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Appendiks A

Tillægstøjninger grundet

inhomogenitet

I dette appendiks redegøres for den gennemsnitlige tøjning af et plant ele-
ment indeholdende et cirkulært hul. Medmindre andet er nævnt er Noter i
kontinuummekanik [Jensen 2007a, note 6] brugt som litteratur. Spændinger
og tøjninger bestemmes ud fra enhedscellen, hvorudfra de effektive stivheds-
parametre kan findes. For et homogent materiale og under hensyntagen til
små flytninger, ui, kan tøjningerne, εij , i elementet bestemmes ved:

εij =
1

2
(ui,j + uj,i) (A.1)

hvor indeks i og j kan antage værdierne 1, 2 og 3. Den differentierede gen-
nemsnitsflytning over enhedscellen er defineret ud fra en vægtet volumenbe-
regning over de differentierede lokale flytninger, ulokal

i,j :

ui,j =
1

V

∫
V

ulokal
i,j dV (A.2)

Ved hjælp af Gauss’s divergenssætning kan formel A.1 og A.2 omskrives til:

εij =
1

2V

∫
S
(ulokal

i nj + ulokal
j ni) dS (A.3)

hvor S er overfladearealet af enhedscellen, og n er den udadgående normal
til fladen, som det kan ses på figur A.1.

Ved betragtning af ligevægt af enhedscellen, hvor inhomogeniteter, såsom
luftporer, antages at være spændingsfrie, kan det findes, at de påførte spænd-
inger og gennemsnittet af spændingerne i enhedscellen er ens. Selvom luftpo-
rerne er spændingsfrie, er gennemsnitstøjningerne i enhedscellen ikke lig de
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INHOMOGENITET

Figur A.1: Enhedscelle med volumenet V og et ydre overfladeareal S. Elementet inde-
holder indre porer med det totale overfladeareal S1.

overordnede tøjninger, hvilket skyldes porernes indflydelse. Tillægstøjningen
grundet porerne betegnes εc

ij , og den samlede tøjning, εij , bliver således:

εij = εij + εc
ij (A.4)

hvor εij er tøjningen i enhedscellen uden porer eller andre inhomogeniteter,
der kan findes ved hjælp af Hookes lov.

For at finde tillægstøjningen, εc
ij , gøres brug af to lastsituationer på enheds-

cellen, samt den reciprokke sætning, der lyder:∫
S

t1i u
2
i dS =

∫
S

t2i u
1
i dS (A.5)

hvor ti er overfladebelastningen, ui er flytningen, og indeks 1 og 2 henviser til
de to lastsituationer. Den reciprokke sætning gælder for et vilkårligt legeme
med overfladearealet S.

Den første lastsituation på det vilkårlige legeme er en virtuel homogen spænd-
ingstilstand, δσij , virkende både på randen af enhedscellen, S, samt randen
af indre huller, S1:

t1i = njδσij på S (A.6)

t1i = njδσij på S1 (A.7)

hvor nj er den udadgående normal til fladerne. Ved denne lastsituation er
spændingstilstanden i enhedscellen homogen og alle steder lig med δσij . Det-
te bevirker, at også tøjningerne er ens overalt i enhedscellen, hvorfor flyt-
ningerne kan bestemmes ved:

u1
i = xjδεij = xjCijklδσkl (A.8)
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hvor Cijkl er fleksibilitetstensoren, der er uafhængig af positionen i enheds-
cellen.

Den anden lastsituation er den virkelige situation, hvor randen af hullerne
er ubelastet:

t2i = njσij på S (A.9)

t2i = 0 på S1 (A.10)

Flytningen ved denne lastsituation betegnes ulokal
k , hvorved der ved brug af

den reciprokke sætning fås:∫
S
(njδσij)u

1
i dS =

∫
S
(nlδσkl)u

lokal
k dS +

∫
S1

(nlδσkl)u
lokal
k dS ⇔ (A.11)

δσkl

(∫
S
(nmσim)xjCijkl dS −

∫
S

nlu
lokal
k dS −

∫
S1

nlu
lokal
k dS

)
= 0 (A.12)

hvor der er gjort brug af, at spændingen, δσkl, er konstant over tværsnittet.

Den virtuelle spænding, δσkl, er grundet dens homogenitet symmetrisk, hvor-
for den symmetriske del af parentesen skal være lig nul:∫

S
nmσimxjCijkl dS−1

2

∫
S
(nlu

lokal
k +nku

lokal
l ) dS−1

2

∫
S1

(nlu
lokal
k +nku

lokal
l ) dS = 0

(A.13)

Ved brug af ligevægtsbetingelser, Gauss’ divergenssætning samt at fleksibi-
litetstensoren, Cijkl, er konstant over enhedscellen, kan første led af formel
A.13 skrives som:∫

S
nmσimxjCijkl dS = Cijkl

∫
S

nmσimxj dS = Cijkl

∫
V

(σimxj)m dV =

Cijkl

∫
V

σimxj,m dV = Cijkl

∫
V

σimδjm dV = εklV (A.14)

Heraf kan det betragtes, at første led i formel A.13 indeholder den homogene
del af den samlede tøjning, εij . Tillægstøjningen, εc

ij , findes herefter ved
sammenkædning af formel A.3, A.4 og A.14:

εij =
1

2V

∫
S
(ulokal

i nj + ulokal
j ni) dS = εij − 1

2V

∫
S1

(ulokal
i nj + ulokal

j ni) dS

(A.15)

εc
ij = − 1

2V

∫
S1

(ulokal
i nj + ulokal

j ni) dS (A.16)
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A.1 Bestemmelse af flytninger

Det ønskes at bestemme flytningstensoren, ulokal
i , der indgår i formel A.15.

Denne findes på baggrund af en enakset spændingstilstand på et skiveelement
med et cirkulært hul. Afsnittet er baseret på Noter i kontinuummekanik
[Jensen 2007a, note 5].

Den enaksede spændingstilstand er bekvem at overføre til et polært koordi-
natsystem, hvorefter analysen både vil inkludere normal- og forskydnings-
spændinger på randen. Spændingerne kan opdeles i to lastsituationer, der
indledningsvist kan betragtes seperat, da superpositionsprincippet gælder
pga. linearitet. I den første situation er der kun normalspændinger, mens
anden situation indeholder både normal- og forskydningsspændinger. I si-
tuationen, hvor skiveelementet er udsat for forskydningsspændinger, gøres
brug af Airys spændingsfunktion, der er en funktion, der sikrer ligevægt,
samt at kompatibiliteten i kontinuummet er tilstede. Ved indføring af denne
funktion fremkommer en 4. ordens differentialligning, hvorfor der skal ind-
føres fire randbetingelser. Til løsningen gøres der brug af, at hullets rand er
spændingsfri, samt at spændingerne på randen af skiveelementet kendes. De
samlede spændinger i kontinuummet findes under forudsætning af, at hullets
diameter er strengt mindre end skiveelementets diameter.

Tøjningstensoren kan findes ved anvendelse af de konstitutive betingelser,
hvorefter flytningerne kan findes vha. de kinematiske betingelser. Ved plan
spændingstilstand findes følgende udtryk for flytningerne i det polære koor-
dinatsystem:

ur =
σ

2E

(
(1 + ν)

(
r − a4

r3

)
cos(2θ) − 4a2

r
cos(2θ) + (1 + ν)

a2

r
+ (1 − ν)r

)
(A.17)

uθ = − σ

2E

(
(1 + ν)

(
r +

a4

r3

)
+

2a2

r
(1 − ν)

)
sin(2θ) (A.18)

hvor σ er den enaksede spænding, E og ν er hhv. det effektive elastici-
tetsmodul og Poissons forhold, a er hullets radius, og r og θ er de polære
koordinater.



Appendiks B

Lineær elementmetode for

skiveproblemer

Dette appendiks, der er baseret på Introduction to the finite element met-
hod [Ottosen & Petersson 1992], vil give en introduktion til brugen af Finite
Element Method, herefter benævnt elementmetoden. Appendikset tager ud-
gangspunkt i skivekonstruktioner af lineært elastiske materialer. Ved brug af
elementmetoden er det muligt at finde en numerisk løsning til et randværdi-
problem, hvor en analytisk løsning til problemet enten ikke eksisterer eller er
kompliceret. Elementmetoden er baseret på en systematisk fremgangsmåde,
og grundet denne egenskab er metoden meget anvendelig til implementering
i computerprogrammer.

Udgangspunktet for beregningerne er en styrende differentialligning med
kendte randbetingelser. Differentialligningen beskriver det fysiske problem
for et givet legeme, såsom en skive-, bjælke eller stangkonstruktion. I ele-
mentmetoden diskretiseres legemet i en række elementer af en given geo-
metri, hvorpå en simpel approksimation over feltet kan udføres. Feltet er i
skivetilfældet et flytningsfelt. Når de enkelte elementers stivhed er kendt,
samles disse til den samlede geometri, hvorefter en approksimativ løsning til
det samlede legeme kan findes.

Ud fra geometrien af elementerne samt randbetingelserne i elementernes knu-
der kan der opstilles et antal ligninger, hvorudfra de ubekendte kræfter og
flytninger i knuderne kan findes. En generel løsningsform for et lineært statisk
elementmetodeproblem kan skrives på følgende måde:

K a = f (B.1)

hvor K er stivhedsmatricen, der beskriver geometrien og materialet, a er en
vektor med knudeflytninger, idet geometrien diskretiseres i en række knu-
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der, hvorimellem feltet interpoleres, mens f er en vektor, hvori knudekræfter
implementeres.

De følgende afsnit vil omhandle den generelle fremgangsmåde for opbygning
af et elementmetodeproblem, hvor den styrende differentialligning indled-
ningsvist bestemmes. Udledningen vil omhandle et todimensionelt skiveele-
ment af vilkårlig geometri, der enten er udsat for plan tøjnings- eller plan
spændingstilstand. Elementet er reelt tredimensionelt, men kan modificeres
ved at betragte det som todimensionelt med en given tykkelse t.

Tilsvarende udledning kan laves ved andre problemer, eksempelvis et bjæl-
keproblem, hvilket der dog ikke behandles i dette projekt.

B.1 Styrende differentialligning

Idet der betragtes plan tøjnings- eller plan spændingstilstand, vil problem-
stillingen kunne indlægges i et kartesisk koordinatsystem med hhv. en x - og
y-akse. Hver knude i elementerne har to frihedsgrader, der er bestemt ved en
flytning langs hver af de to akser, ux og uy. En definitionsskitse af problem-
stillingen kan ses på figur B.1. På figuren angiver L legemets rand, der kan
have en vilkårlig geometri, A er legemets overfladeareal, b er indre kræfter,
n er en enhedsnormal til randen, og t angiver de ydre kræfter på randen.

Figur B.1: Todimensionelt vilkårligt element indlagt i et kartesisk koordinatsystem.

Relationen mellem tøjninger og spændinger i det vilkårlige element bestem-
mes ved Hookes lov, der for det todimensionelle lineært elastiske element er
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givet ved:

σ =

⎡
⎣ σxx

σyy

σxy

⎤
⎦ = D ε = D

⎡
⎣ εxx

εyy

γxy

⎤
⎦ (B.2)

hvor σ er en spændingsvektor, D er den konstitutive matrix, og ε er en
tøjningsvektor. I de to vektorer indgår hhv. en komponent i x -retningen, en
komponent i y-retningen og en forskydningsspænding samt -tøjning, hvor
tøjningsvektoren bestemmes som funktion af flytningerne:

ε =

⎡
⎣ εxx

εyy

γxy

⎤
⎦ = ∇̃u =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎣

∂ux

∂x
∂uy

∂y
∂ux

∂y
+

∂uy

∂x

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎦ (B.3)

Den konstitutive matrix, D, der indgår i formel B.2, indeholder stivheder-
ne for materialet. For plan tøjnings- og plan spændingstilstand indgår kun
elasticitetsmodulet, E, og Poissons forhold, ν.

