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II 

Sammanfattning Denna rapport behandlar genomförandet av ett examensarbete på högskolenivå inom 
maskinteknik vid Högskolan i Borås. Examensarbetet har utförts hos SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut AB, enheterna SP Safety – Mechanical Research i Borås och Göteborg 
samt Food and Bioscience i Göteborg. Den största delen av arbetet har utförts vid sektionen 
Mechanical Research Göteborg. 

Målet med examensarbetet var att kombinera analys av experimentell bilddata från 
konfokalmikroskopi och mekanisk lastdata från en dragcell som gradvis deformerar ett 
polyuretanskum med modellering av skummets mekaniska egenskaper med hjälp av finita 
elementmetoder (FEM). Syftet var att bestämma elasticitetsmodul och Poissons tal. En viktig 
del av projektet var också att säkerställa hög repeterbarhet och möjliggöra vidareutveckling av 
metodiken genom att skapa rutiner för hur de olika delmomenten i arbetscykeln bäst utförs. 

Polyuretanskum, liksom många andra mjuka heterogena biomaterial saknar i dagsläget 
uppmätta eller beräknade mekaniska egenskaper. Därför finns potential för att den framtagna 
metodiken kommer till användning för att bestämma materialparametrar och analysera 
beteenden för fler av dessa material. Genom att bestämma materialparametrarna är det sedan 
möjligt att utföra hållfasthetsberäkningar på sådana material, och korrelera 
materialparametrarna till processparametrarna vid tillverkningen för att optimera materialets 
egenskaper. 

Studien började med att ett prov av polyuretanskum placerades i en dragcell där det 
utsattes för en kraft så att det gradvis deformerades. Med hjälp av ett konfokalmikroskop kan 
hela deformationsprocessen följas i hög upplösning. De framtagna bildserierna analyserades 
sedan med hjälp av DaVis, en mjukvara som genomför så kallad digital image correlation-
analys, med vars hjälp lokala förskjutningar kunde bestämmas. För att kunna utföra FEM-
beräkningar delades materialstrukturen in i elementnät med hjälp av den fritt tillgängliga 
programvaran OOF2.  

Elementnät och förskjutningsdata importerades sedan till Matlab och insticksmodulen 
CalFEM. Med hjälp av CalFEM konstruerades en materialmodell med elasticitetsmodul och 
Poissons tal som inparametrar.  

Valideringskriterium användes för att säkerställa korrektheten i finita 
elementanalyserna. 

Elasticitetsmodulen bestämdes till 4.6 MPa och Poissons tal till 0.33 ± 0.06. Med 
tillgängliga data kunde inte modellen användas för att uppskatta båda parametrarna samtidigt. 
Poissons tal bestämdes genom manuell analys av bildserierna. 

Metodiken kan förbättras och vidareutvecklas genom att analysera fler provbitar för att 
ta hänsyn till lokala fluktuationer i materialstrukturen, samt avbilda provet i tredimensioner. 
Tredimensionell avbildning skulle också möjliggöra konstruktion av en tredimensionell 
beräkningsmodell av materialet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nyckelord: Konfokalmikroskopi, Digital bildkorrelation, Finita elementmetoder, 
Polyuretanskum, Elasticitetsmodul, Poissons tal, Matlab, CalFEM.  
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Abstract This bachelor thesis deals with the implementation of a degree in mechanical 
engineering at the University of Borås. The thesis work has been conducted at SP Technical 
Research Institute of Sweden AB at the departments SP Safety – Mechanical Research in 
Borås and Gothenburg and Food and Bioscience in Gothenburg. The major part of the work 
has been done at the Mechanical Research department in Gothenburg. 

The aim of the thesis work was to combine analysis of experimental image data from 
confocal laser scanning microscopy and mechanical load data from a tensile cell that 
gradually deforms a polyurethane foam with modelling of the mechanical properties of the 
foam using finite element methods (FEM). The purpose was to determine Young’s modulus 
and Poisson's ratio. A crucial part of the project was also to facilitate a high degree of 
repeatability and further development of the method through establishing routines and best 
practices for how to implement different parts of the method. 

There is currently a lack of measured or calculated properties for polyurethane foams, 
as is the case also for many other soft heterogeneous biomaterials. This implies that the 
developed method has potential use for determining material parameters and analyzing 
behavior also for other materials of this type. Determining the material parameters facilitates 
strength calculations on these materials and makes it possible to correlate material parameters 
to process parameters during manufacturing to optimize material performance.  

The polyurethane foam was placed in a tensile cell, exposed to a force and slowly, 
gradually deformed. Using a confocal microscope, the entire deformation process can be 
observed at high resolution. The obtained image series were then analyzed using DaVis, a 
software that can perform so called digital image correlation analysis where local 
displacements could be determined. In order to perform the finite element calculations, the 
material structure was divided into an element mesh using the software OOF2. 

