
 

 

Udlandsophold på Purdue University – School of Civil Engineering 
 
Nærmere oplysninger om udlandsopholdet 

COWIfonden har bevilget finansiel støtte til Jacob Paamand Waldbjørn, ph.d.-studerende 

på Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Institut for Byggeri og Anlæg, til delvis dækning 

af udgifterne til et udlandsophold, som varer fra august 2014 til slutningen af oktober 2014. 

Udlandsopholdet finder sted i samarbejde med professor Shirley Dyke på Purdue 

University, School of Civil Engineering, West Lafayette, Indiana, USA. 

Princip og motivation 

Dette ph.d.-projekt omhandler en delkomponentteknik, hvorved en byggekonstruktion af 

særlig interesse efterlignes ved at kombinere fordelene ved numeriske analyser med de 

fordele, der er ved eksperimentelle tests. Den numeriske model omfatter typisk 

størstedelen af den efterlignede byggekonstruktion, hvorimod den resterende del af 

konstruktionen udsættes for gentagne fysiske test for at afsløre virkninger af særlig 

interesse. Sammenkoblingen ved grænsefladen mellem den numeriske og den 

eksperimentelle delkomponent sker gennem et hybridtestingskommunikationsloop. 

Forskningen i forbindelse med dette ph.d.-projekt har indtil nu fokuseret på at øge 

kompleksiteten i sammenkoblingen mellem den numeriske og den eksperimentelle 

delkomponent. Dette komplicerer i høj grad overførslen af respons mellem den numeriske 

og den eksperimentelle delkomponent på grund af antallet af frihedsgrader. Dette arbejde 

omfatter imidlertid kun det kvasi-statiske system, som er mangelfuldt, eftersom 

strukturdynamikkens betydning bliver mere og mere vigtig i takt med, at der fortsat bygges 

lettere, højere og større bygninger. Som følge heraf er der stadig flere begrænsninger 

forbundet med statiske tests og analyser, når de anvendes i forbindelse med 

byggeelementer, som udsættes for dynamiske belastninger i form af vind, jordskælv, trafik 

fra køretøjer, fodgængere etc. 

Perspektiv 

Hybridtestingskommunikationsloopet har indtil nu været håndteret gennem et LabVIEW 

miljø med en software- og hardwareopbygning, som ikke tillader realtidshybridtests. 

Formålet med udlandsopholdet er at indføre og bekræfte, at der er et solidt grundlag for 

realtidshybridtests, som håndteres gennem et LabVIEW realtidsmål. Systemets ydeevne 

vil blive evalueret ved hjælp af en klassisk hybridtest, som omfatter en ramme med et 

spjæld for at mindske kompleksiteten ved kontrol af softwarekapaciteten i forbindelse med 

testrespons og teori. Systembeskrivelsen vil blive identificeret, og en passende 

kompensationsordning for forsinkelser vil blive indført for at kompensere for mangelfulde 

dynamikker som timing og udsving. Realtidshybridtestingskommunikationsloopet vil blive 

testet, kontrolleret og sammenholdt med et repræsentativt fuldskalaforsøg. 

 


