk analyse af Gibson og

Ashby-enhedscelle

I det følgende ønskes det at bestemme de effektive stivhedsparametre af
Gibson og Ashby-enhedscellen gennem en numerisk analyse ved element-
metoden. Enhedscellen opbygges som en tredimensional bjælkemodel med
indspændte samlinger. Elementmetoden for et skiveproblem er beskrevet i
appendiks B, men i dette tilfælde anvendes i stedet teorien for et lineært
bjælkeproblem, der er beskrevet i Introduction to the finite element method
[Ottosen & Petersson 1992, s. 311-332].

Enhedscellen kan ses på figur 4.1. I udregningen af materialets elasticitets-
modul kan enhedscellen grundet symmetri samt belastningens placering be-
tragtes som et plant bjælkeproblem, svarende til det skraverede felt på figur
4.1. Det er ikke den eksakte størrelse af enhedscellen, der har betydning for
resultatet, men derimod kun den relative densitet. Belastningens størrelse
har heller ingen betydning som følge af lineariteten. Ved både beregningen
af elasticitetsmodulet og forskydningsmodulet sættes bjælkernes længde, L,
til 2 mm, mens den effektive normalspænding, σ, og den effektive forskyd-
ningsspænding, τ , begge sættes til 1 MPa.

Den antagne cellestruktur for enhedscellen kan ses på figur 4.2 i hhv. ude-
formeret og deformeret tilstand. Det antages, at cellerne kan deformere sig
frit til de sider, der er ortogonale på belastningen, og at afstanden mellem
enhedscellerne er meget mindre end enhedscellernes længde.

23
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Figur 4.1: Gibson og Ashby-enhedscelle ved den antagne cellestruktur.

(a) Udeformeret cellestruktur for
kvadratisk enhedscelle.

(b) Deformeret cellestruktur for
kvadratisk enhedscelle.

Figur 4.2: Cellestruktur for enhedscellerne.
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4.1 Elasticitetsmodul

Elementopdelingen samt understøtningerne ved den kvadratiske enhedscelle
kan ses på figur 4.3. Enhedscellen er derudover understøttet i knude 1, 3, 5
og 7 således, at den ikke kan deformere sig ud af planet. Udover knuderne
på figuren er der anvendt hjælpeknuder for at definere elementernes oriente-
ring. Hjælpeknuderne gør det muligt at definere bøjningsstivhederne for den
enkelte bjælke.

Figur 4.3: Elementopbygning af kvadratisk enhedscelle udsat for konstant enakset tryk.

I modellen kan tykkelsen, t, af bjælkerne varieres imellem 0,05 og 2,00 mm
således, at der kan bestemmes deformationer for forskellige relative densite-
ter. Den relative densitet, ρ

ρs
, bestemmes ud fra det samlede volumen, V , af

enhedscellen og det samlede volumen, Vs, af cellevæggene ved:

ρ

ρs
= 1 −

V − Vs

V
(4.1)

hvor volumenerne er fundet eksakt ved betragtning af figur 4.1. Bøjnings-
inertimomenterne om bjælkernes lokale y- og z-akser, Iy og Iz, kan grundet
kvadratiske tværsnit bestemmes ved:

Iy = Iz =
t4

12
(4.2)

Vridningsinertimomentet, Ix, er uden betydning, da enhedscellen ved den
påførte belastning ikke udsættes for vridning.

Den effektive trykspænding, der holdes konstant for de forskellige relative
densiteter, fordeles ud som en kraft, P , hvilket kan ses på figur 4.1. Dette
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svarer til, at knude 4 og 8 i modellen belastes. Den effektive spænding virker
over et areal på:

A = (L + t)2 (4.3)

hvor L er længden af centerlinien, og t er tykkelsen af bjælkerne og søjlerne,
jf. figur 4.1. Hermed findes kraften, P , til:

P =
σ · A

2
(4.4)

Som følge af kraftpåvirkningen sker der en deformation af cellen, der svarer
til en udbøjning af bjælkerne og søjlerne, som vist på figur 4.2b. Den samlede
deformation, δ, kan findes ved addition af deformationerne ved knude 4 og 8.
Deformationerne bestemmes i elementmetodeprogrammet i programmappe
1, og de effektive normaltøjninger i enhedscellen kan herefter findes ved:

ε =
δ

L + t
(4.5)

Ved formel 4.5 antages det, at normaltøjningen på bjælkernes korte led er
negligeabel. Dette er en god antagelse for små værdier af den relative densi-
tet, da deformationen stammende fra bøjning af bjælkerne er dominerende.
Det effektive elasticitetsmodul, E, for enhedscellen bestemmes ved Hookes
lov, idet de fundne effektive normaltøjninger, ε, og den konstante, effektive
trykspænding, σ, indsættes:

E =
σ

ε
(4.6)

Det effektive elasticitetsmodul, E, omregnes herefter til et relativt elastici-
tetsmodul, E

Es
, idet der divideres med cellevæggenes elasticitetsmodul, Es.

På figur 4.4 kan det relative elasticitetsmodul, E
Es

, ses som funktion af den
relative densitet, ρ

ρs
.

På figur 4.4 kan det ses, at det relative elasticitetsmodul bliver større end det
solide materiales elasticitetsmodul ved en høj relativ densitet. Dette tydelig-
gør, at bjælkemodellen er upræcis for høje værdier af den relative densitet.
Dette skyldes, at der i hjørnerne af modellen sker en overlapning af bjælker-
ne, som det kan ses på figur 4.5, hvormed de virkelige understøtningsforhold
vil afvige fra de antagne i bjælkemodellen. Herudover ses det på figur 4.4, at
den numeriske beregning af enhedscellen for værdier af den relative densitet
mellem 0 og 0,3 giver et elasticitetsmodul svarende til den analytiske løsning
med konstanten c = 1/9, hvilket svarer til en fast indspænding af bjælkerne
imellem. Dette er dog ikke tilfældet ved store relative densiteter, hvilket bl.a.
skyldes, at der er anvendt forskellige antagelser ved beregning af kraften, P ,
og den relative densitet, ρ

ρs
. Spændingen blev ved den analytiske metode

fordelt over et areal på enhedscellens længde kvadreret uden hensyntagen til
cellevæggenes tykkelse, hvilket der gøres ved den numeriske model, hvorfor
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Figur 4.4: Det relative elasticitetsmodul som funktion af den relative densitet for en
kvadratisk enhedscelle.

den påførte kraft varierer. Den relative densitet udregnes forskelligt de to
metoder imellem, idet der ved den analytiske model blot tages tværsnits-
arealet af de enkelte cellevægge multipliceret med antallet, hvilket der ved
høje relative densiteter giver en stor usikkerhed. Ved den numeriske model
udregnes den relative densitet derimod eksakt.

Figur 4.5: Fejl ved bjælkemodellen, hvor det dobbeltskraverede område markerer over-
lapningen af bjælkerne, og den blå linie viser bjælkernes centerlinie.

Ved Gibson og Ashby-enhedscellen påføres belastningen på midten af over-
liggerne, hvormed disse udsættes for bøjning, hvilket giver anledning til store
deformationer. I tilfælde af at belastningen i stedet påføres direkte til søj-
lerne, vil enhedscellens samlede deformation alene udgøres af søjlerne. Idet
det antages, at disse ikke udsættes for søjlevirkning, kan deformationen fin-
des ved anvendelse af Hookes lov. Ved en relativ densitet på 9 % kan det
findes, at elasticitetsmodulet bliver 64 gange større i tilfælde af, at belast-
ningen overføres direkte til søjlerne. Dette viser, at der er store usikkerheder
forbundet med valget af cellestruktur og påføring af belastning.
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4.2 Forskydningsmodul

For at tage højde for søjlernes deformation ved bestemmelse af forskydnings-
modulet, G, laves en numerisk bjælkemodel af dette. Ved bestemmelse af
forskydningsmodulet påføres belastningen som vist på figur 4.6. Ved denne
belastning af enhedscellen er det nødvendigt at betragte enhedscellen i tre
dimensioner.

Figur 4.6: Enhedscelle påvirket af forskydning.

Elementopbygningen kan ses på figur 4.7, hvor belastningen ligeledes er på-
sat. Knuderne 3 og 5 fastholdes i alle retninger, mens knude 1, 7, 17, 19,
21 og 23 alle fastholdes mod flytninger i y-aksens retning for at sikre en for-
skydningsdeformation svarende til ren forskydning. Herudover er der anvendt
hjælpeknuder til angivelse af elementernes orientering.

Figur 4.7: Elementopdeling af enhedscelle ved forskydningspåvirkning.

Ved beregning af forskydningsmodulet varieres tykkelsen, t, hvorved den re-
lative densitet, ρ

ρs
, bjælkernes inertimomenter, Iy og Iz, og arealet af en-

hedscellens overside, A, kan beregnes af hhv. formel 4.1, 4.2 og 4.3. Ligesom
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ved beregning af elasticitetsmodulet bliver bjælkerne ikke udsat for vridning,
hvormed vridningsinertimomentet, Ix, er irrelevant. Da forskydningsspænd-
ingen, τ , påføres som en kraft to steder på både over- og undersiden af
enhedscellen, kan denne kraft, P , findes til:

P =
τ · A

2
(4.7)

Som følge af belastningen vil enhedscellen deformere sig som vist på figur 4.8.
Den samlede deformation, δ, findes ved addition af deformationen i knude 4
og 8.

Figur 4.8: Deformation af enhedscelle ved forskydningspåvirkning.

Forskydningstøjningen, γ, kan for små deformationer bestemmes ved:

γ =
δ

L + t
(4.8)

mens det effektive forskydningsmodul, G, kan bestemmes ved:

G =
τ

γ
(4.9)

Det relative forskydningsmodul findes herefter ved at dividere med det solide
materiales forskydningsmodul. Det relative forskydningsmodul er på figur 4.9
optegnet som funktion af den relative densitet, hvor også resultaterne fra den
analytiske model er optegnet ved brug af formel 3.14.

Af figur 4.9 ses det, at det relative forskydningsmodul overstiger 1 ved en
relativ densitet på 1 ved den numeriske model. Dette tydeliggør, at modellen
er upræcis ved store værdier af den relative densitet. Af kurverne kan det fin-
des, at den numeriske model og den analytiske model for k = 1/9 ligger tæt
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Figur 4.9: Det relative forskydningsmodul som funktion af den relative densitet.

ved relative densiteter mellem 0 og 0,3. Forskydningsmodulet fundet med
konstanterne k = 1/36 og k = 1/9 forventes at underestimere forskydnings-
modulet, hvorfor disse undlades fra den videre sammenligning.

Poissons forhold, ν, bestemmes ved anvendelse af formel 4.10, der gælder for
homogene og isotrope materialer:

ν =
E

2G
− 1 (4.10)

Poissons forhold er på figur 4.10 optegnet som funktion af den relative densi-
tet. Af figuren ses det, at Poissons forhold er større end 0,5 ved lave værdier af
den relative densitet, hvilket ikke er fysisk muligt [Jensen 2007c, lektion 2].
Desuden ses det, at Poissons forhold er negativt ved store værdier af den
relative densitet, hvilket teoretisk set er muligt, men ikke ses i praksis. De
dårlige resultater for Poissons forhold skyldes, at enhedscellen ikke kan be-
tragtes som værende isotrop. Af figuren ses det desuden, at der er stor forskel
på den analytiske og den numeriske beregning af Poissons forhold. Da den
numeriske analyse overskrider grænserne for Poissons forhold, antages det,
at den analytiske beregning giver de mest præcise resultater.
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Figur 4.10: Poissons forhold som funktion af den relative densitet.
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Kapitel 5

Numerisk analyse af

heksagonal enhedscelle

I det følgende bestemmes det effektive elasticitetsmodul for en heksagonal
enhedscelle gennem en numerisk analyse. Den heksagonale enhedscelle, der
kan ses på figur 5.1, vurderes at kunne give et bedre billede af den virkelige
cellestruktur, der kan ses på figur 1.1, end den kvadratiske model i kapitel
4. Denne enhedscelle kan ligeledes betragtes som et plant bjælkeproblem
grundet symmetri og belastning, hvilket svarer til det skraverede felt på
figur 5.1.

Figur 5.1: Heksagonal enhedscelle.

Den antagne cellestruktur for enhedscellen kan ses på figur 5.2 i hhv. de-
formeret og udeformeret tilstand. Cellerne antages ligeledes, som ved den

33
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kvadratiske cellestruktur, at kunne deformere sig frit til de sider, der er or-
togonale på belastningens retning.

(a) Udeformeret cellestruktur for
heksagonal enhedscelle.

(b) Deformeret cellestruktur for
heksagonal enhedscelle.

Figur 5.2: Cellestruktur for enhedscellerne.

5.1 Elasticitetsmodul for enkeltcelle

Den heksagonale enhedscelle med elementopdeling samt understøtninger kan
ses på figur 5.3, mens der henvises til programmappe 1 for beregningerne.
Enhedscellen understøttes i knude 1, 3, 5, 7, 9 og 11 mod en deformation ud
af planet, da knuderne fastholdes af tværgående bjælker. Da to på hinanden
stående bjælker i strukturen antages at være sammenhængende, er bjælkerne
ved hhv. knude 1, 11 og 12 samt knude 5, 6 og 7 fastholdt mod bøjning i
xy-planet.

Det er ikke den eksakte størrelse af enhedscellen, der har betydning for re-
sultatet, men derimod kun den relative densitet. Belastningens størrelse har
heller ingen betydning som følge af lineariteten. I modellen varieres tykkelsen,
t, af enhedscellens vægge mellem 0,10 og 3,46 mm således, at der kan findes
deformationer for forskellige relative densiteter. Længden, L, er 2,00 mm, og
højden, h, er 3,46 mm. De relative densiteter, ρ

ρs
, og bøjningsinertimomen-

terne, Iy og Iz, bestemmes ved hhv. formel 4.1 og 4.2.

Enhedscellen udsættes for en konstant enakset spændingstilstand, σ, på
1,00 MPa. Såfremt den ovenforliggende enhedscelles bjælker ikke er uendeligt
stive, antages kræfterne fra den effektive trykspænding at virke i knuderne
1, 5, 7 og 11. Den effektive trykspænding virker over et areal på:

A = (L∗ + t) · (h + t) (5.1)
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Figur 5.3: Elementopbygning af heksagonal enhedscelle udsat for enakset tryk.

hvor L∗ svarer til den horisontale længde mellem knude 4 og 8, der er
3,00 mm. Hermed kan kraften, P , findes til:

P =
σ · A

4
(5.2)

Kraften medfører en nedbøjning, δ, af enhedscellen i knuderne 5, 6 og 7, der
omregnes til en effektiv normaltøjning ved:

ε =
δ

h + t
(5.3)

Ved formel 5.3 antages det, at normaltøjningen på bjælkernes korte led er
negligeabel. Dette er en god antagelse for lave værdier af den relative densitet,
da deformationen stammende fra bøjning af bjælkerne er dominerende.

Det effektive elasticitetsmodul, E, bestemmes ved Hookes lov, idet den ef-
fektive trykspænding, σ, divideres med den effektive normaltøjning. Herefter
omregnes dette til et relativt elasticitetsmodul ved at dividere med det solide
materiales elasticitetsmodul, Es.

På figur 5.4 kan det relative elasticitetsmodul, E
Es

, ses som funktion af den
relative densitet, ρ

ρs
.

Ved høje relative densiteter kan det ses, at denne model giver et større effek-
tivt elasticitetsmodul end det solide materiale, hvilket tydeliggør, at bjælke-
modellen er upræcis ved høje relative densiteter.

Idet enhedscellen udsættes for en trækspænding, findes de samme resultater
som ved trykspændingen, hvilket er en konsekvens af lineær teori for ele-
mentmetodeproblemet. Det kunne have givet anderledes resultater, hvis der
blev taget højde for søjlevirkning ved en excentrisk lastpåvirkning.
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Figur 5.4: Det relative elasticitetsmodul som funktion af den relative densitet for en
heksagonal enhedscelle.

5.2 Elasticitetsmodul for cellestruktur

For at analysere hvorledes cellestrukturen har indflydelse på den enkelte
celles deformationer, betragtes i det følgende cellestrukturen, der kan ses på
figur 5.5, bestående af 18 enhedsceller. Hvert element på figur 5.5 indeholder
to enhedscellevægge, som det kan ses på figur 5.2. Hermed opstår der en fejl
i modellen ved de yderste bjælkeelementer, der i princippet kun består af én
bjælke. Fejlen anses dog som negligeabel i forhold til de øvrige usikkerheder
ved modellen. Cellestrukturen er ligeledes fastholdt mod flytning ud af xy-
planet grundet tværgående bjælker.

Som ved den enkelte enhedscelle vil der her være en fejl i modellen grundet
de antagne understøtningsforhold, da de yderste bjælker til en vis grad vil
være fastholdt af de tilstødende bjælker i strukturen.

I modellen varieres ligeledes tykkelsen, t, i intervallet 0,10− 3,46 mm, hvor-
med der findes udbøjninger for varierende relative densiteter.

Den effektive trykspænding, σ, på 1,00 MPa fordeles på arealet:

A = (5L∗ + t) · (h + t) (5.4)

hvorefter kraften, P , bestemmes ved:

P =
σ · A

20
(5.5)

Udbøjningen, δ, bestemmes for enhedscelle 9, der kan ses på figur 5.5, idet
det er målt i de to midterste knuder på de horisontale bjælker. Den effektive
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Figur 5.5: Den betragtede cellestruktur.

normaltøjning bestemmes ved:

ε =
δ

h
(5.6)

idet hver enkelt enhedscelle i dette tilfælde har en samlet højde svarende til
h. Herefter omregnes den effektive normaltøjning til det relative elasticitets-
modul på tilsvarende vis som i afsnit 5.1.

På figur 5.6 kan det relative elasticitetsmodul, E
Es

, ses som funktion af den
relative densitet, ρ

ρs
, for enhedscelle 9 i cellestrukturen samt for enhedscellen

fra afsnit 5.1.

Det kan ses, at denne model giver omtrent de samme resultater for lave
relative densiteter i forhold til den enkelte enhedscelle. Derudover giver en-
hedscellen i cellestrukturen mere realistiske resultater ved høje relative den-
siteter, idet der for en relativ densitet på 1 fås et effektivt elasticitetsmodul
på 105% af det solide materiales elasticitetsmodul i forhold til de tidligere
230%.

5.3 Cellestruktur udsat for enakset tøjning

Idet cellestrukturen betragtes som én enhedscelle, udsættes den i det følgen-
de for en enakset tøjningstilstand i stedet for en enakset spænding som i det
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Figur 5.6: Det relative elasticitetsmodul som funktion af den relative densitet for hhv.
en heksagonal enhedscelle i en cellestruktur og en enkelt enhedscelle.

tidligere. Tøjningstilstanden opnås ved at understøtte cellestrukturen, som
det kan ses på figur 5.7, samt at udsætte den øverste rand for en enhedsflyt-
ning, d. Enhedsflytningen påføres i de knuder på den øverste rand, der på
figur 5.7 er markeret med 	.

