
Deltagelse i kursus i MTS hardwarekoncepter og Serie 793 software 
 
Kursusdetaljer 
Jacob Paamand Waldbjørn, phd-studerende ved Institut for Byggeri og Anlæg på 
Danmarks Tekniske Universitet - DTU har, fået tildelt økonomisk støtte til dækning af 
udgifterne til kurset: MTS hardwarekoncepter og Serie 793 software Kurset blev afholdt på 

MTS's hovedkontor i Minneapolis, Minnesota, USA i perioden: 22‐26  juli  2013 og givers 
2,5 ECTS point i henhold til studieplanen. Kurset giver en grundig gennemgang af det 
grundlæggende inden for testudstyr til servo-hydraulik i lukkede kredsløb og en mere 
dybtgående vurdering af MTS's software og hardware. 
 
Princip og motivation 
Ph.D. projektet omfatter  substrukturelle tests via en hybrid testplatform, der gør det muligt, 
at isolere og eksperimentelt teste den delkomponent man er interesseret i, som f.eks. 
udviser en kompliceret strukturel adfærd, herunder viskoelasticitet, foldning, etc. Resten af 
den emulerede struktur er velkendt og derfor simuleret i en numerisk model. Koblingen 
mellem den eksperimentelle test og den numeriske model opnås ved at opretholde 
kompatibilitet og ligevægt ved den delte grænse. 
 
Forskningen i hybrid testning har indtil nu fokuseret på test af f.eks. væskedæmpere til 
seismisk beskyttelse af bygningskonstruktioner. I disse tests er den delte grænse mellem 
den numeriske og den eksperimentelle substruktur defineret af et diskret punkt med nogle 
få graders frihed.  Men for at adressere nogle af manglerne set i fuldskala - og 
materialeprøvning, implementeres hybridprøvning-konceptet for en enkelt 
komponentstruktur, nemlig vindmøllevinger, skibsskrog, etc.  Dette komplicerer i væsentlig 
grad overførselen af reaktionen mellem de to substrukturer affødt af de endeløse grænser. 
Dette omfatter et uendeligt antal kontaktpunkter, der giver en kompleks kraft-
/forskydningsfordeling i koblingen mellem de to sub-strukturer.   
 
Perspektiv 
For at håndtere den eksperimentelle substrukturs avancerede grænseflade, kræves det at 
flere aktuatorer kontrolleres af en multiaksial regulator. Kursusdeltagelse: MTS 
Hardwarekoncepter og Serie 793 software giver en unik mulighed for at få den nødvendige 
viden til korrekt betjening, opsætning og konfiguration af den multiaksiale regulator, 
hydrauliske aktuatorer og opspændingsfikstur til testopstillingen. Desuden kan man 
behandle spørgsmål som princip og sikkerhed for servo-hydraulik systemer sammen med 
kommunikation mellem regulator og resten af det hybride test loop. Endelig giver kurset en 
kommunikationsplatform for udveksling af idéer og erfaringer inden for mekanisk prøvning.  
 