Den styrende differentialligning findes ved betragtning af ligevægt mellem
indre kræfter, b, såsom tyngdekraften, og ydre kræfter, t, på randen, L , af
det vilkårlige element: ∫

A
b · t dA +

∮
L

t · t dL = 0 (B.4)

De ydre kræfter på randen, tx og ty, findes ud fra sammenhængen mellem
spændingstensoren og enhedsnormalen til overfladen:

tx = σxxnx + σxyny (B.5)

ty = σyxnx + σyyny (B.6)

hvor spændingstensoren i det plane tilfælde er givet ved:

σαβ =

[
σxx σxy

σyx σyy

]
(B.7)

Ved brug af bl.a. Gauss divergens sætning kan formel B.4 omskrives til føl-
gende ligevægtsbetingelser:

bx +
∂σxx

∂x
+

∂σxy

∂y
= 0 (B.8)

by +
∂σyy

∂y
+

∂σxy

∂x
= 0 (B.9)
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B.2 Svag formulering

For at opnå den generelle løsningsform opstillet i formel B.1, skal den op-
stillede differentialligning modificeres. Dette gøres ved at multiplicere med
en vilkårlig vægtfunktion v(x,y) og integrere op over legemet. Multiplika-
tionen med en vilkårlig vægtfunktion er tilladelig, idet formel B.8 og B.9 er
homogene. I x -aksens retning fås således:∫

A
vxbxt dA +

∫
A

vx
∂σxx

∂x
t dA +

∫
A

vx
∂σxy

∂y
t dA = 0 (B.10)

hvor A og t er hhv. arealet og tykkelsen af det todimensionelle legeme. Ved
hjælp af Green-Gauss sætning kan formel B.10 skrives:∫

A
vxbxt dA −

∫
A

(
∂vx

∂x
σxx +

∂vx

∂y
σxy

)
t dA +

∮
L

vxtxt dL = 0 (B.11)

Tilsvarende kan gøres i y-aksens retning, og ved at addere de to udtryk fås
følgende udtryk:∫

A
(vxbx + vyby)t dA −

∫
A

(
∂vx

∂x
σxx +

∂vx

∂y
σxy +

∂vy

∂y
σyy +

∂vy

∂x
σxy

)
t dA+∮

L

(vxtx + vyty)t dL = 0

(B.12)

På matrixform kan ovenstående ligevægtsligning for et todimensionelt vil-
kårligt legeme skrives:∫

A
(∇̃v)

T
σ · t dA −

∮
L

vT t · t dL −
∫

A
vT b · t dA = 0 (B.13)

hvor vektoren (∇̃v) er givet ved:

(∇̃v) =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎣

∂vx

∂x
∂vy

∂y
∂vx

∂y
+

∂vy

∂x

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎦ (B.14)

I formel B.13 angiver andet led overfladebelastninger, mens tredje led angi-
ver volumenbelastninger, såsom tyngdekraften. Den vilkårlige vægtfunktion
v(x,y) skal vælges således, at den er én gang differentiabel og er defineret
over hele legemets udbredelse.
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B.3 Form- og vægtfunktion

Efter etablering af den svage formulering skal der foretages et valg af vægt-
funktionen v(x,y). Til valg af vægtfunktionen benyttes Galerkin-metoden, der
angiver, at vægtfunktionen, v(x,y), kan sættes lig formfunktionen, N , der er
afhængig af hvilken type elementer, som geometrien opbygges af. Formfunk-
tionen angiver sammenhængen mellem flytningen, u, ethvert sted i element-
et og knudeflytningerne, a, idet den interpolerer flytningen i konstruktionen
mellem knuderne:

u = N a (B.15)

På tilsvarende vis opstilles vægtfunktionen, v:

v = N c (B.16)

hvor c skal være en vilkårlig funktion, idet vægtfunktionen ligeledes er vil-
kårlig.

Tøjningerne, ε, er bestemt ud fra de afledte af flytningerne, jf. formel B.3,
hvorved følgende betingelse er gældende:

ε = B a (B.17)

hvor tøjningsinterpolationsmatricen, B, er indført som den afledte af form-
funktionen:

B = ∇̃N (B.18)

Herved kan formel B.16 omskrives til følgende:

∇̃v = B c (B.19)

hvor der ved indføring af matricen B skal sikres, at formfunktionen er én
gang differentiabel.

Den svage formulering, jf. formel B.13, kan ved anvendelse af formel B.19
omskrives til:

cT

(∫
A

BT σ · t dA −
∮

L

NT t · t dL −
∫

A
NT b · t dA

)
= 0 (B.20)

Idet c kan vælges vilkårligt, må parentesen i formel B.20 være lig nul.

Ved anvendelse af formel B.2, B.3, B.15 og B.16 kan formel B.20 skrives som:∫
A

BT D B · t dA · a =

∮
L

NT t · t dL +

∫
A

NT b · t dA (B.21)
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På kompakt form kan formel B.21 skrives:

K a = fb + fl (B.22)

hvor følgende størrelser er indført:

K =

∫
A

BT D B · t dA =

n∑
i=1

∫
Ai

BeT D Be · t dA (B.23)

fb =

∮
L

NT t · t dL =
n∑

i=1

∮
Li

N eT te · t dL (B.24)

fl =

∫
A

NT b · t dA =
n∑

i=1

∫
Ai

N eT be · t dA (B.25)

I udtrykkene er K stivhedsmatricen, fb er en vektor med kræfter på randen,
og fl er en vektor med indre laster, n er antallet af elementer, mens nota-
tionen ( )e angiver, at det er for ét element. Ved at indføre f = fb + fl fås
den generelle løsningsform til et elementmetodeproblem for lineært elastiske
statiske problemer, som angivet i formel B.1.

I elementmetoden ønskes det, at løsningen er eksakt ved anvendelse af uen-
deligt små elementer, også kaldet konvergenskriteriet. For at sikre dette skal
formfunktionen, N , sikre, at følgende krav er opfyldt:

• Delelementets flytning, u, skal kunne repræsentere en vilkårlig stivle-
gemet bevægelse.

• Delelementets flytning, u, skal kunne repræsentere en konstant tøj-
ningstilstand.

• Delelementets flytning, u, skal være kontinuert over elementgrænserne.

B.3.1 Løsning af elementmetodeproblem

Det ønskes at løse ligningssystemet i formel B.1 ved indføring af passende
randbetingelser, der er påsat som enten kendte knudekræfter eller kendte
flytninger, så det sikres, at der er samme antal ligninger som antallet af
ubekendte. Når ligningssystemet er opstillet, løses indledningsvist det for de
primære ubekendte, hvilket er flytningerne. Betragtes følgende ligningssy-
stem: [

K
11

K
12

K
21

K
22

] [
a1

a2

]
=

[
f

1
f

2

]
(B.26)
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hvor a2 og f
1

er foreskrevne betingelser, mens de resterende flytninger og
ydre knudekræfter er ubekendte, kan de primære ubekendte, a1, bestemmes
ved:

a1 = K−1
11

[
f

1
− K

12
a2

]
(B.27)

Når ligningssystemet er løst mht. de primære ubekendte, kan de resterende
ubekendte, herunder reaktionerne, findes ved:

f
2

= K
21

a1 + K
22

a2 (B.28)

Udover flytningsfeltet har det interesse at finde spændingerne i legemet. Tøj-
ningerne findes på baggrund af formel B.17, hvorefter spændingerne kan
findes ved brug af den konstitutive ligning under hensyntagen til, om der
betragtes plan spændings- eller plan tøjningningstilstand.

B.3.2 Elementtyper

Formfunktionen, N e, der indgår i løsningen til elementmetodeproblemet, af-
hænger af hvilken elementtype, der anvendes i diskretiseringen. I det følgende
vil elementtyperne Melosh, CST (Constant Strain Triangles) samt isopara-
metrisk firkantselement med både fire og otte knuder blive beskrevet. Det er
disse elementtyper, der i dette projekt er anvendt til numeriske beregninger
i elementmetoden. For de anvendte elementtyper gælder det, at hver knude
har to flytninger, hhv. en horisontal og en vertikal flytning. Indledningsvist
forklares om de fire typers karakteristika, hvorefter det isoparametriske 8-
knuders element behandles nærmere.

Melosh-element

Melosh-elementet, der kan ses på figur B.2, er et rektangulært element med
sider parallelle med koordinatakserne.

Elementet er simpelt at opbygge, men da det skal være rektangulært og
parallelt med koordinatakserne, kan det være svært at få tilpasset til den
virkelige geometri, såfremt denne afviger fra dette. Approksimationen for
flytningerne er givet ved formfunktionen og er givet ved:

u(x,y) = a1 + a2x + a3y + a4xy (B.29)

hvor ai er konstanter, der indeholder knudeflytningerne. Heraf kan det ses,
at deformationen mellem knuderne er lineær i snit parallelle med koordinat-
akserne.
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(a) Meloshelement med fi-
re knuder.

(b) Legeme inddelt i Melosh-
elementer.

Figur B.2: Melosh-element.

CST-element

CST-elementet, også kaldet constant strain triangle, er et 3-knuders element,
hvilket kan ses på figur B.3.

(a) CST-element med tre
knuder.

(b) Legeme inddelt i CST-
elementer.

Figur B.3: CST-element.

Elementet har, som navnet antyder, en konstant tøjning i elementet, hvilket
skyldes, at der ved differentiation af approksimationen for flytningerne, givet
ved formel B.30, fås en konstant.

u(x,y) = a1 + a2x + a3y (B.30)

CST-elementet kan roteres og kan derfor, i højere grad end Melosh-elementet,
tilpasses til den virkelige geometri. Ud fra formel B.30 ses det, at deforma-
tionen mellem knuderne er lineær.

Isoparametrisk 4-knuders element

Ved et isoparametrisk element forstås et element, hvis geometri og flytninger
kan defineres ud fra den samme formfunktion. I modsætning til Melosh-
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elementet er det isoparametriske element ikke bundet af den rektangulære
form. Derudover kan det isoparametriske element roteres, så det er nemt at
tilpasse. Et eksempel på et isoparametrisk 4-knuders element kan ses på figur
B.4. Approksimationen for flytningerne for det isoparametriske 4-knuders
element er givet ved formel B.29.

(a) Isoparametrisk
4-knuders element.

(b) Legeme inddelt i isoparametri-
ske 4-knuders elementer.

Figur B.4: Isoparametrisk 4-knuders element.

Isoparametrisk 8-knuders element

De førnævnte elementer er de mest almindelige elementer, men har en be-
grænsning ved, at de kun kan antage en lineær geometri og deformation mel-
lem knuderne på den enkelte elementside. Dette sætter visse begrænsninger
for geometrien, hvorfor det kan være anvendeligt med elementer, hvor der an-
vendes højere ordens polynomier. Ét af disse er et 8-knuders isoparametrisk
element, jf. figur B.5, der udmærker sig ved, at geometrien og deformationen
mellem knuderne på den enkelte elementside kan antage parabolske former.

(a) Isoparametrisk
8-knuders element.

(b) Legeme inddelt i isoparametri-
ske 8-knuders elementer.

Figur B.5: Isoparametrisk 8-knuders element.

Elementet er ligesom det isoparametriske 4-knuders element firkantet, men
har derudover fire ekstra knuder placeret midt på elementets sider. Fordelen
ved at anvende dette element er, at elementsiderne grundet de ekstra knuder,
kan deformere sig som et andengradspolynomium mellem knuderne på de
enkelte elementsider, hvormed der bedre kan tages højde for bøjning, hvilket
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kan ses af approksimationen for flytningerne:

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

2 + a7x
2y + a8xy2 (B.31)

B.3.3 Koordinater

Når den globale geometri for konstruktionen opstilles, findes koordinaterne
til knuderne i et globalt xy-koordinatsystem. For Meloshelementet er det
hensigtsmæssigt at opstille formfunktionen i disse koordinater, da element-
ets sider følger koordinatakserne. Derimod er det besværligt ved de øvrige
elementtyper. Derfor udføres en transformation mellem to koordinatsystem-
er, idet der for CST-elementet benyttes naturlige koordinater, mens der for
isoparametriske elementer benyttes isoparametriske koordinater.

Formfunktionen for det enkelte element afhænger af hvilken elementtype,
der er valgt, og dermed det benyttede koordinatsystem. Elementstivheds-
matricen findes i et xy-koordinatsystem og indeholder bl.a. de afledede af
formfunktionen. Det er derfor nødvendigt at kunne transformere koordinat-
er fra hhv. naturlige og isoparametriske koordinater til xy-koordinater.

I det følgende beskrives de isoparametriske koordinater, mens der afgrænses
fra at se nærmere på de naturlige koordinater.

Isoparametriske koordinater

De isoparametriske elementer er angivet i isoparametriske koordinater i ste-
det for globale x- og y-koordinater. Derfor skal de isoparametriske koordinat-
er kunne transformeres til et globalt xy-koordinatsystem. Koordinatakserne
i det isoparametriske system skærer elementets sider på midten, og de isopa-
rametriske koordinater, ξ og η, går fra −1 til 1, hvilket er vist for et 8-knuders
element på figur B.6.

Jacobian matricen, J , relaterer de afledede af flytningerne i isoparametriske
og globale koordinater:

⎡
⎢⎣

∂ux

∂ξ
∂ux

∂η

⎤
⎥⎦ = J

⎡
⎢⎣

∂ux

∂x
∂ux

∂y

⎤
⎥⎦

⎡
⎢⎣

∂uy

∂ξ
∂uy

∂η

⎤
⎥⎦ = J

⎡
⎢⎣

∂uy

∂x
∂uy

∂y

⎤
⎥⎦ (B.32)

Elementerne i J kan findes ved at differentiere flytningerne, u, med hensyn
til de isoparametriske koordinater, ξ og η, vha. kædereglen, som her ses for
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Figur B.6: Transformation fra isoparametriske koordinater til kartesiske koordinater.

flytningerne i x-retningen:

∂ux

∂ξ
=

∂ux

∂x

∂x

∂ξ
+

∂ux

∂y

∂y

∂ξ
(B.33)

∂ux

∂η
=

∂ux

∂x

∂x

∂η
+

∂ux

∂y

∂y

∂η
(B.34)

Tilsvarende kan findes for flytningerne i y-retningen. For at formel B.32 skal
være opfyldt, kan det derfor ses, at J skal være givet ved:

J =

⎡
⎢⎣

∂x

∂ξ

∂y

∂ξ
∂x

∂η

∂y

∂η

⎤
⎥⎦ (B.35)

Transformationen mellem de to koordinatsystemer beskrives med formfunk-
tionerne, N :

x(ξ, η) = N(ξ, η)x (B.36)

y(ξ, η) = N(ξ, η) y (B.37)

hvor x og y er koordinaterne til de kendte knuder i xy-koordinatsystemet,
mens N(ξ,η) er formfunktionerne i isoparametriske koordinater, ξ og η. Ind-
sættes dette i formel B.35, kan J beskrives ved hjælp af de afledte af form-
funktionen:

J =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

∂N

∂ξ
x

∂N

∂ξ
y

∂N

∂η
x

∂N

∂η
y

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦ = DN

[
x y
]

(B.38)
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hvor DN indeholder de afledte af formfunktionerne, som angivet i formel
B.53.