Figur 5.7: Understøtningsforhold for cellestrukturen, der udsættes for enakset tøjning.

Beregningsgangen er tilsvarende den i afsnit 7.1, hvor de midlede normal-
spændinger på øverste og højre rand bestemmes. Kræfterne, hvoraf de mid-
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lede spændinger findes, bestemmes for den højre og øverste rand i de knuder,
der enten har fået en enhedsflytning eller er understøttet. Det effektive areal,
hvorover spændingerne virker for hhv. den øverste og højre rand, bestemmes
til:

Aøverste = (5L� + t) · (h + t) (5.7)

Ahøjre = (4h + t) · (h + t) (5.8)

Det ønskes at bestemme elasticitetsmodulet som funktion af den relative
densitet. Derfor varieres tykkelsen, t, af cellevæggene i intervallet 0,10 −

3,46 mm, mens enhedsflytningen, d, konstant sættes til 1. På figur 5.8 kan
det relative elasticitetsmodul ses som funktion af den relative densitet.
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Figur 5.8: Det relative elasticitetsmodul som funktion af den relative densitet for de tre
betragtede belastningssituationer.

Af figuren kan det ses, at for lave værdier af den relative densitet findes
tilnærmelsesvis ens resultater for de tre betragtede belastningssituationer.
For høje værdier af den relative densitet er forskellen i det relative elastici-
tetsmodul mere udpræget, idet situationen med den konstante spænding på
cellestrukturen vurderes at give de mest realistiske resultater, da det relative
elasticitetsmodul får en værdi tæt på 1 ved en relativ densitet på 1.

Generelt ved de tre undersøgte strukturer har det vist sig, at Poissons for-
hold skifter fortegn, når tykkelsen, t, af cellevæggene får en tilpas stor værdi.
Dette skyldes, at cellevæggenes stivhed mod bøjning afhænger af t4, mens
stivheden mod deformationen fra normalkraft afhænger af t2. Derfor vil de-
formationen fra normalkraften være klart dominerende for store tykkelser,
hvilket bevirker, at Poissons forhold skifter fortegn.
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ENHEDSCELLE

Da beregningen af det effektive elasticitetsmodul, E, for cellestrukturen, der
er udsat for enakset tøjning, afhænger af det effektive Poissons forhold, jf.
formel 7.7, har fortegnsændringen en indvirkning herpå. Af denne grund
antages denne model at være upræcis, hvorfor det vurderes, at situationen
med den konstante spænding påført cellestrukturen er den bedste model.



Kapitel 6

Dilute- og

selfconsistent-estimater

I dilute- og selfconsistent-estimaterne tages der udgangspunkt i en enheds-
celle indeholdende et cirkulært hul med radius a. Dette element udsættes
indledningsvist for en enakset spændingstilstand, jf. figur 6.1. Afsnittet er
baseret på Noter i kontinuummekanik [Jensen 2007a, note 9].

Figur 6.1: Enhedscelle med cirkulært hul udsat for en enakset trækspænding, σ11.

Jævnfør appendiks A kan den midlede tøjning, εij , beregnes ved:

εij = εij + εc
ij (6.1)

hvor εij er tøjningen i tilfælde af, at materialet er solidt, og εc
ij er en tillægs-

tøjning grundet hullet. Formel 6.1 er gældende i alle tre dimensioner, men
idet problematikken er todimensionel bruges i det følgende græske indices,
der kan antage værdierne 1 og 2.

41
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Tøjningen for en solid celle kan beregnes ved Hookes lov, der ved plan spænd-
ingstilstand for homogene, isotrope og lineært elastiske materialer er givet
ved:

εαβ =
1

Es
((1 + νs)σαβ − νsδαβσγγ) (6.2)

hvor Es er det solide materiales elasticitetsmodul, νs er Poissons forhold
for det solide materiale, og δαβ er Kroneckers delta. Tillægstøjningen kan
beregnes ved:

εc
αβ = −

1

2V

∫
S1

(ulokal
α nβ + ulokal

β nα) dS (6.3)

hvor V er enhedscellens volumen, S1 er hullets overflade, ulokal
i er den lokale

deformation på hullets overflade, og n er den udadgående normalvektor til
hullets overflade, jf. figur 6.1. Normalvektoren, n, er givet ved:

n = (− cos(θ), − sin(θ)) (6.4)

hvor θ er vinklen af vektoren i forhold til horisontalt.

Da det er antaget, at hullet i enhedscellen er cirkulært, er dS1 = a dθ, hvor-
med formel 6.3 kan omskrives til:

εc
ij = −

a

2V

∫
θ
(ulokal

i nj + ulokal
j ni) dθ (6.5)

Deformationen i polære koordinater omkring et cirkulært hul i en skive, ur

og uθ, kan udledes under antagelsen om, at det indre huls radius er strengt
mindre end skivens bredde. Ved indføring af en enakset spændingstilstand i
x1-aksens retning er der i appendiks A fundet følgende deformationer:

ur =
σ11

2Eo

(
(1 + νo)

(
r −

a4

r3

)
cos(2θ) +

4a2

r
cos(2θ) + (1 + νo)

a2

r
+ (1 − νo)r

)
(6.6)

uθ = −

σ11

2Eo

(
(1 + νo)

(
r +

a4

r3

)
+

2a2

r
(1 − νo)

)
sin(2θ) (6.7)

hvor Eo og νo er hhv. elasticitetsmodulet og Poissons forhold for det om-
givende materiale. Ved indsættelse af r = a fås deformationen ved hullets
overflade:

ur(a) =
σ11a

Eo
(1 + 2 cos(2θ)) (6.8)

uθ(a) = −

2σ11a

Eo
sin(2θ) (6.9)

I formel 6.3 skal deformationen indsættes i kartesiske koordinater, hvormed
det er nødvendigt at omregne ur og uθ til dette. Ved betragtning af figur



43

6.2, hvor deformationen i polære koordinater, ur og uθ, og deformationen i
kartesiske koordinater, u1 og u2, er indtegnet, fås følgende relationer:

u1 = cos(θ) · ur − sin(θ) · uθ (6.10)

u2 = sin(θ) · ur + cos(θ) · uθ (6.11)

Figur 6.2: Deformationen i polære og kartesiske koordinater.

Ved indsættelse af formel 6.4, 6.10 og 6.11 i formel 6.5 kan tillægstøjningerne,
εc
11, εc

22 og εc
12, findes til:

εc
11 =

a2σ11

V Eo
3π (6.12)

εc
22 = −

a2σ11

V Eo
π (6.13)

εc
12 = 0 (6.14)

Volumenet af enhedscellen, V , og volumenet af det cirkulære hul, V1, er givet
ved, idet tykkelsen ud af planet er sat til 1:

V = b2 (6.15)

V1 = a2π (6.16)

Den relative densitet, ρ
ρs

, kan dermed udregnes som:

ρ

ρs
=

V − V1

V
= 1 −

a2π

b2
(6.17)

Ved indsættelse af formel 6.15 og 6.17 i formel 6.12, 6.13 og 6.14 kan tillægs-
tøjningerne omskrives til:

εc
11 = 3

σ11

Eo
·

(
1 −

ρ

ρs

)
(6.18)

εc
22 = −

σ11

Eo
·

(
1 −

ρ

ρs

)
(6.19)

εc
12 = 0 (6.20)
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Ovenstående resultater er baseret på en homogen enakset trækspænding i
x1-retningen. Det ønskes ligeledes at finde tøjningerne ved tilsvarende be-
lastning i x2-retningen. Af formel 6.18, 6.19 og 6.20 ses det umiddelbart, at
tillægstøjningen ved et enakset træk i x2-retningen bliver:

εc
11 = −

σ22

Eo
·

(
1 −

ρ

ρs

)
(6.21)

εc
22 = 3

σ22

Eo
·

(
1 −

ρ

ρs

)
(6.22)

εc
12 = 0 (6.23)

Herefter udregnes tillægstøjningerne for en enhedscelle påvirket af ren for-
skydning, hvor der grundet ligevægt er gældende, at σ12 = σ21. Ren for-
skydning svarer til spændingstilstanden på figur 6.3, hvor det kan ses, at
koordinatsystemet er drejet 45◦ i forhold til spændingspåvirkningen. Tøj-
ningen fra figur 6.3 findes ved at superponere tøjningen fra trækket med
tøjningen fra trykket.

Figur 6.3: Enhedscelle med cirkulært hul udsat for ren forskydning, σ12.

Ved anvendelse af formel 6.5 kan tillægstøjningen, εc
ij , ved anvendelse af

samme fremgangsmåde som ved enakset trækpåvirkning, findes til:

εc
11 = 0 (6.24)

εc
22 = 0 (6.25)

εc
12 = 4

σ12

Eo
·

(
1 −

ρ

ρs

)
(6.26)

Ved den lastsituation, hvor enhedscellen er påvirket af normalspændinger i
både x1- og x2-retningen samt af forskydning, kan den samlede tøjning findes
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ved at superponere tøjningerne for de tre enkeltstående tilfælde:

εc
11 =

σ11 − σ22νs

Es
+ 3

σ11

Eo
·

(
1 −

ρ

ρs

)
−

σ22

Eo
·

(
1 −

ρ

ρs

)
(6.27)

εc
22 =

σ22 − σ11νs

Es
−

σ11

Eo
·

(
1 −

ρ

ρs

)
+ 3

σ22

Eo
·

(
1 −

ρ

ρs

)
(6.28)

εc
12 =

1 + νs

Es
σ12 + 4

σ12

Eo
·

(
1 −

ρ

ρs

)
(6.29)

Det ønskes at opskrive tøjningerne på samme form som i formel 6.2, hvormed
der fremkommer et ligningssystem med tre ligninger, og med stivhedspara-
metrene for det porøse materiale, E og ν, som ubekendte:

σ11 − σ22ν

E
=

σ11 − σ22νs

Es
+ 3

σ11

Eo
·

(
1 −

ρ

ρs

)
−

σ22

Eo
·

(
1 −

ρ

ρs

)
(6.30)

σ22 − σ11ν

E
=

σ22 − σ11νs

Es
−

σ11

Eo
·

(
1 −

ρ

ρs

)
+ 3

σ22

Eo
·

(
1 −

ρ

ρs

)
(6.31)

1 + ν

E
σ12 =

1 + νs

Es
σ12 + 4

σ12

Eo
·

(
1 −

ρ

ρs

)
(6.32)

I dilute-estimatet antages det, at hullets omgivende materiales stivhedspa-
rametre, Eo og νo, er lig med det solide materiales, Es og νs, hvormed stiv-
hedsparametrene for det porøse materiale, Edilute og νdilute, kan findes til:

Edilute =
Es

4 − 3 ρ
ρs

(6.33)

νdilute =
νs + 1 −

ρ
ρs

4 − 3 ρ
ρs

(6.34)

Ved resultaterne er det sikret, at de tre ligninger i ligningssystemet er identisk
opfyldt.

I selfconsistent-estimatet antages det derimod, at det omgivende materiales
stivhedsparametre, Eo og νo, er lig det porøse materiales, E og ν, hvormed
stivhedsparametrene for det porøse materiale, Eself og νself, bliver:

Eself = Es ·

(
3

ρ

ρs
− 2

)
(6.35)

νself = νs ·

(
3

ρ

ρs
− 2

)
+ 1 −

ρ

ρs
(6.36)

Da ligningssystemet kan løses i begge tilfælde og er identisk opfyldt, kan det
porøse materiale ud fra disse estimater antages at være isotropt og homo-
gent med de ovenstående fundne værdier for elasticitetsmodulet og Poissons
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forhold. På figur 6.4 er det relative elasticitetsmodul, E
Es

, og Poissons for-
hold, ν, optegnet som funktion af den relative densitet, ρ

ρs
, for dilute- og

selfconsistent-estimatet.
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Figur 6.4: Stivhedsparametre som funktion af den relative densitet.

Af figuren ses det, at det relative elasticitetsmodul bliver negativt ved lave
værdier af den relative densitet ved anvendelse af selfconsistent-estimatet,
mens elasticitetsmodulet er større end nul ved en relativ densitet på nul ved
dilute-estimatet. Dette tydeliggør, at begge estimater er meget upræcise ved
lave værdier af den relative densitet. Dette skyldes, at deformationerne, ur

og uθ, er bestemt under den antagelse, at cirklens udbredelse er meget lille i
forhold til det omgivende materiales udbredelse.
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Af figur 6.4b fremgår det, at Poissons forhold tilnærmelsesvis er lig det solide
materiales.
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Kapitel 7

Numerisk beregning af

enhedscelle med cirkulært hul

I kapitel 6 blev de effektive materialeparametre bestemt for en enhedscelle
med et cirkulært hul ved at udsætte den for en kendt spændingstilstand, og
beregne de tilhørende tøjninger. Ligeledes kan de effektive materialeparame-
tre bestemmes ved at udsætte enhedscellen for en kendt tøjningstilstand og
bestemme de tilhørende spændinger.

I dette afsnit udsættes enhedscellen for hhv. enakset tøjning og ren forskyd-
ning, idet de tilhørende spændinger beregnes vha. lineær elementmetode for
skiveproblemer, der er beskrevet i appendiks B.

7.1 Enakset tøjning

Først ønskes det at beregne elasticitetsmodulet, E, og Poissons forhold, ν, for
enhedscellen, idet hullets størrelse, og dermed den relative densitet, varieres.
Indledningsvis udsættes enhedscellen for en enhedsflytning, d, som vist på
figur 7.1, hvormed der opstår en enakset tøjningstilstand i enhedscellen, idet
tøjningerne bliver:

ε11 =
d

R
(7.1)

ε22 = 0 (7.2)

ε12 = 0 (7.3)

Da det ønskes at finde de effektive materialeparametre for enhedscellen, skal
de resulterende spændinger på randen af enhedscellen findes. På grund af

49
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Figur 7.1: Enhedscelle udsat for enakset tøjning.

dobbeltsymmetri er forskydningsspændingerne lige store og modsat rettede
på hver halvdel af hver rand, hvorfor de midlede forskydningsspændinger på
hver rand er nul. Derfor er det kun nødvendigt at medtage normalspænding-
erne i beregningerne.

Da spændings- og tøjningsfordelingen er dobbeltsymmetrisk, er det kun nød-
vendigt at lave beregningen for den kvarte enhedscelle, der er skraveret på
figur 7.1. På figur 7.2 kan det statiske system samt princippet for element-
opdelingen ses, idet antallet af elementer kan varieres. Der benyttes isopara-
metriske 8-knuders elementer, da de bedst kan beskrive forholdene omkring
hullet, da siderne for et isoparametrisk 8-knuders element kan antage en
parabelform. Elementinddelingen er lavet, så buelængden mellem hver af
knuderne ved hullet er ens, mens afstanden mellem knuderne på øverste og
højre rand er ens. Afstanden mellem de mellemliggende knuder er ligeledes
ens. Til numerisk analyse af enhedscellen er der anvendt programmappe 3,
der er opbygget, så antallet af elementer i radiær og tangentiel retning kan
vælges frit.

Det er ikke den absolutte størrelse, men alene forholdet mellem R og r, der
har betydning for de effektive materialeparametre, som modellen giver. I
programmet er der brugt R = 50 mm, mens r kan antage værdier mellem 0
og 50 mm. Tykkelsen, t, ud af planet er sat til 1 mm, mens enhedsflytningen,
d, er sat til 0,1 mm. For det solide materiale bruges materialeparametrene,
der kan ses i tabel 2.1.
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Der antages plan spændingstilstand i x1x2-planet.

Figur 7.2: Opdeling af kvart enhedscelle i elementer.

De midlede normalspændinger på øverste og højre rand kan findes ud fra
knudekræfterne, F , i systemet, der findes som:

F = K a (7.4)

hvor K er den globale stivhedsmatrix, og a er knudeflytningerne. Idet F11

betegner summen af knudekræfterne i x1-retningen på højre rand, og F22

betegner summen af knudekræfterne i x2-retningen på øverste rand, kan de
midlede normalspændinger på de to rande findes som:

σ11 =
F11

R · t
(7.5)

σ22 =
F22

R · t
(7.6)

For plan spændingstilstand i x3-retningen gælder følgende konstitutive be-
tingelse for materialer, der er homogene, isotrope og lineært elastiske, idet
det dog ikke vides, om det gør sig gældende ved det pågældende materiale:

εαβ =
1

E
((1 + ν)σαβ − νδαβσγγ) (7.7)

Ligningerne med α �= β er identisk opfyldte, da σ12 og ε12 begge er lig nul.
Dermed haves følgende to ligninger til at bestemme elasticitetsmodulet, E,
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og Poissons forhold, ν:

ε11 =
1

E
((1 + ν)σ11 − ν(σ11 + σ22)) (7.8)

ε22 =
1

E
((1 + ν)σ22 − ν(σ11 + σ22)) (7.9)

Det ønskes at finde stivhedsparametrene som funktion af den relative den-
sitet. Denne varieres ved at ændre hullets radius, r. Den relative densitet
findes som:

ρ

ρs
=

R2
−

1
4r2π

R2
(7.10)

Idet der benyttes 400 elementer, hvilket i afsnit 7.3 beregnes at være nok
til at opnå passende nøjagtighed, fås den sammenhæng mellem den relative
densitet og hhv. elesticitetsmodulet og Poissons forhold, der kan ses på figur
7.3 og 7.4. For elasticitetsmodulet ses det, at resultatet ligger mellem de
to analytiske metoder, hvilket er som forventet, da der ved de analytiske
metoder er brugt materialeparametre for det omgivende materiale, der ligger
hhv. over og under de eksakte. Som det kan betragtes af kurven, opnås der
ikke resultater ved lave relative densiteter, hvilket skyldes begrænsningen
med en cirkel i et kvadrat.

På figur 7.4 ses det, at Poissons forhold falder kraftigt ved faldende rela-
tiv densitet i den numeriske metode. Derimod giver de analytiske metoder
en værdi, der stiger en anelse ved faldende relativ densitet. Forskellen kan
skyldes, at de analytiske metoder forudsætter, at hullets størrelse er lille i
forhold til enhedscellens størrelse, hvilket ikke er tilfældet ved lave relative
densiteter. Idet der ved den numeriske model antages et homogent og isotropt
materiale, skal denne model dog ligeledes tages med et vist forbehold.

7.2 Ren forskydningstøjning

Det ønskes herefter at beregne forskydningsmodulet, G. Enhedscellen udsæt-
tes derfor for ren forskydning svarende til situationen, der kan ses på figur
7.5. Også her er tøjnings- og spændingsfordelingen dobbeltsymmetrisk, men
nu med symmetrilinier, der er roteret 45◦ i forhold til før. Derfor udføres
beregningen for den kvarte enhedscelle, der er skraveret på figur 7.5. Ele-
mentopdelingen er foretaget, som vist på figur 7.6, idet antallet af elementer
kan varieres.

