
 

Hybridtest af kompositkonstruktioner 

En subkomponent-testmetode hvor en numerisk beregning kombineres med en 

eksperimentel test til brug ved enkeltkomponent-konstruktioner 

Udviklingen inden for kompositmaterialer har ført til at disse bliver anvendt i større 

konstruktioner f.eks. vindmøllevinger, skibsskrog, fodgængerbroer, bilkarrosseri. Det er 

dyrt og omfattende at teste disse i fuld skala, og der er derfor fokus på at finde alternative 

testmetode, som er billigere, mere simple og stadig medtager de belastninger som 

konstruktionen udsættes for ved brug.  

Hybridtest er en testmetode, hvor en konstruktion delvis testes i en numerisk beregning og 

en eksperimentel test. Den primære del af konstruktionen modelleres numerisk og en 

given subkomponent, som ønskes undersøgt nærmere, testes eksperimentelt. Den 

beregnede flytning fra den numeriske beregning overføres til den eksperimentelle test, 

hvorved reaktionen fra testen findes og føres tilbage til den numeriske model. Herved 

modelleres den fulde konstruktion ved gradvist at øge lasten i den numeriske model og få 

reaktionen fra den eksperimentelle test. Fordelen ved denne teknik er, at man kan teste 

hele konstruktionens udbøjninger som følge af et lokalt komplekst fænomen, der ikke kan 

modelleres numerisk men kun måles i en test. 

Hybridtest har tidligere været anvendt på bygninger i forbindelse med 

jordskælvssimulering, hvor det ikke er muligt at teste en hel bygning, og man derfor har 

modelleret den bærende konstruktion og kun testet en kritisk komponent som f.eks. en 

jordskælvsdæmper eksperimentelt. Herudover har metoden været anvendt på 

støddæmpere i biler, elektriske kredsløb osv. 

Det ønskes at implementere hybridtestmetoden for større kompositkonstruktioner pga. de 

tidligere beskrevet fordele ved hybrid test. Her er udfordringen, at kompositkonstruktioner 

typisk består af en samlet komponent, og grænsen mellem den numeriske model og den 

eksperimentelle derfor er mere kompliceret at styre og måle på end i tidligere hybridtest. 

I forbindelse med projektet deltog jeg i kurset ”Differential Geometrical Methods in 

Computational Multibody System Dynamics”, Udine, Italien, 16.-20. september 2013. Dette 

kursus gav en øget indsigt i kontrol og styring af en avanceret testrig som skal anvendes i 

de løbende hybridtest. 

 