Formfunktionerne opbygges, så de har værdien 1 i den ene knude og 0 i de
øvrige, og således at summen af alle formfunktionerne er 1 i ethvert punkt i
elementet. Dette skyldes, at hver enkelt formfunktion repræsenterer en enkelt
knude, hvorfor formfunktionen skal være 0 i de øvrige knuder. For det isopa-
rametriske 8-knuders element benyttes følgende formfunktioner: [Ottosen &
Petersson 1992, s. 134-135]

N1 = −1
4(1 − ξ)(1 − η)(1 + ξ + η) (B.39)

N2 = −1
4(1 + ξ)(1 − η)(1 − ξ + η) (B.40)

N3 = −1
4(1 + ξ)(1 + η)(1 − ξ − η) (B.41)

N4 = −1
4(1 − ξ)(1 + η)(1 + ξ − η) (B.42)

N5 = 1
2(1 − ξ2)(1 − η) (B.43)

N6 = 1
2(1 + ξ)(1 − η2) (B.44)

N7 = 1
2(1 − ξ2)(1 + η) (B.45)

N8 = 1
2(1 − ξ)(1 − η2) (B.46)

Betragtes koordinaterne til knude 1, jf. figur B.6, er (ξ,η) = (−1, − 1),
hvormed det ud fra formfunktionerne kan beregnes, at N1 her er 1, mens de
øvrige formfunktioner er 0. Tilsvarende er gældende for de øvrige knuder. På
figur B.7 er to af formfunktionerne optegnet.

B.4 Elementstivhedsmatrix for 8-knuders element

Elementstivhedsmatricen, Ke, angiver sammenhængen mellem elementknu-
deflytningerne, ae, og elementknudekræfterne, fe, hvor ( )e angiver, at det er
for ét element:

Ke ae = fe (B.47)

Elementstivhedsmatricen, Ke, for et element bestemmes på tilsvarende vis
som ved det samlede legeme, jf. formel B.23, hvorved der fås:

Ke =

∫
A

BeT D Bet dA (B.48)

hvor D er den konstitutive matrix, og elementtøjningsinterpolationsmatri-
cen, Be, indeholder de partielle afledede af elementets formfunktion, N e.
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(a) N1.
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(b) N5.

Figur B.7: Formfunktioner for knude 1 og 5 i det isoparametriske 8-knuders element.
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For en plan tøjningstilstand, hvilket der kan regnes med ved et legeme, der
har en stor udstrækning ud af planet, er den konstitutive matrix for et ho-
mogent, isotropt og lineært elastisk materiale givet som:

D =
E

(1 + ν)(1 − 2ν)

⎡
⎣ 1 − ν ν 0

ν 1 − ν 0
0 0 1

2(1 − 2ν)

⎤
⎦ (B.49)

hvor E er elasticitetsmodulet, og ν er Possions forhold.

For plan spændingstilstand, hvilket der kan regnes med ved tynde skiver, er
den konstitutive matrix givet som:

D =
E

1 − ν2

⎡
⎣ 1 ν 0

ν 1 0
0 0 1

2(1 − ν)

⎤
⎦ (B.50)

B.4.1 Tøjningsinterpolationsmatrix

Elementtøjningsinterpolationsmatricen, Be, der indgår i formel B.48, inde-
holder de afledede af formfunktionerne mht. de globale koordinater. Dermed
kan denne ikke findes direkte, da formfunktionen er angivet i isoparametriske
koordinater. Matricen findes i stedet som:

Be = H J−1
exp DN,exp (B.51)

hvor matricen H relaterer flytninger og tøjninger, J−1
exp er den ekspanderede

af den inverse Jacobian matrix, og DN,exp er den ekspanderede af DN , der

indeholder de partielle afledede af formfunktionen mht. de isoparametriske
koordinater.

Da der gælder følgende relation mellem flytningerne og tøjningerne, kan H
findes:

ε =

⎡
⎣ εx

εy

γxy

⎤
⎦ =

⎡
⎣ 1 0 0 0

0 0 0 1
0 1 1 0

⎤
⎦

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

∂ux

∂x
∂ux

∂y
∂uy

∂x
∂uy

∂y

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

= H

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

∂ux

∂x
∂ux

∂y
∂uy

∂x
∂uy

∂y

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

(B.52)

Matricen DN er for det isoparametriske 8-knuders element givet ved:

DN =

⎡
⎢⎣

∂N1

∂ξ

∂N2

∂ξ
· · · ∂N8

∂ξ
∂N1

∂η

∂N2

∂η
· · · ∂N8

∂η

⎤
⎥⎦ (B.53)
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Herefter kan matricen DN,exp findes som:

DN,exp =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

∂N1

∂ξ
0

∂N2

∂ξ
0 · · · ∂N8

∂ξ
0

∂N1

∂η
0

∂N2

∂η
0 · · · ∂N8

∂η
0

0
∂N1

∂ξ
0

∂N2

∂ξ
· · · 0

∂N8

∂ξ

0
∂N1

∂η
0

∂N2

∂η
· · · 0

∂N8

∂η

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

(B.54)

Ved hjælp af Jacobian matricen, jf. formel B.38, kan den ekspanderede Ja-
cobian matrix, J−1

exp, findes som:

J−1
exp =

[
J−1 0

0 J−1

]
(B.55)

hvor J−1 er givet ved:

J−1 =
1

detJ

[
J22 −J12

−J21 J11

]
(B.56)

hvor determinanten til J , det J , kaldes Jacobianen, og relaterer arealer i
kartesiske og isoparametriske koordinater ved: [Ottosen & Petersson 1992, s.
376 -380]

dA = dξ · dη · detJ (B.57)

For de isoparametriske elementer kan integralet i formel B.48 ikke løses ana-
lytisk, hvorfor det i stedet løses ved numerisk integration. Til dette benyttes
Gauss kvadraturet, der forklares i afsnit B.4.2.

Når elementstivhedsmatricen, Ke, vha. formel B.48, er fundet for alle ele-
menterne, kan den globale stivhedsmatrix findes ved at addere elementstiv-
hedsmatricerne således, at de passer med de respektive knudeflytninger og
-kræfter.

Randbetingelsesvektoren, fe
b
, og lastvektoren, fe

l
, for ét element kan bestem-

mes ved formel B.24 og B.25, idet formfunktionerne, N e, og de øvrige stør-
relser, der indgår, kan udtrykkes ved variablerne ξ og η, da relationerne
x = x(ξ,η) og y = y(ξ,η) anvendes.

Ligningssystemet, K a = f , kan herefter løses ved at indføre passende rand-
betingelser.
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B.4.2 Bestemmelse af stivhedsmatrix vha. Gauss integration

Det følgende omhandler beregningen af elementstivhedsmatricen, Ke, ved
brug af Gauss kvadraturet, der er en numerisk integrationsmetode. Som
litteratur anvendes Introduction to the finite element method [Ottosen &
Petersson 1992, s. 391-396].

Integralet, der skal løses til bestemmelse af stivhedsmatricen, kan betragtes
som en funktion, hvor det ønskes at finde arealet under kurven. Betragtes
indledningsvist en given funktion i et interval, kan denne inddeles i en række
rektangler med en given højde, hvormed der ved en tilpas fin inddeling kan
opnås en approksimativ løsning, der nærmer sig eller bliver lig den eksakte
værdi.

Der udvælges en række punkter i intervallet fra -1 til 1, hvilket er det in-
terval, hvori de isoparametriske koordinater er at finde. På figur B.8 kan
et endimensionelt tilfælde betragtes, hvor det ønskes at bestemme arealet
under det vilkårlige polynomium f(ξ).

Figur B.8: Numerisk integration af polynomium ved brug af to integrationspunkter.

På figur B.8 udvælges nogle punkter, ξi, i det angivne interval, hvori funk-
tionsværdien f(ξi) kendes. Hvert af punkterne ligger på centerlinien for et
rektangel med en given bredde, Wi. Betragtes eksemplet med to integrations-
punkter, jf. figur B.8, kan arealet under kurven, A, approksimativt udregnes
ved:

A �
2∑

i=1

f(ξi) · Wi (B.58)

Ved brug af Gauss kvadraturet vælges både integrationspunkterne samt bred-
den på rektanglerne. Ved dette kan der med et passende valg af integra-
tionspunkter opnås en eksakt løsning til et polynomium af størrelsesordenen
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2n−1, hvor n angiver antallet af integrationspunkter. For at opnå en eksakt
løsning skal det ydermere gælde, at elementet har form som et parallelo-
gram. Ovenstående eksempel er lavet ud fra en endimensionel betragtning,
men er også gældende i todimensionelle problemstillinger, hvilket bl.a. er
tilfældet ved de isoparametriske elementer. I tilfældet, hvor det isoparame-
triske 8-knuders element har form som et parallelogram, vil det for at opnå
en eksakt løsning være nødvendigt med tre integrationspunkter ad hhv. ξ-
og η-aksen. De tre integrationspunkter skyldes, at polynomiet er af fjerde
orden, idet formfunktionerne er parabolske. Punkterne er hhv. 0 og ±√

0,6,
mens de tilhørende bredder Wi er 8

9 og 5
9 , som illustreret på figur B.9.

Figur B.9: 3 × 3 gausspunkter markeret med udfyldte cirker til brug ved numerisk
integration. Afstandene ad η-aksen er identiske med afstandene ad ξ-aksen.

Stivhedsmatricen for de isoparametriske 8-knuders elementer kan herefter
ved brug af numerisk integration bestemmes til:

Ke =
3∑

i=1

3∑
j=1

BeT D Be t det(J)Wi Wj (B.59)

hvor indeks i referer til summation over ξ-integrationspunkterne, og indeks
j refererer til η-integrationspunkterne.

I praksis har det vist sig, at legemets stivhed kan blive overestimeret i forhold
til legemets virkelige stivhed ved en eksakt integration. Ved et lavere antal
integrationspunkter kan regnetiden reduceres, og det har i praksis vist sig,
at resultaterne bliver tilfredsstillende ved en tilpas fin inddeling af legemet.
I dette projekt vælges det imidlertid at lave en integration ved brug af 3 ×
3 integrationspunkter.
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B.5 Opfyldelse af konvergenskriterier

Det ønskes at deformationerne og knudekræfterne konvergerer mod en eksakt
løsning ved anvendelse af uendeligt mange elementer, hvorfor de tre kriterier
opskrevet i afsnit B.3 skal være overholdt. Der udføres derfor en patchtest
og en egenværditest for at undersøge, om elementtyperne hhv. kan antage en
konstant tøjningstilstand samt alle mulige stivlegemede bevægelser.

B.5.1 Patchtest

For at sikre at stivhedsmatricerne for elementtyperne er beregnet korrekt,
udarbejdes der en patchtest efter anvisningerne i Concepts and applications
of finite element analysis [Cook et al. 2002, s. 111-113, 238-240]. En patchtest
opbygges for hver elementtype og forklares i det følgende for det isoparame-
triske 8-knuders element. Formålet med testen er at undersøge, om elementet
er i stand til at antage en konstant tøjningstilstand. I patchtesten opbygges et
kvadrat af elementer, og det understøttes på en sådan måde, at det er statisk
bestemt. Derudover skal der være mindst én indvendig knude, som hverken
er belastet eller understøttet. Programmet, der er anvendt til patchtesten,
kan findes i programmappe 3

Legemet påføres en spændingstilstand i form af en linielast, q. Patchtest-
en udføres for enakset spændingstilstand i hhv. x- og y-retningen samt ren
forskydning.

Elementopbygningen for en patchtest for et isoparametrisk 8-knuders ele-
ment, udsat for enakset spændingstilstand i x-retningen, kan ses på figur
B.10.

Lasten, q, skal fordeles ud på knuderne 5, 8, 13, 16 og 21, hvilket gøres ved
at tage udgangspunkt i følgende formel, jf. afsnit B.3:

fb =

∮
L

NT t · t dL (B.60)

hvor fb er knudekræfterne, NT er den transponerede af formfunktionen, t er
tykkelsen, t er lastvektoren på randen, og L angiver legemets rand. Til at
beregne knudekræfterne, fb, anvendes et isoparametrisk element med koor-
dinaterne ξ og η, som er påvirket af linielasten, q, på den højre rand, hvilket
kan ses på figur B.11.

Ud fra figuren kan det ses, at linielasten kun påvirker knuderne 2, 3 og 6,
hvorfor det kun er nødvendigt at bestemme knudekræfterne for disse. Det
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Figur B.10: Elementopdeling for patchtest for et isoparametrisk 8-knuders element.