Tøjningstilstanden med ren forskydning opnås ved at udsætte den skrå rand
på figur 7.6 for en flytning, d, i x1-retningen i bunden og en flytning, −d,
i x2-retningen i toppen. Den skrå rands øvrige knuders flytninger defineres
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Figur 7.3: Det relative elasticitetsmodul som funktion af den relative densitet.
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Figur 7.4: Poissons forhold som funktion af den relative densitet.
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Figur 7.5: Enhedscelle udsat for ren forskydning.

Figur 7.6: Opdeling af kvart enhedscelle i elementer.
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desuden vha. lineær interpolation mellem toppen og bunden. Hermed fås en
konstant forskydningstøjning, γ, over enhedscellen. Ved betragtning af figur
7.6 findes, at forskydningstøjningen kan beregnes som:

γ = 2

(
π

4
− arccos

(
√

2

2
+

d

2R

))
(7.11)

Da der er regnet med lineær elementmetode, jf. formel 7.4, ønskes der et
lineært udtryk for forskydningstøjningen. Approksimeres den ikke-lineære
del af udtrykket vha. et Taylorpolynomium af 1. grad fås følgende udtryk
for forskydningstøjningen:

γ =
√

2
d

R
(7.12)

Forskydningskraften, F12, på den skrå rand findes som:

F12 =
F1 − F2

√

2
(7.13)

hvor F1 og F2 er summen af knudekræfterne langs den skrå rand i hhv. x1-
og x2-retningen, der findes af formel 7.4. Forskydningsspændingen, σ12, på
randen findes ved:

σ12 =
F12

2R · t
(7.14)

Grundet symmetri er den resulterende normalspænding på hver rand nul.

Endelig kan forskydningsmodulet beregnes som:

G =
σ12

γ
(7.15)

For et materiale, der er lineært elastisk og isotropt, kan forskydningsmodulet
som tidligere nævnt beregnes ved følgende formel, hvilket gøres selvom det
ikke vides, om det er en god antagelse:

Giso =
E

2(1 + ν)
(7.16)

Idet der bruges 400 elementer, fås sammenhængen mellem den relative den-
sitet og det relative forskydningsmodul, der kan ses på figur 7.7, idet det
relative forskydningsmodul er fundet i forhold til det solide materiales for-
skydningsmodul under forudsætning af, at det er lineært elastisk og isotropt.
Til sammenligning er der også optegnet forskydningsmodulet, der er bereg-
net ved formel 7.16. Forskellen mellem de to kurver skyldes, at materialet
ikke er homogent og isotropt pga. hullet. Ved høj relativ densitet ligger kur-
verne tæt på hinanden, hvilket er forventet, da materialet er homogent og
isotropt, hvis der ikke er noget hul.
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Figur 7.7: Det relative forskydningsmodul som funktion af den relative densitet. Giso

angiver forskydningsmodulet beregnet ud fra elasticitetsmodulet og Poissons forhold ved
antagelsen om, at materialet er isotropt.

7.3 Konvergensanalyse

Når legemet diskretiseres i elementer, opstår der en fejl, så resultatet ik-
ke bliver eksakt. Jo flere elementer legemet deles op i, desto mindre bliver
fejlen. Hvis der kunne bruges uendeligt mange elementer, ville den eksakte
værdi opnås jf. konvergenskriteriet. Som kilde er anvendt Concepts and Ap-
plications of Finite Element Analysis [Cook, Malkus, Plesha & Witt 2002,
s. 315-316]. Til konvergensanalysen er anvendt program 4.

Idet φi betegner værdien af en størrelse ved den i’te diskretisering, kan den
relative afvigelse fra den eksakte værdi, ei, findes som:

ei =
φi − φ∞

φ∞

= c · hq
i (7.17)

hvor φ∞ er størrelsen ved uendeligt mange elementer, c er en problemkon-
stant, hi er en karakteristisk elementlængde, og q er en konvergensrate. For
at finde et bud på den eksakte værdi, φ∞, opskrives 7.17 for i lig 1 og 2, og
c elimineres af ligningerne. Isoleres φ∞ fås:

φ∞ =
φ1 − φ2

(
h1
h2

)q

1 −

(
h1
h2

)q (7.18)

Tilsvarende kan opskrives for to andre diskretiseringer med i lig 2 og 3.
Vælges inddelingerne, så forholdet mellem de karakteristiske elementlængder
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er ens, så h1
h2

= 0,5 = m, fås:

φ1 − φ2m
q

1 − mq
=

φ2 − φ3m
q

1 − mq
(7.19)

Heraf kan konvergensraten findes som:

q =
ln

(
φ2−φ1

φ3−φ2

)
ln(m)

(7.20)

Ved den valgte inddelingsmetode er der omvendt proportionalitet mellem
den karakteristiske elementlængde og antallet af elementer i hver retning,
dvs. tangentiel og radiær retning. Derfor sættes m til det omvendte forhold
mellem antallet af elementer i hver retning, ni, dvs. m = n2

n1
= 2. Det vælges

at benytte et forhold mellem antallet af elementer på 2, hvilket passer med
n1 = 120, n2 = 60 og n3 = 30. Da det ønskes at finde et estimat på det
relative elasticitetsmodul og Poissons forhold, erstattes φ med hhv. E

Es
og ν.

Når elementmetodeberegningen er lavet med de tre forskellige antal element-
er, kan konvergensraten, q, beregnes af formel 7.20. Herefter kan det relative
elasticitetsmodul ved uendeligt mange elementer beregnes af formel 7.18.
Værdier for de tre diskretiseringer samt de estimerede værdier ved uendeligt
mange elementer kan ses i tabel 7.1. Konvergensraten fås til 3,99 for både
det relative elasticitetsmodul og Poissons forhold.

Antal elementer Antal Beregningstid E/Es ν
i hver retning elementer [s] [-] [-]

30 900 7 0,72236423 0,30833718
60 3600 60 0,72236396 0,30833740
120 14400 749 0,72236394 0,30833741
∞ ∞ - 0,72236394 0,30833741

Tabel 7.1: Relativt elasticitetsmodul og Poissons forhold ved tre forskellige antal ele-
menter.

Konvergensanalysen laves for en hulstørrelse på 20 mm og for 2 til 120 ele-
menter i hver retning. På figur 7.8 er det relative elasticitetsmodul optegnet
som funktion af antallet af elementer. Den relative fejl fundet med formel
7.17 er optegnet på figur 7.9 for både det relative elasticitetsmodul og Po-
issons forhold. Det ses, at den relative fejl for to elementer i hver retning
er på ca. 1 %, mens den falder til under 10−6 % ved 120 elementer i hver
retning. Da mikrostrukturen af det cellulære materiale ikke svarer eksakt
til denne model, vurderes usikkerheden pga. diskretiseringen ikke at være af
væsentlig betydning uanset antallet af elementer. Det vælges derfor at be-
nytte 20 elementer i hver retning, da dette både giver en lav relativ fejl og
lav beregningstid.
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Figur 7.8: Konvergens af estimat på relativt elasticitetsmodul.
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Figur 7.9: Relativ fejl på estimat af relativt elasticitetsmodul og Poissons forhold.



Kapitel 8

Numerisk analyse af skråt

gitter

I dette kapitel betragtes cellestrukturen på figur 8.1, der antages at være
repræsentativ for polyurethan.

Figur 8.1: Cellestrukturen for det skrå gitter.

8.1 Enakset tøjning

Der udtages en enhedscelle fra cellestrukturen, som udsættes for enakset
tøjning, hvilket kan ses på figur 8.2. Her gælder samme symmetriforhold
vedrørende spændinger og tøjninger som for enhedscellen i afsnit 7.1, hvorfor
der kun opbygges et elementmetodeprogram for den kvarte enhedscelle, der
er skraveret på figur 8.2. Princippet for elementinddelingen kan ses på figur
8.3.
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Figur 8.2: Enhedscelle udsat for enakset tøjning.

Figur 8.3: Opdeling af en kvart enhedscelle i elementer.
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Beregningen af elasticitetsmodulet og Poissons forhold kan foretages på sam-
me måde som i afsnit 7.1, idet der anvendes programmappe 3. Dog beregnes
den relative densitet her som:

ρ

ρs
=

R2
− r2

R2
(8.1)

Idet den kvarte enhedscelle inddeles i 30 elementer i længderetningen og 8
elementer i tværretningen, fås sammenhængen mellem den relative densitet
og elasticitetsmodulet samt Poissons forhold, der kan ses på hhv. figur 8.4
og 8.5.
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Figur 8.4: Relativt elasticitetsmodul som funktion af den relative densitet.

Da Poissons forhold ikke kan overstige 0,5, giver metoden ikke et realistisk re-
sultat. Ved beregning af enhedscellen er det forudsat, at materialet er homo-
gent og isotropt, hvilket ikke er korrekt for den valgte cellestruktur, hvorfor
det vurderes, at fejlen kan skyldes dette.

De urealistiske høje værdier af Poissons forhold påvirker elasticitetsmodulet
negativt, hvorfor værdierne herfor forventes at være underestimerede.

Alternativt kunne elementerne i den konstitutive matrix være fundet i ste-
det for E og ν, hvilket der dog afgrænses fra at se nærmere på. Derudover
afgrænses det fra at bestemme forskydningsmodulet ved denne model.
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Figur 8.5: Poissons forhold som funktion af den relative densitet.



Kapitel 9

Voigt- og Reuss-estimater

I dette kapitel estimeres elasticitetsmodulet, E, for enhedscellen ved hjælp af
Voigt- og Reuss-estimaterne, der angiver hhv. øvre- og nedreværdien for ela-
sticitetsmodulet. Afsnittet er baseret på Noter i kontinuummekanik [Jensen
2007a, note 8]. Voigt- og Reuss-estimaterne er metoder, der bygger på for-
holdet mellem delmaterialernes stivheder, hhv. det solide materiale samt
luftporer ved den betragtede enhedscelle.

På figur 9.1 ses en enhedscelle med volumenet V indeholdende delområder
med volumenerne Ω1, Ω2, ..., Ωn, der består af et andet materiale end det
solide. Delområderne har et samlet volumen Ω, der forudsættes kendt.

Figur 9.1: Vilkårlig enhedscelle med volumenet V .

For hvert af enhedscellens områder forudsættes følgende konstitutive lignin-
ger for det lineært elastiske materiale at være gældende:

σij = Eijkl · εkl (9.1)

εij = Cijkl · σkl (9.2)
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hvor σij er spændingstensoren, εij er tøjningstensoren, Eijkl er den kon-
stitutive tensor, og Cijkl er fleksibilitetstensoren, der er den inverse af den
konstitutive tensor. De latinske indices ijkl kan antage værdierne 1, 2 og 3.

9.1 Voigt-estimat

I Voigt estimatet antages det, at tøjningen er den samme i alle delmaterialer,
hvorfor der tages udgangspunkt i den midlede spænding for enhedscellen
givet ved:

σij =
1

V

∫
V

σlokal
ij dV =

1

V

(∫
V −Ω

σS
ij dV +

∫
Ω

σc
ij dV

)
(9.3)

hvor ( )S angiver det solide materiale, der har volumenet V −Ω og ( )c angiver
delområderne. Ved anvendelse af formel 9.1 kan formel 9.3 omskrives til:

σij =
1

V

(∫
V −Ω

ES
ijkl · ε

S
kl dV +

∫
Ω

Ec
ijkl · ε

c
kl dV

)
(9.4)

Da det antages, at tøjningen er den samme i såvel delområder som det solide
materiale haves:

εS
kl = εc

kl = εkl (9.5)

hvormed formel 9.4 kan omskrives til:

σij =
1

V

(∫
V −Ω

ES
ijkl dV +

∫
Ω

Ec
ijkl dV

)
· εkl (9.6)

Ved brug af formel 9.1 fremkommer:

EVoigt
ijkl =

1

V

(∫
V −Ω

ES
ijkl dV +

∫
Ω

Ec
ijkl dV

)
(9.7)

der efter integration kan skrives som:

EVoigt
ijkl =

1

V

(
(V − Ω)ES

ijkl +

n∑
c=1

ΩcE
c
ijkl

)
(9.8)

da den konstitutive tensor er konstant over volumenerne. På kort form kan
den konstitutive tensor for Voigt-estimatet i stedet skrives som:

EVoigt
ijkl =

n+1∑
c=1

cc · E
c
ijkl (9.9)
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hvor cc er den relative volumenandel af delmaterialet, og Ec
ijkl er den kon-

stitutive tensor for det c’te materiale i enhedscellen. I det plane tilfælde må
der derfor gælde:

DVoigt =
ρ

ρs
· Ds (9.10)

hvor ρ
ρs

er den relative densitet, som er lig den relative volumenandel, Ds er

den konstitutive matrix for det solide materiale, og DVoigt er den konstitutive
matrix for enhedscellen. Den konstitutive matrix for en plan, homogen og
isotrop spændingstilstand er givet ved:

D =
E

1 − ν2

⎡
⎣ 1 ν 0

ν 1 0

0 0 1
2(1 − ν)

⎤
⎦ (9.11)

hvor ν er Poissons forhold. Ved at indsætte den konstitutive matrix i formel
9.10 fremkommer et ligningssystem med tre ligninger og to ubekendte, EVoigt

og νVoigt:

EVoigt

1 − (νVoigt)2
=

ρ

ρs
·

Es

1 − ν2
s

(9.12)

EVoigt
· νVoigt

1 − (νVoigt)2
=

ρ

ρs
·

Es · νs

1 − ν2
s

(9.13)

EVoigt

1 − (νVoigt)2
·

1

2
(1 − νVoigt) =

ρ

ρs
·

Es

1 − ν2
s

·

1

2
(1 − νs) (9.14)

hvor νVoigt er Poissons forhold for enhedscellen, og νs er Poissons forhold for
det solide materiale. Ved at løse ligningssystemet findes:

EVoigt =
ρ

ρs
· Es (9.15)

νV oigt = νs = 0,33 (9.16)

hvor det sikres, at alle tre ligninger er identisk opfyldte.

Sammenhængen mellem den relative densitet og det relative elasticitetsmo-
dul kan ses på figur 9.2.

Voigt-estimatet er som nævnt en øvreværdi. Estimatet er eksakt ved et kom-
positmateriale med en cellestruktur bestående af parallelle fibre, hvor belast-
ningen virker langs med disse. Herudover skal der gælde, at der i enderne af
legemet er perfekt sammenhæng mellem fibre og luft således, at belastningen
fordeles ligeligt over fibrene. På figur 9.3 kan en illustration af dette ses.
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Figur 9.2: Det relative elasticitetsmodul som funktion af den relative densitet for Voigt-
estimatet.

Figur 9.3: Model, hvor Voigt-estimatet antager den eksakte løsning. Det skraverede an-
giver fibrene, mens P angiver trækpåvirkningen.

9.2 Reuss-estimat

Ved Reuss-estimatet antages det, at spændingen er den samme i alle delma-
terialer:

σS
ij = σc

ij = σij (9.17)

Til bestemmelse af elasticitetsmodulet ud fra Reuss-estimatet, EReuss, tages
der udgangspunkt i den midlede tøjning i enhedscellen:

εij =
1

V

∫
V

εlokal
ij dV =

1

V

(∫
V −Ω

εS
ij dV +

∫
Ω

εc
ij dV

)
(9.18)

Ved anvendelse af formel 9.2 og antagelsen om, at spændingen er den samme
i både delområder og det solide materiale, fremkommer:

εij =
1

V

(∫
V −Ω

CS
ijkl dV +

∫
Ω

Cc
ijkl dV

)
· σkl (9.19)

Ved samme fremgangsmåde som ved Voigt-estimatet kan Reuss-estimatet
hermed findes til:

CReuss
ijkl =

n+1∑
c=1

cc · C
c
ijkl (9.20)
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hvor Cc
ijkl er fleksibilitetstensoren for det c’te materiale i enhedscellen.

I dette projekt er enhedscellen et cellulært materiale, der består af solidt
materiale og delområder af luftfyldte porer. Dermed kan Reuss-estimatet, jf.
formel 9.20, omskrives til:

CReuss
ijkl = c · Cs

ijkl + (1 − c) · Cporer
ijkl (9.21)

hvor Cs
ijkl er givet som den inverse af den konstitutive tensor for det solide

materiale, og Cporer
ijkl er givet som den inverse af porernes konstitutive tensor.

Da Eporer
ijkl er de luftfyldte porers konstitutive tensor fås:

Cporer
ijkl → ∞ for Eporer

ijkl → 0 (9.22)

hvormed også CReuss
ijkl går mod uendeligt. Da den konstitutive tensor er den

inverse af fleksibilitetstensoren fås:

EReuss
ijkl → 0 for Eporer

ijkl → 0 (9.23)

Reuss-estimatet er en nedreværdi, og resultatet angiver dermed, at elastici-
tetsmodulet som forventet skal antage positive værdier. Estimatet er eksakt
for et kompositmateriale med en cellestruktur bestående af parallelle fibre,
hvor belastningen virker på tværs af disse.
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Kapitel 10

Trækforsøg

Formålet ved trækforsøget er at bestemme det effektive elasticitetsmodul, E,
og Poissons forhold, ν, for materialet Divinycell H, der er beskrevet i kapitel
1. Forsøget er udført på fire forskellige typer af materialet med varierende
porøsitet, men i det følgende lægges der vægt på materialet H130, der er det
materiale, som projektgruppen har udført trækforsøg på. Resultaterne fra de
tre øvrige projektgrupper vil blive opstillet til sidst i kapitlet.

10.1 Forsøgsopstilling

I det følgende gives en kort beskrivelse af forsøgsopstillingen, mens der kan
findes en mere detaljeret beskrivelse i appendiks D, hvor også resultatbe-
handlingen af forsøgsserierne kan findes.

Trækforsøget er udført i Laboratoriet for bærende konstruktioner på Aalborg
Universitet med testmaskinen Mohr & Federhaff Universal Static testing ma-
chine, der kan ses på figur 10.1, hvor et prøvelegeme er monteret. Forsøgs-
opstillingen kan ses på figur D.2 i appendiks.

Materialet leveres i plader med en inhomogen struktur, idet der er forskel på
materialet ved hhv. kanterne og kernen. Af pladen udskæres syv prøver med
de nominelle dimensioner (b×h× l) 20×50×600 mm, hvor seks af prøverne
betegnes a, b eller c, mens den sidste skulle anvendes til mikroskopianalyse
af materialet, hvilket dog ikke lykkedes. Hver anden af prøverne, a, b og c,
udskæres i tre delprøver med dimensionerne 20× 10× 600 mm, der består af
to kanter, ed, og en kerne, ce, hvilket kan ses på figur 10.2. Da overgangen fra
kant til kerne varierer over længdesnittet, er der en vis usikkerhed i, hvorvidt
alle kantprøver udelukkende består af kantmateriale.
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Figur 10.1: Testmaskine med prøvelegeme monteret.