The element mesh and displacement data were then imported to Matlab and the plugin 
module CalFEM. Using CalFEM, a material model involving Young’s modulus and Poisson’s 
ratio was created.  

Young’s modulus was determined to be 4.6 MPa and Poisson’s ratio 0.33 ± 0.06. 
Using the available data, the model was insufficient to determine both parameters 
simultaneously. Therefore, Poisson’s ratio was determined through manual analysis of the 
image series. 

The method can be improved and further developed mainly by analyzing several 
samples to account for local fluctuations in the material structure and by using three-
dimensional imaging methods.  The latter would also open up for creating a three-dimensional 
model of the material. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Keywords: Confocal laser scanning microscopy, Digital Image Correlation, Finite element 
methods, Polyurethane foam, Young’s modulus, Poisson’s ratio, Matlab, CalFEM.  
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1 Introduktion 
 

Heterogena mjuka material, t.ex. geler, fiberstrukturer och skum, är centrala för kemisk 
industri såsom livsmedel och medicinteknik. För att förstå hur sådana material beter sig i 
verkliga situationer är det viktigt att förstå deras mikroskopiska struktur. Många 
makroskopiska egenskaper har sitt ”ursprung” i mikrometerskalan. Ett exempel är materialets 
reaktion på yttre krafter som kompression och sträckning, vilket leder till deformation och 
beroende på lastens storlek, sprickbildning. Dessa egenskaper är intressanta att förstå för att 
till exempel förutsäga konsistensen för ett livsmedel eller livslängd och stabilitet i ett material. 

Denna studie fokuserar på polyuretanskum, som används t.ex. i blodpåsar och kroniska 
implantat (Kanyata & Ivankovic 2009). Många av polyuretanskummets mekaniska 
egenskaper är inte fullständigt kända. Se figur 1 för en bild av ett polyuretanskum på 
mikrometerskala vid både deformerat och odeformerat tillstånd. 
 

 Figur 1: Ett polyuretanskum avbildat med konfokalmikroskopi, odeformerat tillstånd (till vänster) och deformerat 
tillstånd (till höger) med horisontell dragkraft. Synfältet är 3x3 mm. 

1.1 Syfte 
Syftet med projektet var att genomföra experimentella och beräkningsmässiga 

undersökningar på ett polyuretanskum för att bestämma elasticitetsmodul och Poissons tal. 
Följande frågeställningar och mål valdes:   Skapa ett standardiserat arbetssätt för att knyta samman 

konfokalmikroskopistudier av deformation, Digital Image Correlation (DIC)-
analys, lastdata, och finita elementanalyser.  Är det möjligt att få förståelse för materialets beteende under mekaniska 
påfrestningar genom att dels analysera bildserier framtagna genom konfokal-
mikroskopistudier med hjälp av Digital Image Correlation (DIC) och dels använda 
bilddata som indata till en teoretisk analys med hjälp av finita elementmetoden?  Går det att urskilja tendenser i materialets mekaniska beteende vid olika 
spänningar och töjningar? 
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Med uppfyllda syften skulle metodiken kunna implementeras på andra heterogena 
material för att bestämma materialkonstanter för dessa. Det skulle även vara möjligt att 
vidareutveckla metodiken för att få mer exakta värden, till exempel genom att använda sig av 
en tredimensionell modell kombinerat med någon tredimensionell avbildningsteknik (t.ex. 
röntgentomografi). 

2 Avgränsningar 
För att projektet skulle hålla givna tidsramar gjordes följande avgränsningar:  Studien begränsas till tvådimensionell analys såväl experimentellt som beräknings- 

mässigt, och därmed försummas tredimensionella effekter.  I modelleringen antas att elasticitetsmodulen är konstant i hela provet och under 
hela belastningsprocessen. Materialet behandlas därför i analysen som om det är 
linjärt.  För vissa polymerer är tid, hastighet och temperatur viktiga faktorer vid 
deformation. I studien beaktas inte sådana faktorer.   Beräkningarna för att bestämma materialparametrarna kommer utföras på första 
bilden och en utvald bild tagen längre in i deformationsprocessen. Det innebär att 
information om förändringar i strukturen däremellan försummas. 
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3 Teori 
Nedan presenteras en teoretisk bas för studierna. 