Figur B.11: Isoparamertrisk 8-knuders element med isoparametriske koordinater, ξ og
η, der påvirkes af linielasten, q.
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vælges at fordele belastningen efter formfunktionerne, hvorfor t kan skrives
som:

t =
1

t
· N
⎡
⎣ q2

q6

q3

⎤
⎦ (B.61)

hvor q2, q3 og q6 er knudelasterne på hhv. knude 2, 3 og 6. For knudelasterne
gælder, at q2 = q6 = q3 = q, da elementet påvirkes af en jævnt fordelt
linielast. Da formfunktionerne er givet i isoparametriske koordinater, skal
integrationen i formel B.60 ændres til:

dL =
L

2
dη (B.62)

hvor L er længden, der kan ses på figur B.11, hvilken kun gælder ved lige
elementsider, der er tilfældet i nærværende projekt. Ved at indføre t i formel
B.60 og integrere op over η, som kan antage værdierne mellem -1 og 1, kan
knudekræfterne findes af:⎡

⎣ f2

f6

f3

⎤
⎦ =

L

2

∫ 1

−1
NT N dη

⎡
⎣ q

q
q

⎤
⎦ (B.63)

Den transponerede formfunktion, NT , for de tre knuder er givet ved:

NT =

⎡
⎣ N2

N3

N6

⎤
⎦ =

⎡
⎣ −1

4(1 + ξ)(1 − η)(1 − ξ + η)
−1

4(1 + ξ)(1 + η)(1 − ξ − η)
1
2(1 + ξ)(1 − η2)

⎤
⎦ (B.64)

På den højre rand, hvor lasten påvirker, er ξ = 1, hvormed formfunktionerne
kan reduceres til:

NT =

⎡
⎣ N2

N3

N6

⎤
⎦ =

⎡
⎣ −1

2η(1 − η)
1
2η(1 + η))

1 − η2

⎤
⎦ (B.65)

Ved at indsætte formfunktionerne i formel B.63 og udføre integrationen kan
knudekræfterne findes til:⎡

⎣ f2

f6

f3

⎤
⎦ =

L
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⎡
⎣ 4 2 −1

2 16 2
−1 2 4

⎤
⎦
⎡
⎣ q

q
q

⎤
⎦ =

⎡
⎣ 1

6qL
2
3qL
1
6qL

⎤
⎦ (B.66)

De fundne knudekræfter kan efterfølgende påføres i patchtesten, hvilket kan
ses på figur B.12

Ved beregning af patchtesten i elementmetodeprogrammet fremkommer en
deformationsfigur svarende til figur B.13.
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Figur B.12: Patchtest for et isoparametrisk 8-knuders element med knudekræfter i x-
retningen påsat.

Figur B.13: Deformationen af patchtest ved enakset spændingstilstand i x-retningen,
hvor den blå farve angiver den deformerede figur.
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Af figur B.13 ses det, at elementet opfylder betingelsen om, at der kan dannes
en konstant tøjningstilstand ved denne lastpåvirkning. Tilsvarende udføres
for de to øvrige belastningssituationer, hvilket kan ses på figur B.14 og B.15.
Det er ligeledes kontrolleret, at spændingen i elementerne bliver lig den på-
satte spænding.

(a) Belastning ved enakset spændingstil-
stand i y-retningen.

(b) Deformation af patchtesten
ved enakset spændingstilstand i
y-retningen, hvor den blå farve
angiver den deformerede figur.

Figur B.14: Patchtest med enakset spændingstilstand i y-retningen.

Som det kan betragtes af de tre belastningssituationer, opfører det isopa-
rametriske 8-knuders element sig som ønsket, hvorfor den fundne stivheds-
matrix kan forventes at være korrekt. Patchtesten er ligeledes udført for de
øvrige elementtyper, der anvendes i nærværende projekt, hvor tilsvarende
resultater er fundet.

B.5.2 Egenværditest

Ved anvendelse af en egenværditest kan det undersøges, om et element er i
stand til at antage alle mulige stivlegemede bevægelser, samt om elementet
har en indbygget nul energi tilstand [Cook et al. 2002, s. 93-94].

Egenværditesten udføres i det følgende på isoparametriske 8-knuders ele-
menter. Da der der tale om skiveelementer, skal elementerne være i stand til
at antage tre slags stivlegemede bevægelser, nemlig en flytning i hhv. x- og
y-retningen samt en rotation.
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(a) Belastning ved ren forskydning. (b) Deformation af patch-
testen udsat for forskyd-
ning, hvor den blå farve an-
giver den deformerede fi-
gur.

Figur B.15: Patchtest udsat for ren forskydning.

Der tages udgangspunkt i ligningen, K a = f , idet det antages, at belast-
ningen, f , er proportional med knudeflytningerne, a, med en faktor λ:

K a = f = λ · a (B.67)

Ovenstående ligning kan omskrives til egenværdiproblemet:

(
K − λI

)
a = 0 (B.68)

hvor I er en enhedsmatrix med samme dimension som K. Til egenværdipro-
blemet er antallet af løsninger, λi, lig antallet af frihedsgrader, og til hver λi

hører en flytningsvektor, ai. Ved at skalere alle flytningsvektorerne, så deres
skalarprodukt, ai

T ai, er 1, kan formel B.67 omskrives til:

ai
T K ai = λi (B.69)

Tøjningsenergien, U , er givet ved:

U = 1
2aT K a (B.70)

hvorfor formel B.69 kan omskrives til:

2Ui = λi (B.71)
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Da tøjningsenergien for en stivlegemet bevægelse skal være nul, skal antallet
af egenværdier, λi, der er nul, være lig antallet af stivlegemede bevægelses-
typer. Da de elementer, der undersøges, alle er skiveelementer, skal tre af
egenværdierne være nul. I tilfælde af, at flere egenværdier antager værdien
nul, er der en indbygget nul energi tilstand i elementet.

Egenværdierne er i program 3f udregnet for den geometri, der kan ses på
figur B.16.

Figur B.16: Geometri af isoparametrisk 8-knuders element anvendt til egenværditest.
Mål i mm.

Ved beregning af K indgår elasticitetsmodulet, E, tykkelsen, t, Poissons
forhold, ν, samt belastningstypen. Dog afhænger antallet af egenværdier,
der er nul, ikke af disse. Elasticitetsmodulet er sat til 1 MPa, tykkelsen til
0,1 mm, Poissons forhold til 0,3, og skiven antages at være udsat for en plan
spændingstilstand. Ved den valgte geometri findes der tre egenværdier, der er
nul, hvormed elementtypen kan antage alle tre slags stivlegemede bevægelser.

For at sikre, at elementet ikke er skyld i en kunstig anisotropi, må dettes
egenværdier ikke ændre sig ved en ændring af det globale koordinatsystem.
Egenværdierne for elementet på figur B.16 er derfor også bestemt i tilfælde
af, at elementet er roteret med en tilfældigt valgt vinkel på 39◦. Da der
fremkommer de samme egenværdier, må disse være uafhængige af det globale
koordinatsystem.

Tilsvarende egenværditest er udført for de øvrige elementtyper, der er an-
vendt i nærværende projekt.
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B.5.3 Kompatibilitet

Ved anvendelse af patchtesten og egenværditesten er det vist, at de i projekt-
et anvendte elementtyper kan antage en konstant tøjningstilstand samt de
tre mulige stivlegemede bevægelser. For at sikre at resultatet beregnet med
elementmetoden konvergerer mod en eksakt løsning, skal elementernes kom-
patibilitet, svarende til at deformationen er kontinuert over elementgrænser,
desuden sikres. Dette sidste krav er opfyldt, hvis tilstødende elementer har
ens formfunktioner langs randen.
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Appendiks C

Eliminering af knuder

Et superelement kan anvendes i et elementmetodeprogram til eksempelvis
at modellere et materiales cellestruktur. Fordelen ved at anvende superele-
menter er, at elementets interne knuder kan elimineres, hvormed antallet
af globale frihedsgrader minimeres. Et eksempel på et superelement samt
definitionen af interne og eksterne knuder er vist på figur C.1.

Figur C.1: Et eksempel på et superelement, hvor de sorte knuder angiver de eksterne
knuder, mens de grå angiver de interne knuder.

Den svage formulering for en skive, der er beskrevet i afsnit B.2, er identisk
med det virtuelle arbejdes princip [Jensen 2007b, lektion 12], der er givet
ved: ∫

A
σαβδεαβ dA =

∫
A

bαδuαdA +

∫
S

tαδuα dS (C.1)

33
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hvor σαβ er spændingen, δεαβ er den virtuelle tøjning, bα er de indre kræfter,
δuα er den virtuelle udbøjning, og tα er den ydre belastning. Idet der ses bort
fra indre kræfter, bα, og de konstitutive ligninger indsættes, σαβ = Eαβγδεγδ,
kan det virtuelle arbejdes princip omskrives til:∫

A
Eαβγδεγδδεαβ dA −

∫
S

tαδuα dS = 0 (C.2)

hvor Eαβγδ er den konstitutive tensor, og εγδ er tøjningen. Ovenstående
udtryk er identisk med:

δΠP = 0 (C.3)

hvor δΠP er variationen af den potentielle energi. Dermed er den svage for-
mulering i afsnit B.2 opfyldt i tilfælde af, at ændringen i den potentielle
energi er nul.

I det følgende tages der udgangspunkt i den potentielle energi, ΠP , der for
et element er givet ved:

ΠP =
1

2
aT K a − aT f (C.4)

Til bestemmelse af teorien bag interne knuders elimination er Elementary
Continuum Mechanics for Everyone Vol. 2 [Byskov 2002, s. 402-405] an-
vendt. Ved at finde minimum af den potentielle energi, δΠP = 0, fremkom-
mer elementmetodens generelle ligningssystem for lineære materialer, idet
δΠP = Πp(a + δa) − Πp(a):

K a = f (C.5)

Det ønskes at komme frem til en tilsvarende ligning, hvor kun de eksterne
knudeflytninger og knudekræfter indgår. De interne og eksterne knudeflyt-
ninger, ai og ae, ønskes derfor bestemt ud fra følgende:

ai = Ti a (C.6)

ae = Te a (C.7)

hvor matricerne Ti og Te kæder hhv. de interne og eksterne knudeflytninger,
ai og ae, sammen med de samlede knudeflytninger, a. I kapitel 15 i rapporten
er der vist et eksempel, hvorpå Ti og Te bestemmes for en given geometri. Ved
anvendelse af formel C.6 og C.7 kan de samlede knudeflytninger, a, findes
som:

a = Ti
T ai + Te

T ae (C.8)

Ved indsættelse af formel C.8 i udtrykket for potentiel energi, formel C.4,
fås:

ΠP =
1

2

[
ai

T Ti ae
T Te

]
K

[
Ti

T ai

Te
T ae

]
−
[
ai

T Ti ae
T Ti

]
f (C.9)
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Følgende matricer defineres:

Kii = Ti K Ti
T (C.10)

Kie = Ti K Te
T (C.11)

Kei = Te K Ti
T (C.12)

Kee = Te K Te
T (C.13)

fi = Ti f (C.14)

fe = Te f (C.15)

Ved anvendelse af ovenstående definitioner kan formel C.9 omskrives til:

ΠP = 1
2ai

T Kii ai + 1
2ai

T Kie ae + 1
2ae

T Kei ai + 1
2ae

T Kee ae − ai
T fi − ae

T fe

(C.16)
Variationen af den potentielle energi, δΠP , med hensyn til de interne knude-
flytninger, ai, findes til følgende formel, idet der kun er medtaget lineære
led, da størrelsen af de ikke lineære led er negligeable:

δΠP (ai) = ΠP (ai + δai) − ΠP (ai)

= 1
2δai

T Kii ai + 1
2ai

T Kii δai + 1
2δai

T Kie ae + 1
2ae

T Kei δai − δai
T fi

(C.17)

Da størrelserne 1
2ai

T Kii δai og 1
2ae

T Kei δai begge er skalarer, kan de omskri-
ves til:

1
2ai

T Kii δai =
(

1
2ai

T Kii δai

)T
= 1

2δai
T Kii

T ai (C.18)

1
2ae

T Kei δai =
(

1
2ae

T Kei δai

)T
= 1

2δae
T Kei

T ai (C.19)

Da det herudover vides, at Kii = Kii
T og Kei

T = Kie, kan ændringen i den
potentielle energi, jf. formel C.17, omskrives til:

δΠP (ai) = δai
T Kii ai + δai

T Kie ae − δai
T fi (C.20)

Variationen af den potentielle energi med hensyn til de interne knudeflytning-
er skal være nul for alle værdier af δai. Dette kan gøres uafhængigt af andre
elementer, da de interne knuder ikke deles med andre elementer. Herved kan
de interne knudeflytninger, ai, skrives som:

δai
T Kii ai + 1

2δai
T Kie ae − δai

T fi = 0 ⇔ (C.21)

ai = Kii
−1
(
fi − Kie ae

)
(C.22)
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Ved indsættelse af formel C.22 i formel C.16 fremkommer følgende formel,
idet der er set bort fra udtryk, der er uafhængige af de eksterne knudeflyt-
ninger, ae, da disse udtryk ikke får indflydelse på ændringen af den potentielle
energi, δΠP :

ΠP = 1
2ae

T
(
Kee − Kie

T Kii
−1Kie

)
ae − ae

T
(
fe − Kie

T Kii
−1fi

)
(C.23)

Ændringen i den potentielle energi med hensyn til de eksterne knudeflytning-
er, ae, skal være nul:

δΠP

(
ae

)
= 0 ⇒(

Kee − Kie
T Kii

−1Kie

)
ae = fe − Kie

T Kii
−1fi (C.24)

Heraf fremkommer et ligningssystem, K∗

ee ae = f∗

e , tilsvarende ligningssy-

stemet for almindelige elementer, idet følgende størrelser defineres:

K∗

ee = Kee − Kie
T Kii

−1Kie (C.25)

f∗

e = fe − Kie
T Kii

−1fi (C.26)



Appendiks D

Trækforsøg

Dette forsøg har til formål at bestemme det effektive elasticitetsmodul, E,
og det effektive Poissons forhold, ν. Trækforsøget er udført i Laboratoriet
for bærende konstruktioner på Aalborg Universitet.