Figur 10.2: Prøvelegemer, idet længden ud af planet er 600 mm. Mål i mm.
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Idet testmaskinen udfører et træk i materialet, måles kraften i en indbygget
transducer på testmaskinen og flytningerne gennem tre clip gauges påsat prø-
ven, hvilke overføres til en databehandlingsenhed, spider 8, som er tilsluttet
en pc. Der måles med en frekvens på 1 Hz.

Outputtet på pc’en er tid i sekunder, kraftpåvirkning i volt, længdeflytning-
er fra to sider af prøven i mm samt tværflytning i mm. Til den videre be-
handling af forsøget omregnes kraften og flytningerne til hhv. spændinger og
tøjninger. Kraften omregnes til N, idet 1 volt er kalibreret til 600 N. Spænd-
ingerne findes herefter ved division med et midlet tværsnitsareal af prøven.
For flytningerne i længderetningen findes en middelværdi, som omregnes til
normaltøjninger, idet der divideres med afstanden mellem målepunkterne
i udgangssituationen på 100 mm. Ved flytningen i tværretningen divideres
med en afstand på 13 mm for at bestemme tværtøjningen.

10.2 Resultater

Ved resultatbehandling af forsøgsserierne er det fundet, at der er tendens
til en lineær sammenhæng mellem arbejdskurverne til bestemmelse af hhv.
elasticitetsmodulet, E, og Poissons forhold, ν. Imidlertid er der en række
mekaniske usikkerheder ved måling på det cellulære materiale, hvilket gør,
at der specielt ved Poissons forhold er fundet nogle uforklarlige arbejdskur-
ver. Udover de mekaniske fejl er der også menneskelige fejl, såsom forkert
opmåling af prøvelegemer, forhåndsudbøjning i trækmaskinen og en evt. for-
kert kalibreringsfaktor. De menneskelige fejl tillægges dog væsentlig mindre
betydning end de mekaniske.

For at kunne sammenligne de enkelte forsøgsværdier med de numeriske og
analytiske estimater ønskes den relative densitet bestemt. Densiteten af det
enkelte forsøgslegeme findes ved at veje samt opmåle dets dimensioner. Ved
division med den antagne densitet af det solide materiale, ρs, på 1050 kg/m3

kan den relative densitet bestemmes.

Resultaterne fra forsøgene kan ses i tabel 10.1, hvor også den relative densitet
er opstillet. Ydermere kan det af tabel 10.1 ses, hvor stor en andel af det
inhomogene tværsnit der udgøres af hhv. kant, ed, og kerne, ce. Denne andel
er fundet ved en simpel arealvægtning af elasticitetsmodulet, hvilket omtales
nærmere i appendiks D.2.2.

Af tabel 10.1 fremgår det, at der ved type H80 er målt det samme elastici-
tetsmodul for hhv. kanterne som for det samlede inhomogene legeme. Dette
må skyldes usikkerheder ved forsøgene, idet det identiske resultat ikke giver
mening.



72 KAPITEL 10. TRÆKFORSØG

E ν Andel ρ/ρs

[MPa] [-] [%] [%]
H45_ce 31,4 - 74 4,5
H45_ed 26,4 - 26 4,4
H45 30,1 - 4,5
H80_ce 52,1 0,36 0 7,0
H80_ed 47,9 0,46 100 6,8
H80 47,9 - 7,0
H130_ce 47,4 0,26 28 9,3
H130_ed 82,3 0,25 72 11,6
H130 72,5 - 10,9
H200_ce 79,6 0,19 44 15,1
H200_ed 151,1 0,35 56 18,4
H200 119,5 - 17,6

Tabel 10.1: Middelværdi for elasticitetsmodulet, E, og Poissons forhold, ν, ved trækfor-
søget. De forsøg, hvor Poissons forhold ikke blev målt, eller resultaterne var ubrugelige, er
angivet med (-).

Resultaterne fra forsøgene kan ligeledes ses i figur 10.3 og 10.4.
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Figur 10.3: Elasticitetsmoduler fundet ved trækforsøg.

Af målingerne kan det ses, at der ved prøvetyperne H45 og H80 ikke er
en entydig forskel på, om kanterne er stivere end kernen, som det ellers er
fundet ved de to stærke materialetyper, H130 og H200. Umiddelbart lader
det også til, at elasticitetsmodulet ikke udelukkende afhænger af den relative
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Figur 10.4: Poissons forhold fundet ved trækforsøg.

densitet, idet der ikke kan indlægges en jævn kurve gående gennem alle
punkter. Ved dette forstås, at der nærmere kan indlægges en kurve igennem
den enkelte type, hvormed det kunne tyde på, at mikrostrukturen og evt.
grundmaterialet er forskellig fra type til type.

Ud fra de målte data er det svært at finde en sammenhæng mellem Pois-
sons forhold og den relative densitet. Ligeledes kan der ikke gives en entydig
løsning på, om Poissons forhold er forskellig for kanterne og kernen.
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Kapitel 11

Opsamling og vurdering

Dette kapitel har til formål at sammenligne de fundne estimater for det
cellulære materiales stivhedsparametre. De analytiske og numeriske modeller
samt forsøgenes egnethed vil blive diskuteret med det formål at finde et bud
på materialets stivhedsparametre.

Ved sammenligning af de analytiske og numeriske resultater, der er angivet
som relative værdier, med forsøgsresultaterne, der er angivet som absolutte
værdier, er det nødvendigt at kende det solide materiales egenskaber. Da det
ikke er muligt at fremstille polyurethan som et solidt materiale, kendes det
solide materiales stivhedsparametre ikke. For at kunne sammenligne forsøgs-
resultaterne med de analytiske og numeriske metoder er der derfor anvendt
stivhedsparametre for materialet PVC, som forklaret i kapitel 2.

11.1 Elasticitetsmodul

Estimaterne for elasticitetsmodulet for de analytiske og numeriske modeller
er fundet som funktion af den relative densitet, og resultaterne kan ses på
figur 11.1. Estimaterne, der modellerer enhedscellen med hul samt det skrå
gitter, er begge bestemt ud fra plane modeller. Dette gør, at der ikke tages
højde for materialestrukturens variation ortogonalt på planet.

Der er i forsøgene anvendt materialer med en relativ densitet varierende mel-
lem 4,4 og 18,4 %, hvorfor modellerne kun kan sammenlignes med forsøgene
ved relative densiteter i dette område. Ved relative densiteter i dette område
overstiger dilute-estimatet den øvre grænse for elasticitetsmodulet, der er gi-
vet ved Voigt-estimatet, mens selfconsistent-estimatet her antager negative
værdier, hvorfor begge estimater udelukkes fra sammenligningen. Den nu-
meriske model af et materiale med et cirkulært hul udelukkes ligeledes, da
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Figur 11.1: Elasticitetsmodulet som funktion af den relative densitet for de analytiske
og numeriske modeller.

modellen ikke kan antage værdier for en relativ densitet mindre end 21 %.
På figur 11.2 er elasticitetsmodulet for de relevante modeller og resultater
fra forsøget optegnet i intervallet fra 0 til 20 % relativ densitet.
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Figur 11.2: Elasticitetsmodulet som funktion af den relative densitet for de relevante
modeller og forsøget.



11.1. ELASTICITETSMODUL 77

Af figur 11.2 kan det ses, at Voigt-estimatet giver et betragteligt højere
elasticitetsmodul end de øvrige modeller, hvilket skyldes, at Voigt-estimatet
er en øvreværdi, der giver eksakte resultater for materialer, der er opbygget
af parallelle fibre. Da dette ikke er tilfældet for polyurethan giver Voigt-
estimatet en for høj værdi for elasticitetsmodulet.

Gibson og Ashby-estimatet burde give gode resultater ved lave relative densi-
teter grundet forudsætningen om, at cellevæggenes tykkelse skal være meget
mindre end cellens bredde. Dog er der store usikkerheder forbundet med me-
toden, bl.a. ved antagelsen vedrørende cellens samlinger, men idet metoden
er underbygget med forsøg, burde den give gode resultater.

De to numeriske bjælkemodeller antager gode værdier ved lave relative den-
siteter i tilfælde af, at den antagne cellestruktur er korrekt. I afsnit 4.1 er
det fundet, at belastningens placering har stor indflydelse på den kvadrati-
ske enhedscelles stivhed, idet elasticitetsmodulet blev fundet til at være 64
gange større ved at påføre belastningen direkte til cellevæggene. Tilsvaren-
de vil belastningens placering også have stor betydning for den heksagonale
enhedscelle, hvormed der kan være store usikkerheder forbundet med valg af
cellestruktur.

Den numeriske skivemodel af det skrå gitter giver lave værdier af elasticitets-
modulet set i forhold til forsøgsresultaterne. Dette kan skyldes, at cellevæg-
gene bliver udsat for bøjning, idet gitteret er skråt. I tilfælde af at gitteret
vendes, så cellevæggene ikke belastes til bøjning, vil elasticitetsmodulet der-
imod blive væsentligt forøget, hvilket betyder, at materialet ikke er isotropt.
I polyurethan forekommer der både skrå og vertikale cellevægge, hvormed
det skrå gitter angiver en nedreværdi i tilfælde af, at materialestrukturen er
opbygget som et plant gitter.

I forbindelse med forsøget er der målt længdeflytninger som funktion af en
trækkraft, hvormed elasticitetsmodulet kan bestemmes. Ved måling af sam-
hørende værdier af længdeflytninger og kraft er det fundet, at der er visse
mekaniske usikkerheder, hvorfor der navnligt i starten af arbejdskurverne er
en del målestøj. Målestøjen i starten af kurverne påvirker dog ikke umiddel-
bart hældningen på arbejdskurven.

Grundet den store variation i de numeriske og analytiske modeller og usik-
kerhederne forbundet med disse, vurderes det, at forsøgsresultaterne er mest
præcise, og derfor vil der i forbindelse med bjælkemodellerne blive anvendt
et elasticitetsmodul svarende til det fundne i forbindelse med forsøgene.

Det ses af figur 11.2, at Gibson og Ashby-estimatet og den heksagonale en-
hedscelle er de metoder, der giver elasticitetsmoduler tættest på de målte,
men at de dog især underestimerer værdierne ved de af materialerne, der har
lavest relativ densitet.
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Forsøgsresultaterne, som kan ses på figur 11.2, antyder, at materialets elasti-
citetsmodul ikke alene afhænger af den relative densitet, men også af f.eks.
materialestrukturen.

11.2 Poissons forhold

På figur 11.3 er estimaterne og forsøgsresultaterne for Poissons forhold ind-
tegnet som funktion af den relative densitet.
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Figur 11.3: Poissons forhold som funktion af den relative densitet for de analytiske
modeller og forsøget.

Ved Voigt- og Gibson og Ashby-estimaterne er det fundet, at Poissons forhold
er uafhængig af den relative densitet og dermed lig Poissons forhold for
det solide materiale, hvilket tilnærmelsesvis også er tilfældet ved dilute- og
selfconsistent-estimaterne. De to numeriske analyser af hhv. det skrå gitter
og enhedscellen med hul afviger dog væsentligt fra dette, jf. figur 11.3.

Det vælges at se bort fra resultaterne fra de to numeriske analyser, hhv. det
skrå gitter og enhedscellen indeholdende et hul, da Poissons forhold for det
skrå gitter overskrider den øvre grænse på 0,5, og fordi enhedscellen med hul
ikke kan anvendes for en relativ densitet mindre end 21 %.

Ved bestemmelse af dilute- og selfconsistent-estimaterne er det forudsat, at
hullet er meget lille i forhold til enhedscellens størrelse, hvormed estimaterne
kun er anvendelige for store værdier af den relative densitet.
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Voigt-estimatet for Poissons forhold er bestemt ud fra øvreværdien af den
konstitutive matrix, D, hvormed der ikke er taget udgangspunkt i materialets
mikrostruktur. Gibson og Ashby-estimatet er behæftet med stor usikkerhed,
da det bl.a. antages, at enhedscellen er isotrop.

På figur 11.3 er det umiddelbart svært at finde en sammenhæng mellem de
målte værdier af Poissons forhold ved trækforsøget og den relative densi-
tet, hvilket forsøgsusikkerheder antages at være årsag til. Disse usikkerheder
stammer især fra målingen af tværflytningen, der bliver upræcis grundet me-
kaniske unøjagtigheder. Flere af de analytiske beregninger af Poissons forhold
antyder, at denne er konstant, og på trods af de store usikkerheder, der er
forbundet med disse metoder, antages det at være gældende. Derfor findes
middelværdien for Poissons forhold af forsøgsresultaterne, hvilket giver 0,31.
Det vurderes, at denne værdi er mere pålidelig for materialestrukturen end
Poissons forhold for PVC i solid form.

11.3 Forskydningsmodul

Det ønskes ligeledes at bestemme forskydningsmodulet for polyurethan. Det-
te er blevet bestemt ved et analytisk og et numerisk estimat af en Gibson
og Ashby-enhedscelle samt en numerisk analyse af en enhedscelle med et
cirkulært hul udsat for ren forskydning.

Forskydningsmodulet som funktion af den relative densitet kan ses på figur
11.4. Heraf ses det, at metoderne giver vidt forskellige resultater. Enheds-
cellen med hul kan ikke anvendes for relative densiteter mindre end 21 %,
hvorfor der ses bort fra dette estimat. Den numeriske beregning af Gibson og
Ashby-enhedscellens forskydningsmodul giver gode resultater for lave værdi-
er af den relative densitet i tilfælde af, at materialets mikrostruktur svarer
til enhedscellen. Da det ikke vides, om dette er tilfældet, er der også stor
usikkerhed forbundet med denne model.

Idet det antages, at materialet er homogent og isotropt, kan forskydnings-
modulet bestemmes ud fra de antagede værdier af elasticitetsmodulet og
Poissons forhold:

G =
E

2(1 + ν)
(11.1)

hvilket for forsøgene er optegnet på figur 11.4. Sammenlignes forsøgsresulta-
terne med den analytiske Gibson og Ashby-enhedscelle, ses det, at der er god
overensstemmelse metoderne imellem. Dette skyldes, at der for begge esti-
mater antages isotropi og anvendes tilnærmelsesvis samme elasticitetsmodul
og Poissons forhold. I den videre analyse anvendes resultaterne fra forsøget.
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Figur 11.4: Forskydningsmodulet som funktion af den relative densitet for de analytiske
modeller.

11.4 Stivhedsparametre

Der udføres bøjningsforsøg på typen H200, hvorfor de analytiske og nume-
riske modeller, der laves af bjælken, ligeså skal tage udgangspunkt i denne
type. Hertil anvendes de i tabel 11.1 opskrevne stivhedsparametre, hvoraf
andelen af kerne og kant ud fra en arealvægtning ligeledes er vist.

E ν G Andel
[MPa] [-] [MPa] [%]

H200_ed 151 0,31 58 56
H200_ce 80 0,31 31 44
H200_samlet 120 0,31 46

Tabel 11.1: Stivhedsparametre der anvendes til analytiske og numeriske analyser af bjæl-
ken.

I forhold til elasticitetsmodulerne, der kan ses i kapitel 1 fra fabrikanten af
Divinycell H, er de fundne resultater fra trækforsøget ganske små. Fabrikant-
en oplyser for H200_samlet et elasticitetsmodul på 250 MPa, mens forsøget
gav 120 MPa, hvilket må siges at være en væsentlig forskel. Forskellen kan
skyldes, at de opgivne elasticitetsmoduler er fundet ortogonalt på planet,
hvilket underbygger, at materialestrukturen ikke kan betragtes som værende
homogen og isotrop.
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Analyse af bjælke
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Kapitel 12

Forudsætninger

Det ønskes at bestemme, hvorledes udbøjningerne og spændingerne forløber
i et bjælkeelement udsat for bøjning. Dette undersøges ved analytiske bjæl-
kemodeller, numeriske løsninger af skiveproblemer i elementmetoden samt
ved forsøg. Forsøget er udført på prøvelegemer af typen H200, hvorfor også
elasticitetsmodulet og Poissons forhold fra denne type bruges i de analytiske
og numeriske modeller.

Analysen udføres for tre typer af bjælker; to inhomogene bjælker med de
nominelle dimensioner (b × h × l) 50 × 50 × 150 mm og en homogen bjælke
bestående af kernemateriale med dimensionerne 25× 50× 150 mm, som det
kan ses på figur 12.1. De to inhomogene bjælker adskiller sig ved, hvorledes
lagdelingen er beliggende i forhold til belastningen. Den homogene bjælke
benævnes i det følgende TC, mens de to inhomogene bjælker benævnes TA
og TB, hvor TA er belastet ortogonalt på lagdelingen, som det kan ses på
figur 12.1a.

Ved forsøgene er bjælken understøttet med simple understøtninger i begge
sider i form af aluminiumplader med en udbredelse på 10 mm, som igen er
understøttet midt på af cylindere. Lasten påføres midt på bjælken over en
udbredelse på 10 mm vha. en aluminiumsplade.

Forsøgene samt de analytiske og numeriske modeller sammenlignes ved en
belastning på 400 N ved de inhomogene bjælker, mens den homogene bjælke
sammenlignes ved en belastning på 200 N. Ved den pågældende belastning
bestemmes en flytning i bjælkens horisontale midtpunkt, og desuden findes
flytningerne ved forsøget 30 mm horisontalt herfra i begge retninger. Flyt-
ningerne findes i bjælkens underside.

For de inhomogene bjælker undersøges i de analytiske og numeriske model-
ler både for situationen, hvor opdelingen mellem kanter og kerne blev fundet
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(a) Belastning af inhomogen bjælke ortogonalt på lagdeling,
TA.

(b) Belastning af inhomogen bjælke parallelt med lagdeling,
TB.

(c) Belastning af bjælke bestående af kernemateriale, TC.

Figur 12.1: Belastningssituationerne der undersøges. Mål i mm.
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ved en arealvægtning af elasticitetsmodulet samt ud fra de opmålte dimen-
sioner af forsøgslegemerne. Dimensionerne på bjælkerne, der er undersøgt
mht. udbøjninger, er opstillet i tabel 12.1.

Tykkelse
ed-1 ed-2 ce Bredde Højde

Inhomogen TA, jf. figur 12.1a 10,9 12,4 27,0 50,1 50,3
Inhomogen TB, jf. figur 12.1b 13,3 10,0 26,8 50,1 50,1
Homogen TC, jf. figur 12.1c - - 50,0 25,2 50,0
Arealvægtning TA 14,1 14,1 22,1 50,1 50,3
Arealvægtning TB 14,0 14,0 22,1 50,1 50,1

Tabel 12.1: Dimensioner på de bjælker der betragtes. Mål i mm.

Indledningsvist bestemmes udbøjningen og spændingerne ved analytiske bjæl-
kemodeller, hhv. ved brug af Bernoulli-Euler- og Timoschenko-bjælketeori.
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Kapitel 13

Beregning af udbøjning med

bjælketeori

Det ønskes at beregne deformationen af bjælken i ethvert punkt. Dette gøres
dels vha. Bernoulli-Euler-bjælketeori, der forudsætter, at et tværsnit vinkel-
ret på bjælkeaksen forbliver vinkelret på bjælkeaksen efter deformationen,
og dels vha. Timoschenko-bjælketeori, hvor der tages hensyn til forskyd-
ningstøjningen. I begge teorier forudsættes det, at plane tværsnit forbliver
plane. Forskydningstøjningens bidrag har en betydning ved høje bjælker,
mens bidraget kan regnes som infinitesimal for lave bjælker.

Det statiske system for bjælken samt snitkræfternes fortegnsregning kan ses
på figur 13.1, mens bidraget til deformationen af bjælken fra hhv. bøjning
og forskydning er vist på figur 13.2.

13.1 Udbøjning af bjælkeakse

Bjælkeaksens deformation kan beregnes vha. de virtuelle kræfters princip
(VKP) [Byskov 2005, s. 66-76]. I udledningen af VKP tages der udgangs-
punkt i de kinematiske feltligninger:

ε − u′ = 0 (13.1)

κ − ω′ = 0 (13.2)

γ − w′ + ω = 0 (13.3)

hvor ε er aksialtøjningen, u er deformationen i bjælkeaksens retning, κ er
krumningen, γ er forskydningstøjningen, der regnes positivt, som vist på
figur 13.3, w er deformationen vinkelret på bjælkeaksens retning, og ω er
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(a) Statisk system for bjælken.

(b) Fortegnsregningen for snitkræfterne.

Figur 13.1: Statisk system for bjælken.

Figur 13.2: Deformationen af bjælken for hhv. bøjning og forskydning, hvor den stiplede
linie angiver den udeformerede bjælke.
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vinklen mellem bjælkens deformerede og udeformerede snit. Deformationerne
u og w regnes positive for hhv. forlængelse og opbøjning af bjælken.

Figur 13.3: Definition af størrelserne, u, γ, w og ω.

De kinematiske feltligninger multipliceres herefter med tre vilkårlige felter,
δN , δV og δM , der alle er én gang differentiable. Ligningerne summeres og
integreres herefter. De virtuelle felter gives en fysisk mening, idet δN sættes
til en virtuel normalkraft, δV til en virtuel forskydningskraft og δM til et
virtuelt moment, hvorfor de skal opfylde de statiske ligevægtsligninger:

dδN

dx
+ δpu = 0 (13.4)

d2δM

dx2
− δpw = 0 (13.5)

hvor δpu og δpw er hhv. den horisontale og vertikale linielast. Ved indsættelse
af dette fremkommer VKP:∫ L

0
κ · δM dx +

∫ L

0
γ · δV dx +

∫ L

0
ε · δN dx = (13.6)∫ L

0
δpu · u dx +

∫ L

0
δpw · w dx + [δN · u]L0 + [δV · w]L0 + [δM · ω]L0

Leddene til venstre for lighedstegnet er det indre virtuelle arbejde af hhv.
normalkraften, forskydningskraften og momentet og deres arbejdskonjuge-
rede flytninger, mens leddene til højre for lighedstegnet angiver det ydre
virtuelle arbejde.

Først bestemmes snitkraftsfordelingen for bjælken ved ligevægt, da bjælken
er statisk bestemt. Normalkraften, N , forskydningskraften, V , og momentet,
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M , findes til:

N(x) = 0 (13.7)

V (x) =

{
−

1
2P for 0 ≤ x ≤

L
2

1
2P for L

2 < x ≤ L
(13.8)

(13.9)

M(x) =

{
1
2Px for 0 ≤ x ≤

L
2

1
2PL −

1
2Px for L

2 < x ≤ L
(13.10)

hvor P er punktlasten angribende i L
2 , L er længden af bjælken, og x løber

langs bjælkeaksen, jf. figur 13.

Tøjningerne kan nu bestemmes af de konstitutive ligninger. Aksialtøjningen,
ε, krumningen, κ, og forskydningstøjningen, γ, findes ved de konstitutive
betingelser:

ε(x) =
N(x)

EA
(13.11)

κ(x) =
M(x)

EI
(13.12)

γ(x) =
V (x)

GAv
(13.13)

hvor E er elasticitetsmodulet, I er inertimomentet, G er forskydningsmodul-
et, og Av er forskydningsarealet. Krumningen varierer lineært på hver side
af bjælkens midte, mens forskydningstøjningen er konstant på hver side af
midten, da dette er tilfældet for de tilhørende snitkræfter.

For at finde udbøjningen af bjælken i ethvert punkt langs bjælkeaksen indfø-
res nu en virtuel krafttilstand, hvor punktlasten, δP , angriber i x = xP . Da
bjælken er symmetrisk omkring midten, beregnes kun udbøjningen for første
halvdel af bjælken, dvs. 0 ≤ x ≤

L
2 . Den virtuelle krafttilstand er illustreret

på figur 13.4.

Figur 13.4: Den virtuelle krafttilstand.
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Snitkræfterne for den virtuelle krafttilstand kan ved ligevægt findes til:

δN(x) = 0 (13.14)

δV (x) =

⎧⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎩

−δP
L − xP

L
for 0 ≤ x ≤ xP

δP

(
1 −

L − xP

L

)
for xP < x ≤ L

(13.15)

(13.16)

δM(x) =

⎧⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎩

δP
L − xP

L
x for 0 ≤ x ≤ xP

δP

((
L − xP

L
− 1

)
x + xP

)
for xP < x ≤ L

(13.17)

Den vertikale udbøjning, w(xP ), for 0 ≤ x ≤

L
2 kan nu beregnes af formel

13.18, hvor VKP er anvendt ved at sætte det ydre virtuelle arbejde lig det
indre. Det negative fortegn til venstre for lighedstegnet skyldes, at δP og
w(xP ) regnes positiv i modsatte retninger.

− δP · w(xP ) =

∫ L

0
δM · κ dx +

∫ L

0
δV · γ dx +

∫ L

0
δN · ε dx (13.18)

For 0 ≤ x ≤

L
2 beregnes udbøjningsfunktionen, w(xP ), idet δP sættes lig 1.

Da den virkelige krumning og det virtuelle moment har forskellige forskrifter
i forskellige intervaller, er det nødvendigt at opdele i tre integraler i inter-
vallerne [0;xP ], ]xP ; L

2 ] og ]L
2 ; L], hvilket er gjort i program 2a. Hermed fås

funktionen for bjælkeaksens udbøjning:

u(x) = 0 (13.19)

w(x) = −Px
3L2

− 4x2

48EI
+

Px

2AvG
(13.20)

Det første led i formel 13.20 er bidraget fra bøjning, mens andet led er
bidraget fra forskydning. Ved en Bernoulli-Euler-bjælke benyttes kun første
led, mens begge led benyttes ved betragtning af en Timoschenko-bjælke.

13.1.1 Forskydningsareal

Forskydningsspændingerne er i henhold til Grashofs formel fordelt parabolsk
over tværsnittet, hvorfor forskydningstøjningerne også er det ud fra forud-
sætningen om lineær elasticitet. I Timoschenko-bjælketeori gøres den for-
simpling, at forskydningstøjningen er konstant over tværsnittet. For at tage
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højde for denne forskel indsættes forskydningsarealet i formel 13.20 ikke som
det geometriske areal, men bestemmes derimod ud fra kravet om, at det in-
dre arbejde for de to fordelinger skal være ens. På figur 13.5 er de to antagede
tøjningsfordelinger vist.

(a) Fordeling af tøjnin-
ger ifølge Timoschenko-
bjælketeori.

(b) Fordeling af tøjninger
ifølge Hookes lov.

Figur 13.5: Forskydningstøjningsfordelinger for rektangulært tværsnit.

Da forskydningstøjningen forudsættes konstant over tværsnittet ved Timo-
schenko-bjælketeori, kan det indre arbejde, WTim, findes til:

WTim =

∫
A

γτ dA = γV (13.21)

Beregnes tøjningen derimod ud fra forudsætningen om lineær elasticitet,
gælder Hookes lov :

τ = G · γ (13.22)

Ved brug af dette kan det indre arbejde for den parabolske fordeling af
tøjningerne, WHookes, findes til:

WHookes =

∫
A

γτ dA =
1

G

∫
A

τ2 dA (13.23)

Fordelingen af forskydningsspændinger kan for et tværsnit påvirket af for-
skydningskraften, V , findes vha. Grashofs formel, der for et rektangulært
tværsnit er givet ved:

τ =
−V · S

I · b
=

−6V
(

h2

4 − y2
)

b · h3
(13.24)

hvor S er det statiske moment, I er inertimomentet, b er bredden, h er
bjælkens højde, og y kan ses på figur 13.5.

Udtrykket for forskydningsspændingen, givet ved formel 13.24, kan nu ind-
sættes i formel 13.23:

WHookes =

∫
A

γτ dA =
b

G

∫ h
2

−
h
2

τ2 dy =
5V 2

6bhG
(13.25)
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De to udtryk for det indre arbejde, formel 13.21 og 13.25, sættes nu lig
hinanden, og ved at isolere V fås:

V = 5
6bhGγ (13.26)

Heraf ses det, at forskydningsarealet, der skal indsættes i formel 13.20, for
et rektangulært tværsnit kan findes som Av = 5

6A.

13.2 Udbøjning af vilkårligt punkt

Udover deformationen af bjælkeaksen ønskes det at kunne bestemme flyt-
ningen i et vilkårligt punkt, hvorfor figur 13.6, hvor et bjælketværsnit er vist
før og efter deformationen, betragtes.

Figur 13.6: Flytningen af et vilkårligt punkt i bjælketværsnittet.

Det ses af figuren, at flytningerne for et vilkårligt punkt, P , i hhv. x- og
y-aksens retning for små deformationer kan beregnes som:

ux(x,y) = u(x) − ω(x)y (13.27)

uy(x,y) = w(x) (13.28)

hvor flytningen af bjælkeaksen i x-aksens retning, u(x), er nul, da der kun
betragtes trepunktsbøjning.

Det ses umiddelbart, at hældningen ω(x) kan bestemmes ud fra bjælkeaksens
hældning, dw

dx , og forskydningstøjningen, γ(x):

ω(x) =
dw(x)

dx
− γ(x) (13.29)
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idet forskydningstøjningen findes af formel 13.13.

13.3 Sandwichbjælke

For at tage højde for at ikke alle de undersøgte bjælker er homogene, idet
kanterne er stærkere end kernen, jf. kapitel 12, vil der i det følgende blive
redegjort for ændringerne i beregningerne.

13.3.1 Transformeret inertimoment

For at bestemme udbøjningen og spændingerne i de inhomogene bjælker er
det nødvendigt at finde inertimomentet for den samlede bjælke afhængigt
af kanterne og kernens forskellige stivheder. Ved bjælketype TA, jf. figur
12.1a, gøres dette ved at transformere arealerne for de stærkere ydre lag
med en faktor α, givet ved Eed

Ece
, hvor Eed og Ece er elasticitetsmodulet for

hhv. kanterne og kernen. Dette kan gøres, idet der ved både Bernoulli-Euler-
og Timoschenko-bjælketeori forudsættes en retliniet normaltøjningsforde-
ling. Ved transformationen opnås et større areal med en stivhed svarende
til kernens.

Det transformerede areal, At, findes ved:

At =

3∑
i=1

Ai ·
Ei

Ece
(13.30)

hvor delarealerne Ai kan ses på figur 13.7a, og Ei er elasticitetsmodulet for
det i’te delareal.

(a) Dimensioner på tvær-
snit.

(b) Transformeret tvær-
snit.

Figur 13.7: Tværsnit af bjælken.
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For at finde tyngdepunktet af det transformerede tværsnit bestemmes ind-
ledningsvist det statiske moment om bunden af tværsnittet:

S =

3∑
i=1

(
Ai ·

Ei

Ece
· zi

)
(13.31)

hvor zi er afstanden fra centeret af delelementet til β-aksen, der kan ses på
figur 13.7b.

Tyngdepunktets afstand fra bunden, TP , findes herefter ved:

TP =
S

At
(13.32)

Det transformerede inertimoment, It, kan nu findes ved:

It =

3∑
i=1

Ii +

3∑
i=1

(
Ai ·

Ei

Ece
· η2

i

)
(13.33)

hvor Ii er inertimomentet for det enkelte delelement, der er givet ved
x3

i ·b·
Ei

Ece

12 ,
og ηi er givet ved afstanden mellem tyngdepunktet af tværsnittet og tyngde-
punktet af delelementet. Det transformerede inertimoment bestemmes ved
anvendelse af program 2b.

13.3.2 Forskydningsareal

Det ønskes at beregne et transformeret forskydningsareal, så der kan tages
hensyn til, at forskydningsmodulet varierer for bjælkens kerne og kanter. I
afsnit 13.1.1 blev forskydningsarealet beregnet for et rektangulært homo-
gent tværsnit. Det kan beregnes på tilsvarende måde for det transformerede
tværsnit, idet der skal tages hensyn til, at fordelingen af forskydningsspænd-
ingerne ændres på grund af den varierende stivhed. Det indre arbejde for
den parabolske fordeling af forskydningstøjningerne findes ved at opdele in-
tegralet i formel 13.23 svarende til antallet af delelementer:

WHookes =
b

G

3∑
i=1

∫
τ2
i dy (13.34)

hvor τi er forskydningsspændingsfordelingen for det i’te delareal.

Formel 13.34 sættes lig formel 13.21, hvorefter forskydningsarealet findes ved
at isolere V

Gγ , hvilket beregnes i program 2c.
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13.3.3 Bestemmelse af udbøjninger

Der betragtes to inhomogene legemer, der belastes hhv. ortogonalt og paral-
lelt med lagdelingen, jf. figur 13.8, og i det følgende vil der blive redegjort
for bestemmelse af udbøjningen ved disse.

Figur 13.8: Principskitse af tværsnit for bjælkerne TA og TB.

Bjælkens udbøjning, uy, kan findes ved brug af formel 13.20, 13.27 og 13.28,
hvor hhv. inertimomentet og forskydningsarealet skal indsættes.

Ved betragtning af bjælken TA indsættes hhv. det transformerede inertimo-
ment, det tilhørende forskydningsareal og kernematerialets elasticitetsmodul.
Ved betragtning af bjælken TB indsættes et inertimoment og forskydnings-
areal for et rektangulært tværsnit samt et arealvægtet elasticitetsmodul. For
den bjælke, hvor tykkelsen af kanterne er beregnet ved arealvægtning, bli-
ver elasticitetsmodulet hermed det samme som fundet direkte i trækforsøget
med legemet bestående af både kant- og kernemateriale.

13.3.4 Bestemmelse af spændinger

Det ønskes at bestemme spændingsfordelingen over det inhomogene tvær-
snit, TA, idet det er for denne type, det er valgt at sammenligne spænd-
ingerne med de numeriske metoder. Fordelingen af normalspændinger, σxx,
over tværsnittet kan findes ved Naviers formel, idet formel 13.35 anvendes
for kanterne, mens formel 13.36 anvendes for kernen:

σxx,kant = −

M · y · α

It
(13.35)

σxx,kerne = −

M · y

It
(13.36)

hvor M er snitmomentet, It er det transformerede inertimoment, og y er
afstanden fra det transformerede tværsnits tyngdepunkt. Der vil således være
et spring i normalspændingerne ved laggrænserne.
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Fordelingen af forskydningsspændingerne, τxy, bestemmes ved Grashofs for-
mel, idet det transformerede inertimoment anvendes:

τxy = −

S · V

It · b
(13.37)

hvor V er forskydningskraften, b er bredden af tværsnittet, og S er det sta-
tiske moment om tværsnittets tyngdepunkt for arealet gående fra en fri kant
til det punkt, hvori forskydningsspændingerne ønskes bestemt. Beregning af
spændingerne kan findes i program 2d.

13.4 Resultater

I dette afsnit opsamles og diskuteres de resultater, der er beregnet ud fra
ovenstående bjælketeori. Ved beregning af udbøjninger og spændinger sættes
bjælkernes længde til 140 mm, da understøtningen er placeret 5 mm fra
kanten i begge sider.

13.4.1 Udbøjninger

Den vertikale udbøjning, uy, kan bestemmes i det punkt, der måtte ønskes,
jf. afsnit 13.2. Ved forsøgene bestemmes udbøjningen i bjælkens underside,
hvorfor det ligeledes ønskes at bestemme denne ved anvendelse af Bernoulli-
Euler- og Timoschenko-bjælketeori. Udbøjningen af bjælkens underside er
bestemt ved anvendelse af program 2e, og er optegnet for de opmålte lag-
delinger for bjælkerne TA, TB og TC på figur 13.9, idet de i tabel 13.1
opstillede parametre er anvendt.

E Av I
[MPa] [m2] [m4]

TA (opmålt) 80 2,15·10−3 0,929·10−6

TA (areal) 80 2,13·10−3 0,963·10−6

TB (opmålt) 113 2,09·10−3 0,525·10−6

TB (areal) 120 2,09·10−3 0,525·10−6

TC 80 1,05·10−3 0,263·10−6

Tabel 13.1: Anvendte parametre ved bestemmelse af bjælkernes udbøjning.

På figuren kan det ses, at der er væsentlig forskel på resultaterne fra Bernoulli-
Euler- og Timoschenko-bjælketeori, idet Timoschenko-bjælketeorien giver en
væsentlig større udbøjning. Dette skyldes, at bjælkerne har en stor højde set
i forhold til længden, hvormed forskydningstøjningen har stor betydning for
den samlede udbøjning.
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På kurverne beregnet ved Timoschenko-bjælketeorien kan det ses, at disse
ikke er differentiable ved bjælkens midte. Fejlen skyldes, at der i teorien ikke
tages højde for, at belastning påføres med en udbredelse, samt at denne reelt
vil spredes ud ned gennem bjælken.

0 20 40 60 80 100 120 140
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Figur 13.9: Udbøjning af bjælkernes underside. De fuldt optrukne linier er for Bernoulli-
Euler-bjælketeori, mens de stiplede linier er for Timoschenko-bjælketeori.

Idet bjælketypen TC har den halve bredde og påsættes den halve belastning
set i forhold til TA og TB, kan udbøjningerne direkte sammenlignes pga.
linearitet. Af figuren kan det ses, at udbøjningen er klart størst ved type TC,
hvilket skyldes, at kernematerialet er svagere end kantmaterialet. Forskellen
mellem TA og TB skyldes, at lagdelingerne er placeret optimalt ved TA,
hvormed bøjningsstivheden er større.