D.1 Forsøgsbeskrivelse

Trækforsøget udføres på fire forskellige udgaver af materialet polyurethan af
typen Divinycell H, der er beskrevet i kapitel 1.

Materialerne er leveret som plader, hvoraf der er udskåret et repræsentativt
udsnit af det ene hjørne med dimensionerne (b × h × l) 140 × 50 × 600 mm.
Udsnittet deles herefter i syv ens prøver med en bredde på 20 mm, hvilket
kan ses på figur D.1 for prøvematerialet H130. Det er dette materiale, som
projektgruppen har udført forsøg på.

Den yderste prøve, H130, skulle anvendes til mikroskopianalyse af materi-
alet, hvilket dog ikke lykkedes. De øvrige prøver opdeles i a, b og c, hvor
hver anden af prøverne udskæres således, at de hver består af en kerne, ce,
og to kanter, ed, der betragtes som værende homogene. Disse prøver er for-
søgt udskåret i dimensionerne 20× 10× 600 mm således, at der udelukkende
er kantmateriale ved kantprøverne. De øvrige tre prøver fastholdes med de
oprindelige dimensioner på 20 × 50 × 600 mm, hvormed materialet er inho-
mogent pga. sandwichstrukturen.

Før forsøget påbegyndes, opmåles tværsnitsdimensionerne på prøverne for
at tage højde for eventuelle unøjagtigheder. Tværsnittet måles tre repræ-
sentative steder omkring midten, hvor der påsættes flytningsmålere. Heraf

37



38 APPENDIKS D. TRÆKFORSØG

Figur D.1: Udskæring af prøver til trækforsøg og mikroskopi for H130. Mål i mm.

findes en middelværdi af tværsnitsarealet, som anvendes i beregningerne af
spændingerne i prøverne.

Trækforsøget opdeles i tre delforsøg:

• Brudforsøg af kantprøver

• Trækforsøg af kant- og kerneprøver

• Trækforsøg af inhomogene prøver

Trækforsøget udføres på testmaskinen Mohr & Federhaff Universal Static
testing machine. Testmaskinen indstilles til Range 7, der er maskinens laveste
niveau, hvormed der kan belastes med en kraft i intervallet 0 − 6 kN. Selve
forsøgsopstillingen kan ses på figur D.2.

Brudforsøg af kantprøver

Ved første delforsøg køres trækforsøget til brud på én af kantprøverne for
hhv. a, b og c samt på en ekstra hel prøve således, at der er kendskab til
brudkraften. I de efterfølgende trækforsøg belastes der op til ca. halvdelen
af brudkraften for at forsøge at holde prøverne i det elastiske område.
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Figur D.2: Forsøgsopstilling for trækforsøg.

Trækforsøg af kant- og kerneprøver

Midt på prøvernes brede side monteres to clip gauges, der måler længde-
flytninger, uxx, idet der er en afstand mellem målepunkterne på 100 mm.
Ud fra dette kan længdetøjningen, εxx, findes, hvor der i databehandlingen
tages middelværdien af de to længdeflytninger. Nedenfor de to clip gauges
monteres endnu en clip gauge, der måler tværflytninger, uyy, idet der er en
afstand mellem målepunkterne på 13 mm. Heraf kan tværtøjningen, εyy, be-
regnes. I modsætning til de første clip gauges, der er fastsat med knive, er
clip gaugen til måling af tværtøjninger skruet fast til materialet. Placeringen
af clip gauges er vist på figur D.3.

Clip gauges vurderes at give det bedste resultat ved måling på polyurethan,
da der ikke er kendskab til, hvorvidt strain gauges har tilstrækkelig vedhæft-
ning til materialet, samtidig med at materialets har en høj porøsitet, hvilket
gør det vanskeligt at finde et repræsentativt måleområde. Clip gaugen er i
princippet en strain gauges, der er placeret i en anordning, så denne kan
genbruges ved flere forsøgsserier. I appendiks E er teorien bag strain gauges
beskrevet.

Herefter udføres trækforsøget ved en automatisk op- og aflastning på en kant-
og en kerneprøve for hver af prøvelegemerne a, b og c. Prøvelegemerne a be-
og aflastes af to gange for at afklare, hvorvidt der er forskel i måleresultaterne.
Hermed kan det klarlægges, hvorvidt der er mekaniske usikkerheder, hvor
flytningsmålerne skal sætte sig på plads, idet måleudstyret ikke afmonteres
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(a) (b) Snit A-A.

Figur D.3: Principskitse for montering af clip gauges til måling af tvær- og længdetøj-
ninger på kant- eller kerneprøve. Mål i mm.

mellem de to målinger.

Til måling af kraftpåvirkningen, der påføres forsøgslegemet, kan enten anven-
des lastceller eller aktuatorer. En lastcelle kan eksempelvis bestå af et elastisk
materiale, hvor kraftpåvirkningen medfører en deformation, som måles med
strain gauges i en Wheatstone-bro ved et elektrisk signal. En aktuator er
derimod et legeme, der bevæger sig i et kammer med olie, hvori trykket
ændres grundet bevægelsen, hvilket måles som et elektrisk signal. Den på-
gældende testmaskine påfører belastningen gennem en aktuator. [Figliola &
Beasley 2000, s. 496-500]

Måleresultaterne opsamles på en databehandlingsenhed, Spider 8, med en
frekvens på 1 Hz og overføres til en pc. Outputtet på pc’en opstilles i et
regneark, (.asc), med fem søjler hhv. tid i sekunder, kraftpåvirkning i volt,
længdeflytning 1 i mm, længdeflytning 2 i mm samt tværflytning i mm. På
bilagscd’en kan datafilerne samt databehandlingen findes.

Til bestemmelse af arbejdskurverne ønskes kraften omregnet til en spænding.
Da kraften måles i volt, omregnes denne til newton ved en given kalibrerings-
faktor på 600 N/V. Spændingerne findes herefter ved division med et midlet
tværsnitsareal af prøven.
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Trækforsøg på inhomogene prøver

Ved trækforsøget på de inhomogene prøver udføres forsøget uden clip gaugen
til måling af tværflytningerne. Grunden til, at denne ikke medtages, er, at
der ikke umiddelbart findes et repræsentativt område, hvor tværflytningerne
kan måles. Størrelsen på de to clip gauges til måling af længdeflytninger gør,
at de kun kan påsættes 20 mm fra kanten på prøven, hvilket ikke helt svarer
til midten. Grundet sammenhængen i materialet vurderes længdeflytningen
over tværsnittet at være tæt på konstant, hvorfor dette ikke tillægges nogen
betydning.

D.2 Resultatbehandling

Det følgende vil omhandle databehandlingen af forsøgene. Indledningsvist
behandles forsøgene på materialet H130, hvor der for resultaterne for de øv-
rige typer henvises til kapitel 10. I forbindelse med den statistiske behandling
af dataene er der anvendt Probability, Statistics and Reliability for Engineers
and Scientists [Ayyub & McCuen 2003, s. 393-421]. Beregningerne kan findes
som program 6.

På figur D.4 og D.5 er de målte data til bestemmelse af hhv. elasticitetsmo-
dulet, E, og Poissons forhold, ν, optegnet for prøvelegemet H130_a_ce1.
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Figur D.4: Arbejdskurve til bestemmelse af elasticitetsmodul for H130_a_ce1.
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Figur D.5: Arbejdskurve til bestemmelse af Poissons forhold for H130_a_ce1.

Som det kan betragtes af kurverne, er hældningen tilnærmelsesvis konstant
over forsøgsmålingerne med undtagelse af starten og slutningen af kurver-
ne. Denne misvisning ved kurverne, der observeres ved de fleste af prøverne,
vurderes at skyldes mekaniske vanskeligheder ved flytningsmålerne eller test-
maskinen. Usikkerhederne ved flytningsmålerne kan skyldes, at disse har en
frigang således, at de ikke griber ved prøvelegemet før en given deformation,
hvilket udmunder sig i, at der måles en kraft, men ikke nogen flytning. En
anden mulighed er, at testmaskinen indeholder målestøj i starten af lastom-
rådet, således at der reelt ikke påføres en belastning trods en registrering af
dette. Denne målestøj har stor betydning, når den maksimale påførte belast-
ning er lille, som ved de første forsøgsserier. Betydningen er derimod uden
betydning ved forsøg på et materiale med stor stivhed.

Under databehandlingen ses der bort fra den første del af kurven, hvorfor
kun de retlinede dele af kurven betragtes, hvor der findes hhv. en op- og en
aflastningskurve.

Det ønskes at finde den bedste rette linie gennem de målte punkter samt
et estimat på, hvor god korrelationen mellem de målte størrelser er. Til
korrelationen gøres brug af R−kvadranten, R2, der er en størrelse varierende
mellem 0 og 1. R2 lig 0 svarer til ingen korrelation, mens R2 lig 1 svarer til
fuld korrelation. Ved bestemmelse af elasticitetsmodulet kan R2 bestemmes
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ved:

R2 =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

n∑
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(σxx)i(εxx)i − 1

n

(
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)(
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)
√√√√ n∑
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√√√√ n∑

i=1

(εxx)2i −
1

n

(
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(εxx)i

)2

⎞
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2

(D.1)
hvor n er antallet af målepunkter, og der i udtrykket er gjort brug af mind-
ste kvadraters metode. Ønskes korrelationskoefficienten for Poissons forhold
substitueres σxx med −εyy.

Udover at betragte hvor god korrelationen mellem målepunkterne er, ønskes
det også at finde forskriften for den bedste rette linie. Normalt går arbejds-
kurven gennem origo, men da der er målestøj i begyndelsen af målingerne,
er dette ikke tilfældet her. Elasticitetsmodulet, der angiver hældningen på
arbejdskurven, findes ud fra mindste kvadraters metode ved:

E =

n∑
i=1

(σxx)i(εxx)i − 1

n

n∑
i=1

(σxx)i

n∑
i=1

(εxx)i

n∑
i=1

(σxx)2i −
1

n

(
n∑

i=1

(σxx)i

)2 (D.2)

Tilsvarende kan Poissons forhold, ν, bestemmes ved en substitution mellem
σxx og −εyy. Resultaterne for de 11 prøver, der er udført på H130, kan
ses i tabel D.1, hvor også korrelationskoefficienten for de enkelte prøver er
opstillet.

Det kan betragtes af tabellen, at prøvelegemerne H130_b_ce og H130_c_ce
udskiller sig ved at have dårlig korrelation mellem målepunkterne ved be-
tragtning af Poissons forhold på oplastningskurven. På figur D.6 og D.7 er
oplastningskurven for hhv. elasticitetsmodulet og Poissons forhold optegnet
for de to prøver.

Som det kan betragtes af kurverne, afviger målingerne til Poissons forhold
meget i forhold til den rette linie. De fundne værdier ved disse to prøvele-
gemer er usikre, hvorfor forsøgsdataene til Poissons forhold ved oplastning
ikke medtages i den videre behandling.

Det generelle problem ved forsøgene er måleusikkerheder hhv. ved testma-
skinen og ved brug af clip gauges på materialet. Idet materialestrukturen er
meget porøs sammenholdt med prøvelegemernes begrænsede størrelse, er de
målte flytninger præget af en vis usikkerhed, da det kan være vanskeligt at
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Eopl R2 νopl R2 Eafl R2 νafl R2

[MPa] [-] [-] [-] [MPa] [-] [-] [-]
H130_a_ce1 50,1 0,9969 0,23 0,9985 48,9 0,9998 0,30 0,9986
H130_a_ce2 49,7 0,9978 0,25 0,9963 49,6 0,9999 0,29 0,9996
H130_a_ed1 84,8 0,9992 0,14 0,9930 84,6 0,9998 0,25 0,9977
H130_a_ed2 83,2 0,9995 0,22 0,9983 83,9 0,9999 0,24 0,9983
H130_b_ce 48,2 0,9944 -0,04 0,2411 46,6 0,9989 0,23 0,9824
H130_b_ed 80,6 0,9990 0,25 0,9712 82,4 0,9999 0,30 0,9991
H130_c_ce 46,8 0,9969 0,03 0,3157 43,6 0,9983 0,31 0,9988
H130_c_ed 81,6 0,9997 0,18 0,9991 80,6 0,9999 0,30 0,9995
H130_a 70,9 0,9990 - - 70,9 0,9999 - -
H130_b 72,0 0,9999 - - 73,3 1,000 - -
H130_c 73,0 0,9999 - - 74,4 1,000 - -

Tabel D.1: Elasticitetsmodul og Poissons forhold ved prøvebelastninger på H130, hvor opl og
afl angiver hhv. oplastning og aflastning af prøvelegemet. Tværflytningen blev ikke målt ved type
H130_a, H130_b og H130_c, hvorfor Poissons forhold ikke er angivet ved disse.
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Figur D.6: Forsøgsresultater for oplastning af prøvelegemet H130_b_ce.
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Figur D.7: Forsøgsresultater for oplastning af prøvelegemet H130_c_ce.
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fastgøre måleinstrumenterne til de små porøse flader. På figur D.8 er dataene
fra de to flytningsmålere til måling af længdeflytning optegnet som funktion
af den påsatte kraft for H130_a_ce1.
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Figur D.8: Variation på længdeflytningsmålerne for H130_a_ce1.