Udbøjningerne i undersiden af bjælkerne for hhv. midtpunktet og 30 mm
horisontalt herfra er opstillet i tabel 13.2 for hhv. de opmålte bjælker samt
for de arealvægtede tværsnit.

BE TIM BE (30) TIM (30)
TA (opmålt) -0,308 -0,521 -0,236 -0,359
TA (areal) -0,297 -0,512 -0,228 -0,352
TB (opmålt) -0,385 -0,541 -0,296 -0,385
TB (areal) -0,364 -0,510 -0,280 -0,364
TC -0,544 -0,763 -0,418 -0,544

Tabel 13.2: Udbøjninger i mm for bjælkernes underside for hhv. midtpunkt og 30 mm
herfra angivet med (30).
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13.4.2 Spændinger

Normalspændingen, σxx, og forskydningsspændingen, τxy, bestemmes for
bjælken TA for at kunne sammenligne med spændingerne, der er bestemt
ved anvendelse af de numeriske metoder, idet Naviers og Grashofs formler
anvendes, jf. formel 13.35, 13.36 og 13.37. På figur 13.10 er normalspænd-
ingerne optegnet for den venstre halvdel af den opmålte bjælke, hvoraf det
ses, at der som forventet er et spring i spændingen ved lagdelingerne.

Figur 13.10: Normalspændinger for halvdelen af bjælken TA.

Grundet konstant forskydningskraft over bjælken er forskydningsspænding-
erne ligeledes konstante langs bjælkeaksen. Forskydningsspændingerne over
et tværsnit er vist på figur 13.11, hvoraf det kan ses, at forskydningsspænd-
ingerne som påkrævet er nul på de frie rande.

I tabel 13.3 er normalspændingen for toppen og bunden af bjælkens midterste
tværsnit samt forskydningsspændingen i midten af et tværsnit opskrevet.

TA (opmålt) TA (areal)
σxx,top -0,723 -0,690
σxx,bund 0,708 0,690
τxy,midt -0,111 -0,113

Tabel 13.3: Spændinger i MPa for bjælken TA.
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Figur 13.11: Forskydningsspændinger for bjælken TA over et tværsnit.



Kapitel 14

Numerisk analyse af bjælke

I dette kapitel bestemmes deformationen samt spændingerne i en bjælke ved
brug af elementmetoden. Den analyserede bjælke kan ses på figur 14.1.

Figur 14.1: Den analyserede bjælkemodel. Den grønne farve angiver bjælkens deforma-
tion efter trepunktsbøjningen.

Under den antagede lastpåvirkning vil bjælketværsnittet i midten af bjæl-
ken stå vinkelret på bjælkeaksen, hvilket bevirker, at bjælken er symmetrisk
omkring midten. For at nedsætte beregningstiden vælges det derfor kun at
modellere halvdelen af bjælken i elementmetoden, hvilket bevirker, at den
numeriske løsning vil konvergere mod den eksakte løsning ved brug af halvt
så mange elementer. Den halve bjælke, der modelleres i elementmetodepro-
grammet, kan ses på figur 14.2. Eftersom der kun ses på den halve bjælke,
påvirkes bjælkedelen ligeledes kun af den halve last, P

2 .

I de udarbejdede elementmetodeprogrammer inddeles bjælken i n × m ele-
menter, og programmet opbygges, så det er muligt at variere bjælkens læng-
de, L, højde, h, og bredde, b. Deformationen af bjælken er beregnet for
fire forskellige elementtyper; Melosh-elementer, CST-elementer, isoparame-
triske 4-knuders elementer samt isoparametriske 8-knuders elementer, jf. af-

101
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Figur 14.2: Den halvdel af bjælken, der modelleres i elementmetoden.

snit B.3.2 i appendiks. Bjælken inddelt i de fire elementtyper kan ses på figur
14.3.

Lasten, P
2 , der skal påføres bjælken, placeres indledningsvist kun i knuden

øverst til højre. I elementmetodeprogrammet skal der desuden angives rand-
betingelser for bjælken. Som det kan ses på figur 14.2, er bjælken bevægelig
simpel understøttet i venstre side, mens bjælkemidten fastholdes i alle punk-
ter mod bevægelse i horisontal retning således, at symmetrien kan oprethol-
des.

14.1 Konvergensanalyse

Det ønskes at undersøge hvilken elementtype, der konvergerer hurtigst, samt
hvor mange elementer det er nødvendigt at bruge for at opnå et tilstræk-
keligt nøjagtigt resultat. For at gøre dette laves en konvergensanalyse, som
beskrevet i afsnit 7.3. Konvergensanalysen laves for normalspændingerne i
x-retningen, σxx, og for flytningen i y-retningen, uy, i det nederste højre
hjørne af den modellerede bjælke, jf. figur 14.2. Det forventes, at spænding-
erne konvergerer langsomt i forhold til flytningerne, idet spændingerne findes
ved brug af de afledede af flytningerne. Konvergensanalysen er foretaget ved
anvendelse af programmappe 3 og program 5.

Konvergensanalysen laves for bjælken, der kun består af kernemateriale. Der
bruges et elasticitetsmodul, E, på 75 MPa, et Poissons forhold, ν, på 0,30, en
bredde, b, på 25 mm, en bjælkehøjde, h, på 50 mm, en halv bjælkelængde, L

2 ,
på 75 mm og en kraft, P

2 , på 125 N. Materialeparametrene har ikke betydning
for, hvor hurtigt resultaterne konvergerer. Konvergensanalysen laves for plan
spændingstilstand.

Programmet er lavet, så antallet af elementer i både horisontal og vertikal
retning kan varieres. Det er valgt at bruge kvadratiske elementer, da dette
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(a) Melosh og isoparametriske 4-
knuders elementer.

(b) CST-elementer.

(c) Isoparametriske 8-knuders ele-
menter.

Figur 14.3: Den halve bjælke inddelt i de fire elementtyper.
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forventes at give de mest præcise resultater. På grund af bjælkens dimen-
sioner skal der således være 1,5 gange så mange elementer i længden som i
højden, som det er tilfældet på figur 14.4, hvor bjælken er inddelt i isopara-
metriske 4-knuders elementer.

Figur 14.4: Princip for elementopdeling med isoparametriske 4-knuders elementer.

Flytningen for tre forskellige antal elementer kan ses i tabel 14.1. Ud fra dis-
se beregnes værdien ved uendeligt mange elementer, som beskrevet i afsnit
7.3, hvilket også kan findes i tabellen. Konvergensraten, q, findes til 0,0016,
hvilket betyder, at flytningerne konvergerer meget langsomt. Det ses, at kon-
vergensraten er meget lille, og flytningen ved uendeligt mange elementer er
tilsvarende meget større end de fundne værdier for flytningen. På figur 14.5
er flytningen optegnet som funktion af antallet af elementer. Her ses det, at
modellen konvergerer meget langsomt, hvorfor det er ønskeligt at lave be-
regningen med et større antal elementer. Dette har dog ikke været muligt
pga. begrænset hukommelse på computeren. Beregningstiden afhænger af,
hvilken computer beregningen er udført på, hvilket betyder, at de angivne
beregningstider kun gælder for én specifik computer.

Antal elementer Antal elementer Beregningstid Flytning
i højden [s] [mm]

60 5400 9 -1,680
120 21600 121 -1,779
240 86400 2234 -1,878
∞ ∞ - -92,81

Tabel 14.1: Flytningen ved tre forskellige antal elementer ved opbygning med isopara-
metriske 4-knuders elementer.

Deformationsfiguren for bjælken kan ses på figur 14.6. Det ses, at der sker en
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Figur 14.5: Flytningen som funktion af antallet af elementer.

stor lokal deformation ved understøtningen. Hvis antallet af elementer øges,
findes det, at de lokale deformationer ligeledes forøges, hvilket er grunden til,
at flytningerne konvergerer meget langsomt. Ifølge konvergenskriteriet bør
approksimationen konvergere ved et tilpas højt antal elementer, hvorfor det
vurderes, at problemet her består i, at der skal bruges et uhensigtsmæssigt
stort antal elementer for at tilnærme forholdene omkring understøtningen or-
dentligt. Lokalt ved understøtningen kan det dog aldrig tilnærmes nøjagtigt,
da spændingen her vil være uendelig stor, da kraften virker over et uendeligt
lille areal.
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Figur 14.6: Deformation af bjælke opbygget af isoparametriske 4-knuders elementer, idet
størrelsen af flytningerne er skaleret med en faktor 4,42.
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14.1.1 Modificeret understøtning

Den valgte understøtning af bjælken er blot en tilnærmet understøtning,
som kun giver gode resultater ved en bjælke, der er væsentligt længere, end
den er høj, da de lokale deformationer dermed kun udgør en lille del af
bjælkens samlede udbøjning. Da den modellerede bjælke er kort i forhold
til højden, vælges det at modellere understøtningen, så det svarer bedre
til bøjningsforsøget, hvor bjælken er understøttet af en metalplade med en
bredde på 10 mm, der er simpelt understøttet i midten. Dette modelleres
ved at opbygge pladen af elementer, som vist på figur 14.7. For metalskinnen
anvendes materialeparametre svarende til stål med et elasticitetsmodul på
210 GPa og et Poissons forhold på 0,3.

Belastningen bliver i forsøget ligeledes påført via en metalplade med en bred-
de på 10 mm. Da der kun er modelleret en halv bjælke, fordeles lasten som
en jævnt fordelt last ud på knuderne på de yderste 5 mm. For at understøt-
ningen kan modelleres, skal antallet af elementer i y-retningen vælges som et
helt multiplum af 10.

Figur 14.7: Princip for elementopdeling med Melosh- og isoparametriske 4-knuders ele-
menter med modificeret understøtning.

Med den nye modellering af bjælken fås en deformationsfigur, der kan ses
på figur 14.8. Det ses, at der ikke forekommer store lokale deformationer ved
understøtningen, hvorfor denne model forventes at give et mere virkeligheds-
nært resultat.
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Figur 14.8: Deformation af bjælke opbygget af isoparametriske 4-knuders elementer med
modificeret understøtning, idet størrelsen af flytningerne er skalerede med en faktor 6,35.

Melosh- / Isoparametriske 4-knuders elementer

Beregningen af systemet på figur 14.7 udføres for tre forskellige antal ele-
menter med både Melosh- og isoparametriske 4-knuders elementer, hvormed
der fås de flytninger og spændinger, der kan ses i tabel 14.2.

Da Melosh-elementet og det isoparametriske 4-knuders element har identi-
ske formfunktioner, når siderne følger koordinatakserne, som det er tilfældet
her, giver de ens resultater ved den angivne nøjagtighed. Der er dog for-
skel i beregningstiden, der skyldes, at mens elementstivhedsmatricen findes
analytisk ved Melosh-elementet, laves der en numerisk integration ved det
isoparametriske 4-knuders element.

Antal elementer Antal Beregningstid Beregningstid Flytning Spænding
i højden elementer Melosh Isoparametrisk

[s] [s] [mm] [MPa]
60 5400 13 9 -1,0023 0,78485
120 21600 293 124 -1,0027 0,78437
240 86400 5500 2249 -1,0029 0,78403
∞ ∞ - - -1,0030 0,78331

Tabel 14.2: Flytningen og normalspændingen ved tre forskellige antal elementer ved op-
bygning med Melosh- / isoparametriske 4-knuders elementer og modificeret understøtning.
Værdierne er fundet under hensyntagen til plan spændingstilstand.

Ud fra de tre flytninger findes en konvergensrate på 1,36, mens den for spænd-
ingerne findes til 0,547.
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Approksimationen for flytningerne i 4-knuders elementerne er givet ved form-
funktionen og kan, hvis elementsiderne er parallelle med akserne, skrives på
følgende form:

u(x,y) = a1 + a2x + a3y + a4xy (14.1)

hvor ai er konstanter, der indeholder knudeflytningerne. Udtrykket indehol-
der alle led af 0.- og 1. orden fra Pascals trekant, der kan ses på figur 14.9.
Desuden indeholder den et led med faktoren xy, men da ikke alle led af 2.
orden er med, er det et parasitled, og fejlen må alligevel være af 2. orden dvs.
af størrelsesordenen h2. Det forventes derfor, at konvergensraten for flytning-
erne i 4-knuders elementerne er 2, hvilket er lidt mere end den fundne værdi,
hvorfor det burde konvergere hurtigere, end det gør.

1

x y
x2 xy y2

x3 x2y xy2 y3

. .
. . . .

Figur 14.9: Pascals trekant.

Da spændingerne findes ud fra de afledede af flytningerne, er den forventede
fejl af 1. orden og den forventede konvergensrate på 1, hvilket igen er mere
end den fundne værdi. [Ottosen & Petersson 1992, s. 94-98]

Figur 14.10 viser den relative fejl som funktion af antallet af elementer. Her
ses der også, at flytningerne konvergerer hurtigere end spændingerne, som
forventet.

CST-elementer

Modellen opbygges ligeledes af CST-elementer, som vist på figur 14.3b, idet
understøtningen dog modelleres med 4-knuders isoparametriske elementer,
som på figur 14.7. Herved fås de flytninger og spændinger, der kan ses i tabel
14.3.

Ud fra de tre flytninger findes en konvergensrate på 1,56, mens den for spænd-
ingerne findes til 0,540.

Approksimationen for flytningerne i CST-elementerne er givet ved:

u(x,y) = a1 + a2x + a3y (14.2)

Dette udtryk indeholder ligesom udtrykket for 4-knuders elementerne alle
led af 0. og 1. orden, hvorfor der forventes en fejl af 2. orden og dermed en
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Figur 14.10: Relativ fejl for flytningen og spændingen for 4-knuders elementer med
modificeret understøtning.

Antal elementer Antal elementer Beregningstid Flytning Spænding
i højden [s] [mm] [MPa]

60 10800 14 -1,0014 0,78778
120 43200 267 -1,0024 0,78614
240 17280 5164 -1,0028 0,78501
∞ ∞ - -1,0030 0,78251

Tabel 14.3: Flytningen ved tre forskellige antal elementer ved opbygning med CST-
elementer og modificeret understøtning.
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konvergensrate på 2, hvilket er lidt mere end det fundne. For spændingerne
forventes en konvergensrate på 1, hvilket ligeledes er lidt mere end fundne.

Melosh- og CST-elementet har samme teoretiske konvergensrate, men idet
approksimationen for flytningerne i Melosh-elementet indeholder et parasit-
led, burde denne give et bedre resultat ved færre elementer.

Isoparametriske 8-knuders elementer

Modellen opbygges også af isoparametriske 8-knuders elementer, idet under-
støtningen igen modelleres vha. 4-knuders elementer. Da 8-knuders element-
erne ikke har lineær flytning langs randene ligesom 4-knuders elementet, op-
fylder det ikke kompatibilitetskriteriet, jf. appendiks B.5.3, men betydningen
af dette vurderes at være negligeabel. Belastningen er en jævnt fordelt last,
der fordeles på knuderne som beskrevet i appendiks B.5. Gøres dette fås de
flytninger og spændinger, der er opskrevet i tabel 14.4.

Antal elementer Antal elementer Beregningstid Flytning Spænding
i højden [s] [mm] [MPa]

30 1350 7 -1,0026 0,78394
60 5400 67 -1,0028 0,78372
120 21600 973 -1,0029 0,78366
∞ ∞ - -1,0030 0,78364

Tabel 14.4: Flytningen ved tre forskellige antal elementer ved opbygning med isopara-
metriske 8-knuders elementer og modificeret understøtning.

Konvergensraten for flytningerne findes til 0,939, mens den findes til 1,97 for
spændingerne.

Approksimationen for flytningerne i de isoparametriske 8-knuders elementer
kan, hvis elementsiderne er parallelle med akserne, skrives som:

u(x,y) = a1 + a2x + a3y + a4x
2 + a5xy + a6y

2 + a7x
2y + a8xy2 (14.3)

Dette udtryk indeholder alle led til og med 2. orden samt to parasitled af 3.
orden, hvorfor der forventes en fejl af 3. orden svarende til en konvergensrate
på 3. Dette stemmer dårligt overens med den fundne værdi på 0,939. For
spændingerne forventes en konvergensrate på 2, hvilket stemmer godt overens
med den fundne værdi.

14.1.2 Sammenligning og vurdering

På figur 14.11a og 14.11b ses hhv. flytningen og spændingen som funktion af
antallet af elementer for de forskellige elementtyper. Her ses det, at model-
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len med de isoparametriske 8-knuders elementer konvergerer ved lavest antal
elementer. Flytningerne konvergerer hurtigt, og det er tydeligt, at de forskel-
lige elementtyper konvergerer mod samme værdi. Spændingerne konvergerer
langsommere, hvilket også viser sig ved, at den estimerede værdi ved uende-
ligt mange elementer varierer ved de forskellige elementtyper. Det vurderes,
at værdien ved de isoparametriske 8-knuders elementer er mest realistisk, da
denne elementtype konvergerer ved færrest muligt elementer.

Selvom modellen med de isoparametriske 8-knuders elementer konvergerer
ved færrest elementer, er det ikke nødvendigvis det bedste element, da be-
regningstiden varierer. Derfor er den relative fejl på figur 14.12 optegnet som
funktion af beregningstiden. Da kurverne for det isoparametriske 8-knuders
element ligger nederst, er denne elementtype også bedst, når der tages hen-
syn til beregningstiden. Det skal dog bemærkes, at den relative fejl er fundet
ud fra den estimerede værdi for hver enkelt elementtype, hvorfor den rela-
tive fejl i forhold til den korrekte værdi af spændingen vil variere mindre
elementtyperne imellem jf. figur 14.11b.

Af figur 14.12 ses desuden, at der kan opnås en relativ fejl på under 0,1 % ved
en beregningstid på under ti sekunder for både flytningen og spændingen, når
der anvendes isoparametriske 8-knuders elementer. Det vurderes, at dette er
en passende nøjagtighed, hvorfor beregningen kan foretages med 30 elementer
i højden.

14.2 Resultater

I dette afsnit findes udbøjningerne og spændingerne for de numeriske bereg-
ninger af bjælkerne TA, TB og TC. Beregningerne er lavet for de samme
bjælker og med samme belastning, som for de analytiske beregninger i afsnit
13.4.

For TB og TC er modellen opbygget, som illustreret på figur 14.7, idet der
er indsat de respektive højder og bredder fra tabel 12.1. Som elasticitets-
modul indsættes de midlede værdier fra tabel 13.1. Beregningerne udføres
med isoparametriske 8-knuders elementer med 45 elementer i længden og 30
i højden, som fundet ved konvergensstudiet.