Af figur D.8 fremgår det, at der tilnærmelsesvis er en konstant forskel på
de to flytningsmålere uafhængigt af lastpåvirkningen, hvormed fejlen har en
mindre betydning på elasticitetsmodulet. Det fremgår af figuren, at der er
en forskel mellem de to flytningsmålere af størrelsesordenen 0,13-0,14 mm,
hvilket underbygger usikkerhederne på flytningsmålerne. Alternativt kunne
forskellen skyldes asymmetri i opstillingen. Forskellen mellem de to målere er
forskellig mellem de enkelte prøver, hvor der ved de inhomogene prøvelegemer
H130_a, H130_b og H130_c er en tendens til, at fejlen er mindre, som det
kan ses på figur D.9 for H130_a. Dette kan skyldes, at prøvelegemet er større
end de resterende, hvorfor flytningsmålerne evt. kan få bedre fat i legemet.
Udover at flytningsmålerne følges bedre ad ved de større elementer, er det
ligeledes fundet, at målestøjen i starten af arbejdskurven er mindsket.

Af tabel D.1 fremgår det, at der er stor forskel på elasticitetsmodulet, hvad
enten der betragtes kernerne eller kanterne. Ligeledes fremgår det, at de
prøvelegemer, der er blevet op- og aflastet to gange, type a, ikke giver næv-
neværdige forskelle imellem de to opsamlinger, hvilket også kan betragtes
af arbejdskurverne for H130_a_ce, der kan ses på figur D.10. Af figuren
kan det ses, at de to opsamlinger følger hinanden pænt, hvorfor fejlen på de
mekaniske unøjagtigheder ikke mindskes ved anden oplastning.

Ved Poissons forhold er der stor spredning på de enkelte forsøgsresultater,



46 APPENDIKS D. TRÆKFORSØG

0 0.5 1 1.5 2
0

200

400

600

800

1000

1200

Længdeflytning [mm]

K
ra

ft
 [

N
]

Længdeflytning 1
Længdeflytning 2

Figur D.9: Variation på længdeflytningsmålerne for H130_a.
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Figur D.10: Arbejdskurver for H130_a_ce, hvor der oplastes og aflastes to gange.
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hvor det af tabel D.1 også kan betragtes, at der ikke kan gives et entydigt
svar på, om der er forskel på kernerne eller kanterne af materialet.

Forbelastning af prøvelegeme

Det ønskes at undersøge, hvorvidt målestøjen i starten af arbejdskurverne
kan undgås ved en forbelastning af prøvelegemet. Dette er gjort ved en for-
belastning på 30% af brudkraften for hhv. H130_a_ce og H130_a_ed, hvis
arbejdskurver kan ses på figur D.11. På figurerne er både kraft- og flytnings-
målerne nulstillet i forbelastningstilstanden.
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(a) Arbejdskurve for H130_a_ce.

0 0.005 0.01
0

0.2

0.4

0.6

0.8

ε
xx

 [−]

σ xx
 [

M
Pa

]

(b) Arbejdskurve for H130_a_ed.

Figur D.11: Arbejdskurve efter forbelastning af prøvelegemer.

Af figurerne kan det ses, at målestøjen er betragtelig mindre end for de hid-
tidige prøver, hvilket indikerer, at vurderingen om mekaniske vanskeligheder
ved flytningsmålerne og testmaskinen er gældende. Elasticitetsmodulet for
H130_a_ed er 82,6 MPa, hvilket svarer til værdierne, der kan ses i tabel
D.1. For H130_a_ce er elasticitetsmodulet 45,1 MPa, hvilket er lidt mindre
end de øvrige prøver. Hermed kan det siges, at målestøjen ikke umiddelbart
har nogen betydning for de fundne elasticitetsmoduler.

D.2.1 Konfidensinterval på stivhedsparametre

Det ønskes at finde et konfidensinterval på stivhedsparametrene, der er an-
givet i tabel D.1. Der vælges et 95 % konfidensinterval, hvilket vil sige, at
målepunkterne med 95 % sandsynlighed ligger inden for dette interval. Kon-
fidensintervallets udbredelse afhænger bl.a. af antallet af målepunkter samt
spredningen på de målte data. Det dobbeltsidede konfidensinterval for ela-
sticitetsmodulet er givet ved:

E ± tα/2,n−2 · Se,E (D.3)
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hvor t er en fordelingsfunktion til diskrete analyser, α er signifikansniveauet,
der for det valgte konfidensniveau er 0,05, n er antallet af målepunkter, og
Se,E er spredningen på elasticietsmodulet.

Tøjningernes varians, S2
U , er givet ved:

S2
U =

1

n − 1

n∑
i=1

((εxx)i − εxx)2 (D.4)

hvor (εxx)i er den i’te tøjningsmåling, og εxx er middelværdien på tøjningen,
der er givet ved:

εxx =
1

n

n∑
i=1

(εxx)i (D.5)

Tøjningernes spredning, SU , tager ikke højde for antallet af målepunkter,
hvorfor standardfejlen på middelværdien af tøjningen, S2

e , bestemmes:

S2
e =

(
n − 1

n − p − 1

)
· S2

U (1 − R2) (D.6)

hvor R er korrelationskoefficenten på de målte data. Størrelsen p er for den
lineære regression lig med 1, idet antallet af ubekendte er to, hvilket er hhv.
skæringen med ordinataksen og hældningen på kurven.

Herefter kan spredningen, Se,E , bestemmes ved:

Se,E =

√√√√√√
S2

e
n∑

i=1

((σxx)i − σxx)2
(D.7)

hvor (σxx)i er den i’te spændingsmåling, og σxx er middelværdien på spænd-
ingen.

Størrelsen af fordelingsfunktionen, t, afhænger af antallet af målepunkter
samt signifikansniveauet, α, og kan aflæses ved tabelopslag. [Ayyub & Mc-
Cuen 2003, s. 599-600]

Ovenstående beregningsgang kan ligeledes udføres på Poissons forhold, og
de fundne resultater for oplastningskurverne kan ses i tabel D.2.

Som det kan betragtes af tabellen, er konfidensintervallene snævre for alle
prøver, hvorfor det accepteres at bruge værdierne, der kan ses i tabel D.1.
Da konfidensintervallene, der er estimater af den statistiske usikkerhed, for
oplastningskurverne er snævre, vurderes dette ligeså at være gældende for
aflastningskurverne, idet målepunkterne ligger tæt på den bedste rette linie.
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[MPa] [-]
H130_a_ce1 E ± 31,8 · 10−5 ν ± 2,49 · 10−3

H130_a_ce2 E ± 27,6 · 10−5 ν ± 4,50 · 10−3

H130_a_ed1 E ± 10,5 · 10−5 ν ± 3,75 · 10−3

H130_a_ed2 E ± 8,55 · 10−5 ν ± 2,77 · 10−3

H130_b_ce E ± 43,0 · 10−5 -
H130_b_ed E ± 11,4 · 10−5 ν ± 12,8 · 10−3

H130_c_ce E ± 34,0 · 10−5 -
H130_c_ed E ± 5,96 · 10−5 ν ± 1,56 · 10−3

H130_a E ± 6,17 · 10−5 -
H130_b E ± 2,49 · 10−5 -
H130_c E ± 2,01 · 10−5 -

Tabel D.2: 95 % konfidensinterval på elasticitetsmodulet og Poissons forhold.

D.2.2 Bestemmelse af stivhedsparametre

Det ønskes at bestemme middelværdien samt spredningen på de målte stiv-
hedsparametre. Alle forsøgsserier medtages ved bestemmelse af elasticitets-
modulet, mens forsøgsserierne H130_b_ce, H130_c_ce samt H130_a_ed1
undlades ved Poissons forhold for oplastningskurverne. De to første har som
tidligere nævnt en dårlig korrelation mellem måledataene, mens den sidste
forsøgsserie undlades, da denne giver en underestimering. Denne begrundelse
er baseret på baggrund af figur D.12, hvoraf det kan ses, at der ved en læng-
detøjning, εxx, omkring 4 ‰ ikke måles nogen tværtøjning. Dette bevirker,
at den bedste rette linie får en lavere hældning end forventet.

Spredningen, S, og middelværdien på stivhedsparametrene findes ved brug af
formel D.4 og D.5, hvorudfra resultaterne i tabel D.3 er fundet. Ved middel-
værdien er indledningsvist fundet en middelværdi for de prøver, der oplastes
to gange, hvorefter der er taget en middelværdi af resultaterne for hhv. a,
b og c. Ved dette tages der højde for, at materialerne a, b og c kan have
forskellig stivhed.

Eopl/S Eafl/S νopl/S νafl/S
[MPa] [MPa] [-] [-]

H130_ce 48,3 / 1,6 46,5 / 2,8 0,24 / 0,00 (�) 0,28 / 0,04
H130_ed 82,1 / 1,7 82,4 / 1,8 0,22 / 0,04 0,28 / 0,03
H130 72,0 / 1,1 72,9 / 1,8 - -

Tabel D.3: Middelværdi og spredning på forsøgsdataene, hvor antallet af forsøgsserier,
n, er lig 3 foruden type a, der er markeret med (�), hvor n er lig 1.

Af tabellen kan det betragtes, at der ved Poissons forhold er en stor spred-
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Figur D.12: Arbejdskurve for H130_a_ed1 til bestemmelse af Poissons forhold.

ning på resultaterne, hvorfor et større antal forsøgsserier kunne have været at
foretrække. Forskellen mellem op- og aflastning er minimal, hvorfor middel-
værdien af disse anvendes i den videre behandling. Herved fås resultaterne,
der er opstillet i tabel D.4.

E ν
[MPa] [-]

H130_ce 47,4 0,26
H130_ed 82,3 0,25
H130 72,5 -

Tabel D.4: Middelværdier for op- og aflastningskurver.

De fundne estimater er ikke mere sikre end de data, der ligger til grund for
den lineære regression. Nogle få målepunkter i enderne af kurven påvirker
den bedste rette linie markant. Betragtes eksempelvis figur D.6a og D.7a,
vil elasticitetsmodulet få en højere værdi, hvis de yderste punkter, hvor ar-
bejdskurven får et knæk, fjernes. Fjernelse af de yderste punkter vurderes
dog ikke at være hensigtsmæssigt, da det kan være gennem disse punkter,
det reelle elasticitetsmodul vil gå.

Ved observering af de inhomogene prøvelegemer, hhv. H130_a, H130_b og
H130_c, virker der til at være en klar skillegrænse mellem kanterne og ker-
nen, hvor kernen umiddelbart udgør en stor del af tværsnittet, som det kan
ses på figur D.13.
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Figur D.13: Inhomogen materialestruktur for H130.

Ved at lave en arealvægtning af de i tabel D.4 fundne elasticitetsmoduler,
kan et bud på opdelingen findes. Idet de to kanter forudsættes at have samme
udbredelse, x, som det kan ses på figur D.14, kan afstanden findes af:

Esamlet =
Eed · 2x + Ece · (h − 2x)

h
(D.8)

Figur D.14: Antaget fordeling af kanter og kerne ved arealvægtning ved inhomogen
struktur.

Ved indføring af de fundne værdier findes hver kants udbredelse, x, at være
36 % af det samlede tværsnit. Dette varierer meget i forhold til den skille-
grænse, der umiddelbart kunne observeres.

D.2.3 Usikkerheder

Udover de mekaniske usikkerheder, der er beskrevet i de tidligere afsnit, er
der også en række andre usikkerheder forbundet med forsøget. Idet forsøget
udføres af personer, er der mulighed for at ske menneskelige fejl. Udskæring
og opmåling af prøvelegemerne vil give en usikkerhed, hvilket også er tilfældet
ved placering af prøvelegemet i testmaskinen. Herved forstås, at hvis legemet
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har en given udbøjning i udgangspositionen eller er belastet asymmetrisk,
vil dette påvirke den resterende del af arbejdskurven. Et større antal forsøgs-
serier vil generelt kunne minimere konsekvensen af de menneskelige fejl, der
dog vurderes at være af ringe betydning i forhold til de mekaniske unøjag-
tigheder ved hhv. måling af flytninger samt testmaskinens målestøj ved lave
belastninger. Udover de ovenstående usikkerheder vil også en afvigelse i den
opgivne kalibreringsfaktor påvirke arbejdskurverne.