Ved inddeling af TA-bjælken i elementer tages der hensyn til, at det skal være
muligt at indsætte forskellige materialeparametre for kernen og kanterne.
Bjælkerne inddeles med 45 elementer i længden og ca. 30 i højden. Idet
det tilstræbes, at elementerne er tilnærmelsesvis kvadratiske, kan antallet af
elementer variere lidt afhængig af kanttykkelserne.
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Figur 14.11: Flytningen og spændingen som funktion af antallet af elementer ved de for-
skellige elementtyper. De stiplede linier angiver estimatet ved uendeligt mange elementer.
Iso 4 og 8 angiver hhv. isoparametriske 4- og 8-knuders elementer.
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10
0

10
1

10
2

10
3

10
4

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

Beregningstid [s]

R
el

at
iv

 f
ej

l σ
xx

 [
%

]

CST
Melosh
Iso 4
Iso 8

(b) Relativ fejl for spændingen.

Figur 14.12: Relativ fejl som funktion af beregningstiden for de forskellige elementtyper.
Iso 4 og 8 angiver hhv. isoparametriske 4- og 8-knuders elementer.
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Beregningerne er lavet for både plan spændings- og plan tøjningstilstand, idet
elementerne hverken kan betragtes som værende tynde eller tykke, hvorfor
det korrekte resultat forventes at ligge mellem de to værdier.

14.2.1 Udbøjninger

Udbøjningen af undersiden af de tre bjælker med de målte kanttykkelser er
optegnet på figur 14.13 for både plan spændings- og plan tøjningstilstand.
Kurverne er optegnet, så udbøjningen er nul ved understøtningerne, der er
placeret 5 mm fra hver bjælkeende. De yderste 10 mm i hver ende har en
krumning tæt på nul, hvilket skyldes, at bjælken er understøttet her.

Det ses generelt, at udbøjningen beregnet under forudsætning af plan tøj-
ningstilstand er mindre end for plan spændingstilstand.

TC-bjælken har størst udbøjning, hvilket er som forventet, da den udeluk-
kende består af kernemateriale. TA- og TB-bjælkerne har næsten identiske
dimensioner, men da TA-bjælken er vendt, så det stærke materiale er place-
ret med størst mulig afstand fra tyngdepunktet, har den mindst udbøjning.
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Figur 14.13: Udbøjningen af undersiden af bjælken. De fuldt optrukne linier er for plan
spændingstilstand, mens de stiplede linier er for plan tøjningstilstand.

For at kunne sammenligne resultaterne med forsøget og de analytiske bjæl-
kemodeller er værdierne for udbøjningerne midt på bjælken og 30 mm herfra
opskrevet i tabel 14.5.
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Plan σ Plan ε Plan σ (30) Plan ε (30)
TA (opmålt) -0,483 -0,441 -0,376 -0,343
TA (areal) -0,464 -0,424 -0,361 -0,330
TB (opmålt) -0,529 -0,478 -0,412 -0,372
TB (areal) -0,499 -0,451 -0,389 -0,351
TC -0,746 -0,674 -0,581 -0,525

Tabel 14.5: Udbøjninger i mm for undersiden af bjælken for hhv. midtpunkt og 30 mm
horisontalt herfra for plan spændings- og plan tøjningstilstand.

14.2.2 Spændinger

Normalspændingerne for den opmålte TA-bjælke er på figur 14.14 opteg-
net for halvdelen af bjælken for plan spændingstilstand. Plottet er lavet på
baggrund af spændingerne udregnet midt i hvert element.
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Figur 14.14: Normalspændingerne, σxx, for TA.

Det ses, at de største træk- og trykspændinger kan findes midt på bjælken i
hhv. under- og oversiden af tværsnittet. Størrelsen af spændingerne i oversi-
den er dog noget større end spændingerne i undersiden, hvilket skyldes lokale
effekter, hvor lasten påføres. Desuden ses det, at der er et spring i spænding-
erne ved lagdelingerne, så spændingerne i det svage kernemateriale er noget
mindre end i det stærke kantmateriale.

Forskydningsspændingernes fordeling kan ses for plan spændingstilstand på
figur 14.15a, mens et snit ved x = 37,5 mm, L

4 , kan ses på figur 14.15b.

Det ses, at fordelingen er nogenlunde konstant omkring x = 37,5 mm, mens
den afviger omkring enden og midten af bjælken. Spændingerne er størst,
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Figur 14.15: Forskydningsspændingerne, σxy, for TA.
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hvor hhv. understøtningen og punktlasten er placeret, mens de er tæt på nul
ved de øvrige hjørner.

Værdierne for spændingerne i TA-bjælken kan ses i tabel 14.6

TA (opmålt) TA (areal)
Plan σ Plan ε Plan σ Plan ε

σxx,top -1,448 -1,456 -1,392 -1,401
σxx,bund 0,696 0,703 0,677 0,683
σxy,midt -0,113 -0,113 -0,114 -0,114

Tabel 14.6: Normalspændingen i MPa bestemt i toppen og bunden af bjælkens midterste
tværsnit samt forskydningsspændingen i MPa i midten af tværsnittet ved x = 37,5 mm.

For at undersøge i hvor høj grad der er overensstemmelse mellem antagelserne
ved de analytiske beregninger og resultatet ved de numeriske beregninger, er
normal- og forskydningstøjningerne optegnet for to forskellige snit på figur
14.16.
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Figur 14.16: Normaltøjninger, εxx, i snittet med x = 75 mm og forskydningstøjninger,
γxy, i snittet med x = 37,5 mm for TA.

Det er i de analytiske beregninger forudsat, at normaltøjningerne forløber
retlinede over tværsnittet. Det ses på figuren, at dette ikke er tilfældet, idet
de har en anden hældning i kantmaterialet end i kernen.

På figuren ses det, at forskydningstøjningerne er fordelt ligesom forskyd-
ningsspændingerne, idet der dog er et spring i tøjningerne ved laggrænsen.
Da elasticitetsmodulet for kantmaterialet er større end for kernematerialet,
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og forskydningsspændingerne er kontinuerte grundet ligevægt, må dette re-
sultere i en større tøjning for kernen end for kanten lige ved laggrænsen,
hvorfor tøjningsspringet opstår.



Kapitel 15

Numerisk analyse med

superelementer

I stedet for at modellere bjælken ud fra stivhedsparametrene fundet i trækfor-
søgene, kan materialets cellestruktur modelleres vha. superelementer, hvor-
med det solide materiales stivhedsparametre skal anvendes. Superelementer
kan anvendes til at eliminere antallet af frihedsgrader således, at knuder, der
ikke deles med andre elementer, interne knuder, kan elimineres. Således kan
superelementet beskrives udelukkende ved anvendelse af de eksterne knuder.

I dette kapitel modelleres bjælken ved anvendelse af superelementer, idet
bjælkens cellestruktur antages at være opbygget som et skråt gitter, jf. figur
2.1d.

15.1 Superelement

Superelementet, der anvendes til at modellere bjælken, konstrueres med 12
eksterne knuder og opbygges med isoparametriske 4-knuders elementer, hvis
antal kan varieres. Da antallet af eksterne knuder ligger fast, er det ikke
relevant at øge antallet af interne knuder for meget, da forholdet mellem
sidelængderne i de enkelte isoparametriske 4-knuders elementer i så fald vil
blive stor. På figur 15.1 ses et eksempel på et superelement med sidelængden
L1, der er inddelt i 32 elementer. De sorte knuder angiver eksterne knuder,
mens de grå knuder angiver interne knuder.

Superelementet konstrueres på en sådan måde, at længden, l, jf. figur 15.1,
kan inddeles i n antal elementer, hvormed det samlede antal elementer i
superelementet bliver n · 8, idet hvert af de fire ben er inddelt i to. For at

119
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Figur 15.1: Superelementet inddelt i isoparametriske 4-knuders elementer ved n = 4. De
sorte knuder angiver de eksterne knuder, mens de grå angiver interne knuder.

elementerne i superelementet ikke bliver smalle, skal n vælges afhængigt af
den relative densitet.

Superelementet skal opbygges, så det er muligt at variere bjælkens relative
densitet. Ud fra simple geometriske betragtninger af figur 15.1 er det muligt
at opstille et udtryk for tykkelsen, t, som funktion af den relative densitet
og længden af superelementet, L1.

Til opstilling af superelementet betragtes ændringen i den potentielle ener-
gi, hvorved der fremkommer følgende ligningssystem for elementmetodepro-
blemet for superelementer, jf. appendiks C:

K∗

ee ae = f∗

e (15.1)

hvor K∗

ee er stivhedsmatricen for superelementet for det reducerede system,
hvor de interne knuder er elimineret, ae er en vektor med de eksterne knude-
flytninger, og f∗

e er den eksterne lastvektor. Eftersom der kun påføres en
last på de eksterne knuder, har de interne knuder ingen indflydelse på last-
vektoren, f∗

e , hvormed denne er lig fe, svarende til en vektor indeholdende
knudekræfterne i de eksterne knuder. Stivhedsmatricen for superelementet,
K∗

ee, er givet ved:

K∗

ee = Kee − KT
ie K−1

ii Kie (15.2)
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hvor de tre matricer i udtrykket kan beregnes som:

Kee = Te K T T
e (15.3)

Kie = Ti K T T
e (15.4)

Kii = Ti K T T
i (15.5)

hvor K er superelementets stivhedsmatrix, der er fundet ud fra element-
stivhedsmatricen for de isoparametriske 4-knuders elementer, jf. afsnit B.3.
Matricerne Te og Ti anvendes til at sammenkæde de interne knudeflytninger,
ai, og de eksterne knudeflytninger, ae, med vektoren, a, indeholdende alle
knudeflytningerne således, at følgende er gældende:

ai = Ti a (15.6)

ae = Te a (15.7)

Dermed kan matricerne Ti og Te bestemmes ved:

Ti(i,j) =

{
1 hvis ai(i) = a(j)

0 ellers
(15.8)

Te(i,j) =

{
1 hvis ae(i) = a(j)

0 ellers
(15.9)

Programmerne, der er anvendt til bestemmelse af stivhedsmatricen for su-
perelementet, K∗

ee, kan findes som program 3g, 3h og 3i.

I det følgende gives et eksempel til bestemmelse af Ti og Te, hvortil figur 15.2
anvendes.

Figur 15.2a viser et eksempel på et superelement inddelt i 16 elementer, dvs.
hvor n = 2, mens figur 15.2b er et udsnit af superelementets nederste venstre
hjørne. Knude 1, 4 og 7 er eksterne knuder, mens knude 2, 3, 5, 6, 8 og 9
er interne knuder. Ved betragtning af figur 15.2b kan knudeflytningerne, a,
samt hhv. de eksterne og interne knudeflytninger, ae og ai, opskrives:

a =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

u1
x

u1
y

u2
x

u2
y
...

u9
x

u9
y

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

, ae =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

u1
x

u1
y

u4
x

u4
y

u7
x

u7
y

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

, ai =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

u2
x

u2
y

u3
x

u3
y

u5
x

u5
y

u6
x

u6
y

u8
x

u8
y

u9
x

u9
y

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

(15.10)
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(a) Superelement inddelt i 16 elementer. (b) Udsnit af superelemen-
tets nederste venstre hjør-
ne.

Figur 15.2: Superelement til bestemmelse af Ti og Te, hvor de sorte knuder angiver
eksterne knuder.

Herefter kan Ti og Te for eksemplet bestemmes, idet det sikres, at formel
15.6 og 15.7 er opfyldt:

Ti =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

(15.11)

Te =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

(15.12)
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15.2 Bjælke inddelt i superelementer

Bjælken ønskes modelleret ved anvendelse af superelementer, der modelle-
rer materialet som bestående af en skrå gitterstruktur. Bjælken inddelt i
superelementer kan ses på figur 15.3. I afsnit 14.1 erfaredes det, at under-
støtningen skal modelleres med en forholdsvis stiv klods for at undgå sto-
re lokale deformationer. Den stive klods modelleres ved superelementet af
Melosh-elementer. Det vælges dog at påføre lasten, P

2 , som en punktlast
i knuden øverst til højre, idet dette ikke forventes at have stor betydning
for udbøjningen af bjælkens underside. Bjælken skal som tidligere beskre-
vet være bevægelig simpel understøttet i venstre side, mens bjælkemidten
skal fastholdes i alle knuder mod bevægelse i horisontal retning således, at
symmetrien kan opretholdes.

Figur 15.3: Bjælken inddelt i superelementer. Bjælkens højre side understøttes bevæge-
ligt simpelt i alle ydre knuder, selvom det af illustrationsmæssige årsager ikke er påtegnet
for alle knuderne.

Alle superelementer er kvadratiske og ens, hvormed antallet af elementer er
valgt, så dette er muligt.

15.3 Konvergensanalyse

I dette afsnit udføres en konvergensanalyse på bjælken, der kan ses på figur
15.3. Bjælkens tykkelse sættes til 25 mm, svarende til bjælken bestående af
kernemateriale, hvorfor også den relative densitet fastholdes til kernemateri-
alets på 15 %. Det solide materiales elasticitetsmodul sættes til 3000 MPa,
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jf. tabel 2.1, mens Poissons forhold sættes til 0,31. Kraften, P
2 , der påføres,

er sat til 125 N. Konvergensanalysen laves for plan spændingstilstand.

Da superelementerne er ens, har de samme elementstivhedsmatrix, hvormed
beregningen af denne kun skal foretages en gang. Dermed er antallet af in-
terne knuder af minimal betydning for beregningstiden. Dette skyldes, at
det vælges at holde antallet af eksterne knuder konstant. Det er dog som
før nævnt ikke en fordel at inddele superelementerne i et stort antal interne
knuder, da superelementets elementer dermed vil blive smalle. Antallet af
elementer i superelementet sættes til 20 · 8, idet disse elementer dermed vil
have sidelængder af samme størrelsesorden.

Konvergensanalysen udføres for bjælkens vertikale flytning i bjælkens neder-
ste højre hjørne, og resultaterne kan ses i tabel 15.1.

Antal elementer Antal elementer Beregningstid Flytning
i højden [s] [mm]

10 150 4 -7,4746
20 600 53 -7,4428
40 2400 1720 -7,4310
∞ ∞ - -7,4239

Tabel 15.1: Flytningen ved tre forskellige antal elementer ved opbygning med superele-
menter.

Konvergensraten må forventes at være 2, idet superelementerne er opbyg-
get af isoparametriske 4-knuders elementer, jf. afsnit 14.1. Ved konvergens-
analysen er konvergensraten fundet til 1,42, hvormed flytningen konvergerer
lidt langsommere end forventet. På figur 15.4 er den relative fejl optegnet
som funktion af antallet af elementer. Heraf ses det, at fejlen er mindre end
0,2 % ved 1350 elementer, hvilket svarer til 30 elementer i højden. Denne
fejl vurderes at være acceptabel, da der ligeledes er fejl ved superelementer-
nes inddeling i elementer, da disse inddeles i et begrænset antal elementer.
Udbøjningen af bjælken modelleret med superelementet er beregnet med
programmappe 3, mens konvergensanalysen er lavet med program 5.

I konvergensanalysen er det antallet af superelementer, der varieres, hvormed
gitrenes størrelse ligeledes vil variere. I stedet ville det have været mere hen-
sigtsmæssigt at fastholde en størrelse på gitrene og i stedet variere antallet
af elementer i superelementet. Det vurderes dog ikke at have betydning for
resultaterne.
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Figur 15.4: Relativ fejl for udbøjningen som funktion af antallet af elementer.

15.4 Resultater

Bjælken TC bestående af kernemateriale er modelleret ved anvendelse af
superelementer. Da kernematerialets data er anvendt som input til konver-
gensanalysen i afsnit 15.3, anvendes de samme input her, idet belastningen
P
2 , dog er sat til 100 N. Udbøjningen af bjælkens underside er optegnet på
figur 15.5 for 30 elementer i højden, hvoraf det ses, at den maksimale udbøj-
ning bliver 5,95 mm, hvilket er ca. 8 gange større end udbøjningen fundet ved
de øvrige elementtyper, hvor stivhedsparametrene fra trækforsøget er indsat.
Denne afvigelse skyldes sandsynligvis, at den antagne mikrostruktur ikke er
korrekt, hvorfor det vælges at undlade at modellere de øvrige bjælketyper
med superelementer.
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Figur 15.5: Udbøjning af undersiden af bjælken TC bestående af kernemateriale.



Kapitel 16

Bøjningsforsøg

Målet med bøjningsforsøgene er at finde udbøjningen af en bjælke ved på-
virkning af en punktlast af varierende størrelse. Alle forsøgene er udført på
materialet H200.

I de følgende afsnit vil der blive givet en kort beskrivelse af forsøgene samt
de fundne resultater. En mere gennemgående forsøgsbeskrivelse samt resul-
tatbehandling kan ses i appendiks F.

16.1 Forsøgsbeskrivelse

Bøjningsforsøgene er udført i Laboratoriet for bærende konstruktioner på
Aalborg Universitet med testmaskinen Mohr & Federhaff Universal Static
testing machine, der kan ses på figur 10.1. Ved bøjningsforsøgene er der
monteret et prøvelegeme, som det kan ses på figur 16.1, mens der for en
mere detaljeret forsøgsopstilling henvises til figur F.4 i appendiks.

Der er udført forsøg på tre forskellige bjælketyper, to inhomogene bjælkety-
per med de nominelle dimensioner (b×h× l) 50×50×150 mm bestående af
både kant- og kernemateriale, og en homogen bjælketype med dimensionerne
25× 50× 150 mm bestående af kernemateriale. Ved de inhomogene bjælker
virker lasten hhv. ortogonalt og parallelt med lagdelingen. Disse benævnes
hhv. forsøgsserie TA og TB og kan ses på figur 16.2a og 16.2b. Den homoge-
ne bjælke benævnes forsøgsserie TC og kan ses på figur 16.2c. Der er udført
forsøg på to bjælker af typerne TA og TB, mens der er kørt forsøg på fire
forsøgslegemer af typen TC.

Forsøget udføres ved, at testmaskinen påfører en kraft på understøtninger-
ne, som presser mod prøvelegemet, mens de vertikale flytninger måles vha.
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Figur 16.1: Forsøgsopstilling for bøjningsforsøg.

tre flytningsmålere, som sidder hhv. midt på bjælken og 30 mm horisontalt
herfra til hver side. Kraften måles i en indbygget transducer, og flytningerne
måles i en flytningstransducer, hvorfra alle oplysningerne samles i en data-
behandlingsenhed, Spider 8, med en målefrekvens på 2 Hz, som er tilsluttet
en pc. Outputtet på pc’en er tid i sekunder, kraftpåvirkning i volt og de tre
flytninger i mm. Kraften omregnes til newton med en kalibreringsfaktor på
600 N/V.

16.2 Resultater

I appendiks F.2 er der foretaget en resultatbehandling af bøjningsforsøget,
og de fundne resultater vil her blive opskrevet. For hver af de tre forsøgseri-
er TA, TB og TC er der udregnet en middelværdi af oplastningskurven for
kraften som funktion af udbøjningen på midten af bjælken. Udbøjningskur-
verne er fundet til at være retlinede, hvorfor materialet må antages at være
lineært elastisk. På grund af målestøj i starten er kurverne parallelforskudt,
så oplastningen har startpunkt i origo, hvormed kun oplastningskurverne
anvendes.

Middelværdien af udbøjningen i midten af bjælken for de tre bjælketyper
kan ses på figur 16.3.
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(a) TA.

(b) TB.

(c) TC.

Figur 16.2: Bjælketyper hvorpå der udføres forsøg. Mål i mm.
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Figur 16.3: Kraften som funktion af udbøjningen på midten af bjælken.

Det skal bemærkes, at middelværdien er fundet ud fra forsøgslegemer, som
ikke har samme dimensioner af kanterne og kernen, jf. tabel F.1 i appendiks,
hvorfor middelværdien skal tages med et vist forbehold.

Af figur 16.3 ses det, at forsøgslegeme TA har den største hældning på udbøj-
ningskurven, hvormed denne har størst stivhed. Derimod har forsøgslegeme
TC, der kun består af kernemateriale, som forventet den laveste stivhed.

For at kunne sammenligne forsøgsresultaterne med de analytiske og nume-
riske modeller, er den gennemsnitlige udbøjning for hver af de tre flytnings-
målere fundet for en kraft på 400 N for forsøgslegeme TA og TB, samt en
kraft på 200 N for forsøgslegeme TC. Flytningerne kan ses i tabel 16.1.

Kraft Flytning 1 Flytning 2 Flytning 3
[N] [mm] [mm] [mm]

TA 400 0,26 0,34 0,28
TB 400 0,37 0,45 0,34
TC 200 0,35 0,46 0,36

Tabel 16.1: Middelværdi af udbøjningen for en kraft på hhv. 400 og 200 N, hvor flyt-
ningsmålerne er nummereret fra venstre mod højre på figur 16.1.

Ud fra tabellen kan det ses, at flytningsmåler 1 og 3 ikke giver identiske
udbøjninger trods symmetrisk placering. Forskellen på flytningsmåler 1 og 3
skyldes, foruden mekaniske usikkerheder, at materialet er inhomogent, og at
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grænsen mellem kernen og kanterne varierer over prøvelegemet. Ligeledes kan
asymmetri i opstillingen give anledning til en forskel. For forsøgstype TC,
der er homogen, er der også forskel på udbøjningen, dog mindre end ved de
inhomogene prøvelegemer. Forskellen kan f.eks. skyldes mekaniske usikker-
heder, at forsøgslegemet ikke udelukkende har bestået af kernemateriale eller
menneskelige fejl ved opstillingen. Til senere sammenligning er middelvær-
dien af flytningsmåler 1 og 3 for hhv. forsøgsserie TA, TB og TC fundet til
0,27, 0,36 og 0,36 mm. Det at forsøgsserie TB og TC giver anledning til sam-
me udbøjning var ikke forventet. Den væsentligste årsag forventes at være
at forsøgslegemerne TC ikke udelukkende har bestået af kernemateriale.
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Kapitel 17

Opsamling og vurdering

I dette kapitel sammenlignes bøjningsforsøgene for de tre bjælketyper TA,
TB og TC med de analytiske og numeriske metoder. Ved de analytiske meto-
der er der anvendt både Bernoulli-Euler- og Timoschenko-bjælketeori, mens
der ved de numeriske metoder er anvendt elementmetoden for skiveproblemer
med konstitutive matricer svarende til hhv. plan spændings- og plan tøjnings-
tilstand. Sidst er materialestrukturen blevet modelleret i elementmetoden
ved anvendelse af superelementer.

Den numeriske metode, hvori et superlement blev anvendt, gav væsentlig
større udbøjninger end de resterende metoder, hvilket kan skyldes, at der
er anvendt en dårlig estimering af materialestrukturen. Grundet den store
afvigelse vælges det at se bort fra superelementet ved sammenligningen.

17.1 Udbøjning

I det følgende sammenlignes udbøjningen af bjælkerne TA, TB og TC for de
anvendte metoder. På figur 17.1, 17.2 og 17.3 kan udbøjningen af bjælkerne
ses, idet der ved de analytiske og numeriske metoder er anvendt den opmålte
fordeling af kant og kerne.

Af figurerne ses det, at Bernoulli-Euler-teorien giver anledning til den mind-
ste udbøjning af de teoretiske modeller, hvilket skyldes, at teorien ikke tager
højde for forskydningstøjninger, hvilket normalt er en god antagelse. Da
bjælkerne har en stor højde set i forhold til længden, giver det dog upræcise
resultater at negligere forskydningstøjningens effekt på udbøjningen, hvilket
kan ses ved, at udbøjningen beregnet ved Timoschenko-teorien er op til ca.
70 % større ved bjælkens midte.
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Figur 17.1: Udbøjningen af bjælken TA ved en belastning på 400 N, idet de opmålte
værdier af kant og kerne benyttes.

0 50 100 150

−0.6

−0.5

−0.4

−0.3

−0.2

−0.1

0

0.1

x [mm]

u y [
m

m
]

Udeformeret
Numerisk − Plan σ
Numerisk − Plan ε
BE
TIM
Forsøg

Figur 17.2: Udbøjningen af bjælken TB ved en belastning på 400 N, idet de opmålte
værdier af kant og kerne benyttes.
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Figur 17.3: Udbøjningen af bjælken TC ved en belastning på 200 N.

I begge de analytiske metoder antages, at plane tværsnit forbliver plane,
hvormed normaltøjningen, εxx, antages at fordele sig retliniet over tværsnit-
tet. I de numeriske beregninger blev det fundet, at normaltøjningen ikke
fordeler sig retliniet over tværsnittet, hvormed de analytiske metoders an-
tagelse vedrørende dette ikke er opfyldt. Grundet dette burde de numeriske
modeller give bedre resultater i tilfælde af, at tilstrækkeligt mange elementer
er valgt. Ved de analytiske modeller kan der desuden ikke tages hensyn til,
hvor i tværsnittet belastningen påføres.

I Timoschenko-bjælketeori forudsættes det, at forskydningstøjningen er kon-
stant over tværsnittet, hvilket viste sig ikke at være opfyldt ved de numeriske
metoder. Dog tages der højde for denne fejl, idet der beregnes et forskyd-
ningsareal, således at det indre arbejde ved en konstant forskydningstøjning
har samme størrelse som det indre arbejde for en parabolsk fordeling af for-
skydningstøjningen.

Bjælken er modelleret i elementmetoden både ved antagelse af plan spænd-
ings- og plan tøjningstilstand, der giver gode resultater for hhv. tynde og
tykke tværsnit. De to numeriske metoder er dermed grænseværdier, og en
korrekt numerisk løsning må forløbe et sted imellem disse.

Betragtes udbøjningskurverne beregnet med Timoschenko-bjælketeori, ses
det, at kurverne ikke er differentiable. Beregnes den relative afvigelse fra
forsøgsresultaterne for TA vha. tallene i tabel 17.1 og 17.2, fås en afvig-
else på 33 % 30 mm fra midten, mens den er 53 % ved midten. Idet den
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procentuelle afvigelse er forskellig afhængig af placeringen, tyder det på, at
en udbøjningskurve fra forsøget ikke vil have samme form som fundet ved
Timoschenko-bjælketeorien.

Forsøg Analytisk Numerisk
BE TIM Plan σ Plan ε

TA (opmålt) -0,34 -0,308 -0,521 -0,483 -0,441
TA (areal) -0,297 -0,512 -0,464 -0,424
TB (opmålt) -0,45 -0,385 -0,541 -0,529 -0,478
TB (areal) -0,364 -0,510 -0,499 -0,451
TC -0,46 -0,544 -0,763 -0,746 -0,674

Tabel 17.1: Middelværdi af udbøjningen i midten af bjælken for en kraft på 400 N for
TA og TB og 200 N for TC. Udbøjninger er angivet i mm.

Forsøg Analytisk Numerisk
BE TIM Plan σ Plan ε

TA (opmålt) -0,27 -0,236 -0,359 -0,376 -0,343
TA (areal) -0,228 -0,352 -0,361 -0,330
TB (opmålt) -0,36 -0,296 -0,385 -0,412 -0,372
TB (areal) -0,280 -0,364 -0,389 -0,351
TC -0,36 -0,418 -0,544 -0,581 -0,525

Tabel 17.2: Middelværdi af udbøjningen 30 mm horisontalt fra midten for en kraft på
400 N for TA og TB og 200 N for TC. Udbøjninger er angivet i mm.

Betragtes udbøjningen for TB, der er belastet parallelt med lagdelingen,
kan det ses, at måleresultaterne fra forsøgene ligger meget tæt på de nu-
meriske beregninger med plan tøjningstilstand. I tabel 17.1 og 17.2 kan det
desuden ses, at resultaterne for den arealvægtede bjælke ligger endnu tæt-
tere på forsøgsresultaterne. Dette resultat viser, at der er overensstemmelse
med trækforsøget for legemet bestående af både kant- og kernemateriale, da
arealvægtningerne af elasticitsmodulet betyder, at der for TB-bjælken i rea-
liteten er brugt det samlede elasticitetsmodul direkte fra trækforsøget, uden
at opdelingen i kant- og kernemateriale har betydning.

For TA-bjælken er dette ikke tilfældet, da den belastes ortogonalt på lagde-
lingen. På figur 17.1 ses det, at udbøjningerne målt ved forsøget er mindre
end de to numeriske kurver. Dette kan bl.a. skyldes målestøjen, der blev
observeret i forsøget, hvilket dog ikke så ud til at påvirke resultatet for TB-
bjælken. Derimod kan stivhedsfordelingen over bjælkens tværsnit have stor
indflydelse, idet den antagne fordeling i de analytiske og numeriske metoder
kan være forkert.

For TC-bjælken fremgår det, at udbøjningen ved forsøget er væsentligt min-
dre end beregnet ved de analytiske og numeriske metoder. Dette skyldes
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sandsynligvis, at forsøgslegemet ikke udelukkende består af kernemateriale,
idet det ikke vides, om der er en klar skillegrænse mellem stivhederne for ker-
nen og kanterne. Denne konklusion blev ligeledes draget i forbindelse med
trækforsøget.

17.2 Spændinger

Spændingerne for bjælken TA er beregnet i tre punkter af tværsnittet for de
analytiske og numeriske metoder, og værdierne heraf kan ses i tabel 17.3.

Analytisk Numerisk
Opmålt Arealvægtning Opmålt Arealvægtning

σxx,top -0,723 -0,690 -1,448 -1,392
σxx,bund 0,708 0,690 0,696 0,677
σxy,midt -0,111 -0,113 -0,113 -0,114

Tabel 17.3: Normalspændingen i MPa bestemt i toppen og bunden af bjælken TA’s
midterste tværsnit samt forskydningsspændingen i MPa i midten af et tværsnit ved x =

37,5 mm. Spændingerne er bestemt ved en belastning på 400 N.

På figur 17.4 kan normalspændingerne ses i snittet på midten af bjælken. Det
ses, at der er stor forskel på normalspændingen i toppen af bjælken for en
analytisk og en numerisk beregning. Dette skyldes, at der ved den analytiske
beregning ikke tages højde for lokale effekter ved reaktionerne og den påsatte
belastning.

Forskydningsspændingerne for snittet ved x = 37,5 mm er optegnet på figur
17.5. Det ses, at de numeriske og analytiske modeller giver tilnærmelsesvis
samme resultater i det valgte tværsnit.

På figur 17.6 er forskydningsspændingerne optegnet for halvdelen af bjælken,
hvoraf det ses, at forskydningsspændingerne ved den numeriske beregning ik-
ke er ens i alle tværsnit, hvilket skyldes lokale effekter ved reaktionerne og
belastningen. Dermed vil forskydningsspændingen beregnet ved den analy-
tiske metode afvige fra den numeriske metodes resultater disse steder.

Denne fordeling af forskydningsspændinger forklarer også forskellen på ud-
bøjningskurven beregnet med Timoschenko-bjælketeori og de numeriske mo-
deller. Ved beregningen med Timoschenko-teori blev det forudsat, at belast-
ningen virkede som en punktlast, hvilket giver et spring i forskydningskraften
midt på bjælken og dermed også i forskydningsspændingen og -tøjningen.
Når belastningen modelleres mere realistisk, som det blev gjort ved den nu-
meriske model, forløber forskydningstøjningerne kontinuert langs bjælkeak-
sen, da belastningen fordeles som en linielast over 10 mm på oversiden af



138 KAPITEL 17. OPSAMLING OG VURDERING

−1.2 −1 −0.8 −0.6 −0.4 −0.2 0 0.2 0.4 0.6
−30

−20

−10

0

10

20

30

σ
xx

 [MPa]

y 
[m

m
]

Analytisk
Plan σ
Plan ε

Figur 17.4: Normalspændingernes fordeling på bjælkemidten for TA.
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Figur 17.5: Forskydningsspændingernes fordeling ved x = 37,5 mm for TA.
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Figur 17.6: Forskydningsspændingernes fordeling for halvdelen af bjælken TA ved nu-
meriske beregninger under hensyntagen til en plan spændingstilstand.

bjælken og desuden spredes ned gennem bjælken. Da forskydningstøjnings-
fordelingen således er kontinuert, bliver udbøjningskurven differentiabel.
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Kapitel 18

Konklusion

I dette projekt er fire typer af det cellulære materiale Divinycell H, bestå-
ende af polyurethan, blevet analyseret gennem udarbejdelse af analytiske og
numeriske modeller samt forsøg.

18.1 Bestemmelse af effektive stivhedsparametre

I første del af projektet blev mikrostrukturen modelleret med forskellige ty-
per af enhedsceller, som stivhedsparametrene blev fundet for vha. analytiske
og numeriske beregninger. Det blev antaget, at enhedscellerne var homogene
og isotrope samt lineært elastiske, hvorfor det var ønsket at finde elasticitets-
modulet og Poissons forhold. Stivhedsparametrene blev fundet som funktion
af den relative densitet, idet det var forventet, at elasticitetsmodulet for de
fire materialer kun afhang af den relative densitet.

Strukturen blev modelleret med bjælkemodeller af åbne kvadratiske og hek-
sagonale prismer, skivemodeller med cirkulære huller og skrå gitre. Da mo-
dellerne er meget forskellige, gav de også meget forskellige resultater for
stivhedsparametrene.

Resultaterne for elasticitetsmodulet og Poissons forhold var i flere tilfælde
urealistiske eller teoretisk umulige. Det vurderes, at en af grundene til dette
er forudsætningen om, at de modelleres som værende homogene og isotrope,
selvom dette ikke nødvendigvis er tilfældet.

Via trækforsøg blev det vist, at der var forskel på styrken af kant- og kernema-
terialet ved de to typer af materialet med lavest porøsitet. Ved arealvægtning
blev det endvidere beregnet, at den visuelle grænse ikke faldt sammen med
den stivhedsmæssige grænse. Det er derfor en mulighed, at der ikke er et
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klart skel, men at stivheden varierer ind gennem materialet. Trækforsøgene
gav stivhedsparametre, der var væsentligt lavere end de af producenten op-
givne værdier. Dette kan skyldes, at de er opgivet for en anden retning, end
det blev målt for i forsøget, hvorfor resultaterne underbygger mistanken om
anisotropien.

Forsøget viste desuden, at elasticitetsmodulet ikke kun er afhængigt af den
relative densitet, idet hvert af de fire materialer dannede deres egen kurve.
Poissons forhold blev ligeledes målt, men pga. dårlige forsøgsresultater vur-
deres det ikke at være rimeligt at komme med en konklusion på, hvorvidt
Poissons forhold afhænger af den relative densitet.

På baggrund af resultaterne fra forsøgene blev de effektive stivhedsparametre
for kant- og kernematerialet fastlagt, og det blev valgt at benytte både den
målte og beregnede opdeling af materialet i de videre beregninger.

Det var den analytiske Gibson og Ashby-enhedscelle samt den heksagonale
enhedscelle, der gav elasticitetsmoduler tættest på forsøgsdataene, selvom
modellerne især for materialer med høj porøsitet underestimerede elastici-
tetsmodulet meget. Det var forventet, at Gibson og Ashbys enhedscelle gav
gode resultater, da den i forvejen var underbygget af forsøg. At den hek-
sagonale enhedscelle også gav gode resultater sandsynliggør, at den valgte
struktur ligger tæt på det cellulære materiales.

18.2 Analyse af bjælke

I anden del af projektet blev der lavet analyser af tre bjælketyper med for-
skellig placering af kerne- og kantmateriale, idet de i trækforsøgene målte
stivhedsparametre blev benyttet i numeriske og analytiske modeller.

Der blev lavet analytiske beregninger med både Bernoulli-Euler- og Timo-
schenko-bjælketeori. Det blev fundet, at bidraget fra forskydningstøjningerne
langt fra var negligeabelt, hvilket hænger sammen med, at bjælkerne kun er
tre gange så lange, som de er høje.

For bedre at kunne tage højde for effekterne ved understøtningerne og be-
lastningen blev der ligeledes lavet numeriske beregninger af bjælkerne, idet
de blev modelleret vha. lineær elementmetode for skiver. Her blev fundet
resultater, der lå tæt på udbøjningen beregnet med Timoschenko-teori, idet
den maksimale værdi fra Timoschenko-analysen dog var større, da kurven
ikke er differentiabel, idet belastningen ikke modelleres korrekt.

I den numeriske metode blev bjælken modelleret, så understøtnings- og be-
lastningsforholdene stemte godt overens med de aktuelle forhold i forsøgene.
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Derfor burde resultaterne også ligge tæt på målingerne ved forsøget, såfremt
der blev brugt de korrekte materialedata.

For bjælketypen, der blev belastet parallelt med lagdelingen, lå forsøgsresul-
taterne tæt på de numeriske beregninger, når der blev benyttet stivheden
fundet ved trækforsøget. Ved de øvrige bjælketyper gav forsøget lavere ud-
bøjninger end de numeriske beregninger, hvilket underbygger, at den valgte
opdeling i kant- og kernemateriale ikke er korrekt.

Bjælken blev ligeledes modelleret vha. superelementer, hvor materialestruk-
turen blev modelleret som et skråt gitter. Dette gav dog en langt større
udbøjning end de øvrige metoder, hvilket var forventet, da enhedscellen med
denne cellestruktur gav lave resultater for stivheden.

Alt i alt tyder analysen på, at materialet ikke kan opdeles i kant- og kerne-
materiale, der hver for sig er homogent og isotropt, selv om det blev fundet,
at materialet har samme egenskaber i træk og bøjning ved bjælketypen, der
blev belastet parallelt med lagdelingen.
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