Appendiks E

Strain gauges

Dette appendiks har til formål at beskrive, hvorledes tøjningerne i et prøve-
legeme bestemmes med strain gauges. Appendikset er baseret på Noter til
Eksperimentelle Metoder [Hansen N.A., s. 40-82].

E.1 Grundprincip for strain gauges

Det grundlæggende princip ved strain gauges er, at når en elektrisk leder
udsættes for en mekanisk påvirkning, ændres dens elektriske modstand, da
lederens længde og tværsnitsareal ændres. Denne modstandsændring kan be-
stemmes ved anvendelse af et signalkonditioneringskredsløb, en Wheatstone-
bro, der beskrives i afsnit E.2.

Den elektriske modstandsændring er proportional med gaugens længde, hvor-
med tøjningen kan bestemmes med stor nøjagtighed ved anvendelse af en
relativ lang metaltråd eller metalfolie. Dette er årsagen til, at strain gauges
ofte laves i et komprimeret mønster, som det kan ses på figur E.1, således at
de kan måle tøjningen lokalt og med stor nøjagtighed.

(a) Trådgauge. (b) Foliegauge.

Figur E.1: Modstands-strain gauges.

53
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Modstandsændringen, ΔR, i en strain gauge bestemmes ved følgende:

ΔR

R
= GF · εa (E.1)

hvor R er modstanden i strain gaugen, GF er en gaugefaktor, der oftest er
i størrelsesordenen 2, og εa er den relative længdeændring, der bestemmes
ved:

εa =
ΔL

L
(E.2)

hvor L er længden af strain gaugen, og ΔL er længdeændringen.

Gaugesfaktoren, GF , bestemmes udelukkende ved et enakset træk, hvorfor
der ikke er taget højde for, at der ofte er en toakset tøjningstilstand i en
konstruktion. Dette har en betydning for gauges, hvor tråden/folien føres
frem og tilbage i slynger. I disse tilfælde vil tværfaktoren, T , der angiver
forholdet mellem gaugesfaktoren i hhv. tvær- og aksialretningen, have en
værdi forskellig fra nul, hvormed der bør tages højde for denne effekt. For at
mindske tværeffekten kan slyngerne, der kan ses på figur E.2, udformes med
en større bredde end selve folien.

Figur E.2: Forebyggelse mod tværeffekt i strain gauges.

Ved tråd- og foliegauges bestemmes tøjningerne som en middelværdi i gau-
geretningen. Derfor er det ved inhomogene materialer, f.eks. beton, træ og
polyurethan, nødvendigt at anvende længere strain gauges således, at mid-
deltøjningen findes over et repræsentativt areal, der dækker over materialets
delkomponenter.

E.1.1 Målemetoder

Den mest almindelige metode til bestemmelse af tøjninger er ved den før om-
talte modstands-strain gauge af metalfolie, der fremstilles i flere forskellige
udgaver med længder fra 0,5−250 mm. Foliegaugen findes også i udgaver med
gauges, der måler længdetøjningerne i flere retninger, hvilke kaldes rosette
gauges. Disse gør det muligt at bestemme hele den plane tøjningstilstand i et
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bestemt punkt, hvor der ikke er en klar defineret hovedretning ved testma-
terialet. Derudover findes der strain gauges til at bestemme egenspændinger
og revnedannelser.

I forbindelse med trækforsøget, der er beskrevet i appendiks D, anvendes clip
gauges, der ligeledes går ind under navnet strain gauges, selvom der ikke di-
rekte er monteret en strain gauge på testmaterialet. Clip gaugen bestemmer
flytningen mellem to knive, der er fastsat til testmaterialet, idet udgangsaf-
standen mellem knivene er kendt. På clip gaugen er monteret en transducer,
der omregner flytningen til et elektrisk signal, idet der i transduceren er
indbygget en Wheatstone-bro.

Ved bøjningsforsøget, der er beskrevet i appendiks F, anvendes ligeledes
flytningsmålere, der dog i dette tilfælde udelukkende bestemmer flytningen i
et bestemt punkt. Flytningsmålerne har ligeledes en indbygget Wheatstone-
bro, hvor flytningen omregnes til et elektrisk signal.

E.2 Wheatstone-broen

Ved måling med strain gauges ønskes det ofte at måle tøjninger ned til en
størrelsesorden på 10−6, hvilket medfører ganske små modstandsændringer.
For at måle disse modstandsændringer indsættes strain gauges normalt i en
Wheatstone-bro, der kan forstærke den relative ændring i modstanden.

Kredsløbet, der kan ses på figur E.3, består af fire modstande, R12, R13, R24

og R34, en bro-spænding, Ve, og en outputspænding, Vo. Der påsættes en
bro-spænding over 2 og 3, hvormed der kan måles en outputspændingen over
1 og 4.

Ved anvendelse af Kirchhoffs love kan outputspændingen, Vo, udtrykkes ved:

Vo =

(
R12

R12 + R13
− R24

R24 + R34

)
· Ve (E.3)

Når følgende betingelse er opfyldt, siges broen at være i balance:

R12 · R34 = R24 · R13 (E.4)

Herved opnås, at outputspændingen, Vo, er nul. Enhver ændring i én af
modstandene i den balancerede bro vil give en værdi af outputspændingen,
der er forskellig fra nul. Denne betingelse indsættes i formel E.3, hvormed
følgende fås:

Vo =
R12R34 − R24R13

(R12 + R13)(R24 + R34)
· Ve (E.5)
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Figur E.3: Opbygning af Wheatstone-broen med nummerering og betegnelser.

Herefter forudsættes det, at modstandenes størrelse ændres, hvilket giver
en ændring i outputspændingen. Denne ændring af outputspændingen kan
tilnærmelsesvis udtrykkes ved:

ΔVo =
∂Vo

∂R12
ΔR12 +

∂Vo

∂R13
ΔR13 +

∂Vo

∂R24
ΔR24 +

∂Vo

∂R34
ΔR34 (E.6)

hvor de partiel afledte kan bestemmes af formel E.5. Hermed kan spændings-
ændringen bestemmes til:

ΔVo =
GF

4
(ε12 − ε13 + ε34 − ε24) · Ve (E.7)

idet ε12, ε13, ε24 og ε34 er bestemt ved formel E.1.

Formel E.7 er udgangspunktet for den videre beregning, hvor tøjningerne
bestemmes afhængig af brotype.

Brotyper

Wheatstone-broen kan inddeles i forskellige brotyper, der afhænger af hvor
mange af modstandene, der virker som målende strain gauges. Brotyperne
inddeles i kvart-, halv- og fuldbro.

Ved en kvartbro er 1/4 af Wheatstone-broens modstande aktivt målene, hvil-
ket betyder, at der er tilkoblet én strain gauge, mens de øvrige tre modstande
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har faste værdier. For halv- og fuldbro anvendes hhv. to og fire aktive strain
gauges.

Såfremt der ønskes temperaturkompensation, kan der i stedet for en kvart-
bro anvendes en halvbro, hvor den ene strain gauge placeres på tilsvarende
materiale, men uden at udsætte den for en belastning. Halvbroen kan bl.a.
også anvendes til måling af tøjninger i hhv. tvær- og aksialretningen eller
ved bøjning af en bjælke i over- og undersiden.

Fuldbroen kan ligeledes anvendes ved bøjnings- eller trækforsøg, hvor der
modsat halvbroen her er to strain gauges i hver retning. Derudover anvendes
fuldbroen bl.a. også i krafttransducere.
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Appendiks F

Bøjningsforsøg

Målet med forsøgene er at finde udbøjningen af en bjælke ved påvirkning af
en punktlast af varierende størrelse. Bøjningsforsøgene er udført i Laborato-
riet for bærende konstruktioner på Aalborg Universitet.

F.1 Forsøgsbeskrivelse

Der er udført otte bøjningsforsøg på materialet Divinycell H af typen H200,
hhv. fire forsøg med inhomogene prøvelegemer med de nominelle dimensioner
(b × h × l) 50 × 50 × 150 mm og fire forsøg med prøvelegemer bestående af
kernemateriale med dimensionerne 25×50×150 mm. De otte forsøgslegemer
fås ved at udskære en plade i to bjælker, der igen deles i fire mindre bjælker.
Udskæringen kan ses på figur F.1.

Figur F.1: Udskæring af prøver til bøjningsforsøg, hvor det skraverede ved TC1 og TC2
er forsøgslegemerne bestående af kernemateriale. Mål i mm.

De inhomogene prøvelegemer er inddelt i to forsøgsserier hhv. TA og TB, hvor
der er udført to forsøg med begge typer af elementer, hvorfor de benævnes
hhv. TA_1, TA_2, TB_1 og TB_2. Elementerne bestående af kernemateri-
ale kaldes TC1 og TC2, hvor der er udført i alt fire forsøg, benævnt TC1_1,
TC1_2, TC2_1 og TC2_2.

59
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Bjælkerne er simpelt understøttet i hver bjælkeende, idet den understøttes af
aluminiumsplader, der hver har en bredde på 10 mm. Pladerne understøttes
på midten med cylindre. Trykkraften påsættes bjælken på midten, hvor den
overføres vha. en 10 mm bred plade. Bjælkeudbøjningen måles i tre punkter,
hhv. på midten og 30 mm horisontalt herfra til begge sider. Forsøgsopstil-
lingen for et prøvelegeme med de nominelle dimensioner 50 × 50 × 150 mm
kan ses på figur F.2.

Figur F.2: Opstilling af bjælken, hvor tallene i © henviser til hhv. flytningsmåler 1, 2
og 3. De to anførte snit kan ses på figur F.3a og figur F.3b. Mål i mm.

Bøjningsforsøgene udføres på testmaskinen Mohr & Federhaff Universal Sta-
tic testing machine. Testmaskinen indstilles til Range 7, hvormed der kan
belastes med en kraft i intervallet 0−6 kN. Flytningerne bliver målt med tre
flytningsmålere af typen H. F. Jensen LDI8/1MPR, der kan måle flytninger
i intervallet ±1 mm [H. F. Jensen 2007]. Den samlede forsøgsopstilling kan
ses på figur F.4.

F.1.1 Forsøgsudførelse

Bjælkerne monteres i testmaskinen, som påfører en kraft på understøtninger-
ne, der presser mod prøvelegemet. På prøverne monteres tre flytningsmålere,
som det kan ses på figur F.2. Flytningsmålerne kobles til en flytningstrans-
ducer. Herfra bliver dataene sendt til en databehandlingsenhed, Spider 8,
som opsamler måleresultaterne med en frekvens på 2 Hz, der overføres til
en pc. Outputtet på pc’en opstilles i en datafil, (.asc), med fem søjler med
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(a) Snit A-A.

(b) Snit B-B.

Figur F.3: Snit af figur F.2. Mål i mm.

Figur F.4: Forsøgsopstilling for bøjningsforsøg.
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hhv. tid i sekunder, kraftpåvirkning i volt og udbøjningen fra flytningsmåler
1, 2 og 3 i mm, hvor flytningerne bliver målt ved både op- og aflastningen.
Datafilerne kan findes på bilagscd’en.

Til bestemmelse af udbøjningskurverne omregnes kraften fra V til N ved
en given kalibreringsfaktor på 600 N/V. Bjælkerne belastes op til 250 N for
forsøgsserie TC og 500 N for forsøgsserie TA og TB.

Bjælkerne i forsøgsserie TA monteres i forsøgsmaskinen således, at kraften
virker ortogonalt på lagdelingen, mens bjælkerne i forsøgsserie TB monteres,
så kraften virker parallelt med lagdelingen. Bjælketype TC består kun af ker-
nemateriale, og bredden af prøvelegemerne er halvdelen af de inhomogenes.
De tre bjælketyper kan ses på figur 16.2 i rapporten.

Prøvelegemerne måles fire repræsentative steder over tværsnittet, hvor tyk-
kelsen på de inhomogene lag ligeledes måles ud fra den synlige afgrænsning
ved de inhomogene bjælker. Middeldimensionerne på de otte bjælker kan ses
i tabel F.1. Af tabellen ses det, at dimensionerne på kanterne og kernerne va-
rierer selv indenfor de enkelte typer. Det kan derfor forventes, at resultaterne
fra de enkelte forsøgsserier ikke stemmer helt overens.

Tykkelse
Højde Bredde ed-1 ed-2 ce

TA_1 50,2 50,0 12,5 12,3 25,4
TA_2 50,3 50,2 9,2 12,5 28,6
TB_1 50,3 50,1 12,6 9,1 28,4
TB_2 50,0 50,1 13,9 10,9 25,3
TC1_1 49,8 25,3 - - -
TC1_2 50,0 25,2 - - -
TC2_1 49,9 25,3 - - -
TC2_2 50,1 25,1 - - -

Tabel F.1: Middeldimensioner på bjælkerne. Mål i mm.

F.2 Resultatbehandling

Det følgende omhandler databehandling af forsøgene for hhv. forsøgsserie
TA, TB og TC.

F.2.1 Forsøgsserie TA

Op- og aflastningskurven for type TA kan ses for de to forsøg i figur F.5,
hvor kraften er optegnet som funktion af flytningen midt på bjælken.
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Figur F.5: Op- og aflastningskurver for type TA, hvor udbøjningen er målt midt på
bjælken.

Af figuren ses det, at kurverne for både op- og aflastning er tilnærmelsesvis
retlinede bortset fra starten og slutningen. Dette skyldes, at systemet regi-
strerer en kraft, men ingen udbøjning. For at tage højde for denne målestøj
er kurverne i figur F.5 parallelforskudt, så oplastningen har startpunkt i ori-
go, hvilket kan ses på figur F.6. Korrektionen er foretaget på de efterfølgende
kurver.

Af figur F.6 ses det, at kurverne for de to forsøg TA_1 og TA_2 ligger tilnær-
melsesvis op ad hinanden. Variationen i kurverne kan skyldes, at grænserne
mellem kanterne og kernen varierer for de to forsøgslegemer, jf. tabel F.1,
hvormed udbøjningerne ikke kan forventes at blive identiske.

For at undersøge forskellen på målingen ved flytningsmåler 1 og 3 er der på fi-
gur F.7 optegnet oplastningskurven fra flytningsmåler 1 og 3 fra prøvelegeme
TA_1, der er repræsentativ for begge TA-forsøg.

Af figuren ses det, at der er forskel på de to flytningsmålere, og at kurverne
principielt kan opdeles i to dele. Forskellen ved den første del, hvor kurver-
ne krummer, forventes at skyldes mekanisk måleusikkerhed. På anden del
af kurven er der en tilnærmelsesvis lineært stigende forskel på de to flyt-
ningsmålere. Denne forskel forventes hovedsageligt at skyldes, at materialet
er inhomogent, og at der dermed ikke nødvendigvis er en konstant fordeling
mellem kernen og kanterne over prøvelegemet. Ligeledes kan en asymmetrisk
opstilling give anledning til usikkerheder.
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Figur F.6: Op- og aflastningskurver for type TA efter korrektion, hvor udbøjningen er
målt midt på bjælken.
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Figur F.7: Kraften som funktion af udbøjningen målt med flytningsmåler 1 og 3 for
TA_1.
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For at det er muligt at sammenligne forsøgsresultaterne med de analytiske og
numeriske modeller, er der beregnet middelværdier af udbøjningen i de tre
punkter for begge TA-forsøg. Middelværdien af udbøjningen er optegnet for
både flytningsmåler 2 samt gennemsnittet af flytningsmåler 1 og 3, hvilket
kan ses på figur F.8.
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Figur F.8: Middelværdi af TA_1 og TA_2 for oplastningskurve.

Det skal bemærkes, at middelværdien er udarbejdet ud fra forsøgslegemerne
TA_1 og TA_2, som ikke har identiske dimensioner på kanterne og kernen,
jf. tabel F.1, hvorfor middelværdien skal tages med et vist forbehold. Af
figuren fremgår det, at udbøjningen er størst i midten som forventet.

F.2.2 Forsøgsserie TB

På samme måde som ved TA-forsøgene er der også for TB-forsøgene optegnet
en kurve for de målte data for både op- og aflastning, hvilket kan ses på figur
F.9.

Af figuren ses det, at de to forsøgskurver har samme form, men med en vis
variation i værdierne, som også var tilfældet for bjælketype TA. Forskellen
på grænserne mellem kanterne og kernen på de to forsøgslegemer vurderes
at være den dominerende årsag til variationen.

Ved at sammenligne resultaterne fra TB-forsøgene, jf. figur F.9, med resul-
taterne fra TA-forsøgene, jf. figur F.5, kan det ses, at der ved en oplastning
på ca. 400 N for prøvelegeme TA_1 er målt en udbøjning på 0,35 mm, mens
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Figur F.9: Op- og aflastningskurver for TB, hvor udbøjningen er målt midt på bjælken.

der for prøvelegeme TB_1 er målt en udbøjning på 0,47 mm. Denne forskel
skyldes, at lasten i TA-forsøgene er placeret ortogonalt på lagdelingen, mens
den i TB-forsøgene er placeret parallelt med lagdelingen. Dermed har TA-
forsøgene et større bøjningsinertimoment, hvormed udbøjningen reduceres.

For at undersøge forskellen på målingen ved de to flytningsmålere, er der
også ved TB-forsøgene optegnet oplastningskurver fra flytningsmåler 1 og 3,
hvilket kan ses på figur F.10.

Igen ses det, at der er en forskel på udbøjningen målt ved flytningsmåler 1
og 3. Grundet belastningens retning i forhold til lagdelingen burde forskellen
mellem flytningsmåler 1 og 3 ved TB-forsøget ikke være så stor som ved
TA-forsøget, hvilket den dog viser sig at være. Dette viser, at der ligeledes
er nogle mekaniske måleusikkerheder ved måling på det cellulære materiale.

F.2.3 Forsøgsserie TC

I TC-forsøgsserien er der lavet fire forsøg. De målte data er for flytningsmåler
2 optegnet for både op- og aflastning, hvilket kan ses på figur F.11

De fire kurver burde ligge tæt op af hinanden, da bjælken kun består af
kernemateriale, og dermed burde kunne betragtes som værende homogen.
Af figuren ses dog, at TC2_1 varierer væsentligt i forhold til de resterende
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Figur F.10: Kraften som funktion af udbøjningen målt ved flytningsmåler 1 og 3 for
TB_1.
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Figur F.11: Op- og aflastningskurver for type TC.
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TC-forsøg, hvilket umiddelbart skyldes krumningen i starten af oplastnings-
kurven.

På figur F.12a og F.12b er kraften optegnet som funktion af flytningen målt
ved flytningsmåler 1 og 3 for hhv. TC1_2 og TC2_1.
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(a) Variation på flytningsmåler 1 og 3
for TC1_2.
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Figur F.12: Sammenligning af flytningsmålere for TC1_2 og TC2_1.

Af figurene ses det, at der stort set ikke er forskel på målingen fra flytnings-
måler 1 og 3 for TC1_2, der ligeledes er repræsentativ for TC1_1 og TC2_2,
hvilket er en konsekvens af homogen struktur. Derudover er der væsentlig
forskel på flytningsmåler 1 og 3 for TC2_1, hvilket underbygger, at der er
afvigelser ved forsøgsprøvningen, hvilket indledningsvist kunne betragtes af
figur F.11.

F.2.4 Udbøjning

Til sammenligningsgrundlag med de numeriske og analytiske modeller er
udbøjningen for de tre bjælketyper opstillet i tabel F.2. Udbøjningerne er
fundet som forsøgsseriernes middelværdier ved en belastning på 200 og 400 N
for hhv. den homogene og de inhomogene bjælketyper.

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 F.2: Middelværdi af udbøjningen for en kraft på hhv. 400 og 200 N.
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F.2.5 Usikkerheder

Bøjningsforsøget er ligesom trækforsøget, jf. afsnit D.2.3, forbundet med en
række usikkerheder. Ud over de mekaniske usikkerheder ved forsøget kan der
være usikkerheder forbundet med selve forsøgsopstillingen og forsøgslegemer-
ne. Forsøgslegemerne kan være udskåret upræcist, mens forsøgsopstillingen
kan være opstillet asymmetrisk, hvorfor der kan være forskel på belastning-
en i hver side af bjælken. Under forsøget kan der også være en usikkerhed
forbundet med, at de understøttende metalplader kan blive presset op i for-
søgslegemet grundet en væsentlig højere stivhed end forsøgslegemet.

Under resultatbehandlingen er kurverne korrigeret, så oplastningskurven har
startpunkt i origo. Denne korrektion kan have stor betydning for den endelige
udbøjning, da den maksimale udbøjning reduceres ved korrektionen. Udover
de ovenstående usikkerheder vil også en afvigelse i den opgivne kalibrerings-
faktor påvirke resultaterne.
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Appendiks G

Programliste

I det følgende vil elementmetodeprogrammet og de i projektet øvrige an-
vendte beregningsprogrammer blive beskrevet.

G.1 Elementmetodeprogram

I forbindelse med projektenhedskurset Finite element method er der blevet
stillet et ufærdigt program til rådighed, til løsning af elementmetodeproblem-
er. Her omtales de indgående filer kort.

main.m
Hovedprogrammet, hvori der vælges elementtype og materialeparametre. De
øvrige filer loades gennem programmet.

Coordinates.m
Heri indføres koordinaterne til legemets knuder.

Topology.m
Inddeling af legemet i elementer.

BoundaryConditions.m
Indføring af randbetingelser, der enten kan påsættes som flytning eller kraft
i elementernes knuder.

KmeloshLinElas.m
Beregning af elementstivhedsmatrix for Melosh-element.

K_CST_Linelas.m
Beregning af elementstivhedsmatrix for CST-element.
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K_QuadIso_LinElas.m
Beregning af elementstivhedsmatrix for isoparametrisk 4-knuders element.

shape_3d_beam.m
Opstilling af formfunktioner for tredimensionelt bjælkeelement.

transformation.m
Indføring af matrix, der omregner et elements stivhedsmatrix i lokale koor-
dinater til globale. Filen anvendes ved tredimensionelle bjælker.

K_3d_beam.m
Beregning af elementstivhedsmatrix for tredimensionelt bjælkeelement.

Assemblering.m
Elementernes stivhedsmatricer samles til en global for det samlede legeme.

GaussRect.m
Bestemmelse af Gausspunkter til anvendelse ved numerisk integration ved
isoparametriske elementer.

solvequations.m
Løsning af ligningssystemet K a = f .

Ovenstående hovedprogram og filer er undervejs i projektet videreudviklet,
så udvalgte geometrier kan inddeles i et vilkårligt antal elementer. Udover
de nævnte filer er der lavet nye filer, hvor de filer, der bruges generelt, er
forklaret nedenfor, mens der for de øvrige henvises til næste afsnit.

K_QuadIso8_LinElas.m
Beregning af elementstivhedsmatrix for isoparametrisk 8-knuders element.

stressstrain.m
Bestemmelse af spændinger og tøjninger i elementerne.

G.2 Øvrige programmer

I forbindelse med projektet er der udover de førnævnte filer lavet en række
øvrige programmer og filer, der henvises til i rapporten.

1. FEM-bjælkemodeller
Mappe med FEM-filer anvendt til heksagonal og kvadratisk enheds-
celle. Udover de førnævnte filer til løsning af elementmetodeproblemer
indeholder denne mappe følgende:
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(a) fem_enhedscelle.xls
Anvendes til at kunne variere den relative densitet.

(b) unitcell.m
Beregner elasticitetsmodulet og Poissons forhold for den heksago-
nale enhedscelle udsat for en enakset tøjningstilstand.

2. Analytiske bjælkemodeller
Mappe med programmer anvendt til analytisk beregning af bjælke.

(a) vap.mw
Udledning af formler til udbøjning af bjælkeakse ved brug af VKP.

(b) transformeretI.m
Beregner det transformerede inertimoment af en sandwichbjælke.

(c) forskydningsareal.mw
Beregner forskydningsarealet af en sandwichbjælke.

(d) spaendinger_maalt.m
Beregning af spændinger i sandwichbjælker.

(e) udboejning.m
Beregning af udbøjningen af bjælke ved anvendelse af Bernoulli-
Euler- og Timoschenko-bjælketeori.

3. FEM-skivemodeller
Mappe med FEM-filer anvendt til numerisk beregning af bjælke, cir-
kulært hul, skråt gitter og superelement. Udover de førnævnte filer til
løsning af elementmetodeproblemer, indeholder denne mappe følgende:

(a) TopoTaperCST_1.m
Anvendes som hjælpefil til Topology.m for CST-elementer, der
angiver hvilke knuder, der hører til hvert element.

(b) TopoTaperMelosh_1.m
Anvendes som hjælpefil til Topology.m for Melosh-elementer.

(c) TopoTaperIso4_1.m
Anvendes som hjælpefil til Topology.m for isoparametriske 4-knuders
elementer.

(d) TopoTaperIso8.m
Anvendes som hjælpefil til Topology.m for isoparametriske 8-knuders
elementer.

(e) unitcell.m
Anvendes til bestemmelse af stivhedsparametre for enhedscelle
med hul og for det skrå gitter.
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(f) egenvaerditest.m
Bestemmer egenværdier for CST-, Melosh-, isoparametrisk 4-knuders
og isoparametrisk 8-knuders element.

(g) bestemmelseKee_stjerne.m
Et superelements stivhedsmatrix beregnes.

(h) bestemmelseT.m
Matricerne Te og Ti, der sammenkæder knudeflytningerne, a, med
hhv. de eksterne og interne knudeflytninger, ae og ai, bestemmes.

(i) SuperCoordinates.m
Koordinaterne til delelementerne i superelementet indføres her.

(j) SuperTopology.m
Bjælken inddeles i superelementer.

(k) superAssemblering.m
Den globale stivhedsmatrix udregnes for bjælken inddelt i super-
elementer.

4. femhul.xls
Konvergensanalyse af skive med cirkulært hul.

5. konvergensanalyse.xls
Konvergensanalyse af bjælke.

6. regressionsanalyse_traek.xls
Mappe indeholdende regneark, der er anvendt til resultatbehandling af
trækforsøget.
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