3.1 Polyuretan 
 Otto Bayer och hans medarbetare på IG Farben upptäckte 1973 en polyaddition av 
polyisocyanat och polyol, vilket resulterade i polymergruppen polyuretan eller uretan som är 
samlingsnamn för uretanpolymerer. Polyuretan utvecklades som en motreaktion till 
konkurrenterna på Carothers of Du Pont, USA, som då arbetade med polyamider och nylon. 
Polyuretanet blev känt för sin flexibilitet och har sedan dess utvecklats till former som 
ytbeläggningar, fibrer och gummi i solid eller cellulär form. Dessa former bildades då 
uretankedjan blandades med andra ämnen. 
 För framställning av polyuretan används inte bara uretankedjan utan den innehåller 
också andra ämnen vilket gör polyuretan till en mångsidig polymer. Specifika kemiska 
strukturer bestämmer styvheten eller flexibiliteten hos polymeren. Samtliga ämnen som 
adderas till kedjan har stor betydelse för dess fysikaliska och mekaniska egenskaper. Figur 2 
visar uretankedjans struktur(Hepburn 1992). 
 

 Figur 2: Uretankedjans struktur. 
3.2 Konfokalmikroskopi 

Konfokal-laserskanningsmikroskopi (CLSM, Confocal Laser Scanning Microscopy) är 
en mikroskopiteknik som använder laser för att framställa optiska bilder i ett material utan att 
mekaniskt bearbeta materialet. Lasern passerar genom en bländare och fokuseras sedan av en 
objektivlins till en liten punkt på provets yta. Fluorescerat och reflekterat laserljus reflekteras 
sedan tillbaka genom objektivlinsen där en stråldelare separerar reflekterat och fluorescerat 
ljus. Därefter blockeras den ursprungliga våglängden och släpper igenom de fluorescerade 
ljuset. Ljuset passerar sedan en fotodetektor där ljussignalerna omvandlas till elektriska 
signaler (Pawley 2006). 
  



 

 

3.3 Finita elementmetoden
 Finita elementmetoden (FEM) är en numerisk 
approximativ lösning till fysikaliska problem som kan fo
differentialekvationer. Beräkningsmetoden togs fram i mitten av 1950
en början för att göra strukturanalyser
användas för beräkningar inom t.ex. värmele
 FEM bygger på att det 
genom att göra en nätindelning (mesh) över domänen, se figur
Hållfasthetsanalyser beräknar 
styvhetsmatris för hela strukturen. Denna knyter samma
krafter (Pepper & Heinrich 2006).
 

Figur 3:
  

  

etoden 
etoden (FEM) är en numerisk beräkningsmetod som ger en 

till fysikaliska problem som kan formuleras med partiella 
differentialekvationer. Beräkningsmetoden togs fram i mitten av 1950-talet, och användes till 

strukturanalyser, t.ex. inom flygindustrin. Mycket snart kom
inom t.ex. värmeledning och magnetism. 

 studerade objektet delas in i mindre delar, så kallade
g (mesh) över domänen, se figur 3 för exempel
 för varje element en styvhet och sammantaget skapas en 

styvhetsmatris för hela strukturen. Denna knyter samman relationer mellan förskjutningar och 
(Pepper & Heinrich 2006). 

: Exempel på indelning i element med FEM-analys. 
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3.4 Beskrivning av programvaror 
Nedan redovisas programvaror som har använts inom projektets gång. 

3.4.1 OOF2  OOF2 (NIST, USA) använder finita elementmetoden för att bestämma lokala 
beteenden hos material genom att analysera strukturdata i mikrometerskala i två dimensioner. 
Analysen sker genom att dela upp strukturdata i olika grupper för att sedan tilldela specifika 
materialegenskaper till de olika grupperna. Därefter skapas en nätindelning för att göra bl.a. 
termiska och mekaniska analyser av strukturen (Langer m.fl. 2014). 
3.4.2 DaVis  DaVis (LaVision, Tyskland) som används för avancerade bildkorrelationsanalyser. 
DaVis stödjer analyser av bl.a. vätskor och partiklar.  

Bildserien som analyseras kan antingen importeras till programmet eller framställas 
med hjälp av en eller fler inkopplade externa kameror som kan styras direkt från DaVis. 
Programmet kan analysera både tvådimensionella och tredimensionella strukturer.  

Bilddata kan bearbetas i det inbyggda bildbehandlingsprogrammet för att ta bort 
defekter i bilderna och dela in olika områden så de får rätt fysikaliska egenskaper. DaVis 
stödjer funktioner som gör det möjligt att visualisera analysen genom bilder, filmer och 
grafer.  
 Det är viktigt att materialstrukturen är tydlig i bildserien eftersom programmet måste 
följa en struktur, i form av kontrastskillnader i bilden, vid deformation. För att följa 
materialstrukturen används fasetter som lämpligast placeras ut där materialstrukturen är tydlig 
eller vid tydliga skillnader i strukturen. En lämplig fasettplacering visas i figur 4. I många fall 
förses ytan på materialet som ska analyseras med ett s.k. specklemönster genom att svart och 
vit färg sprayas på ytan. På detta sätt erhålls goda kontraster och ett slumpmässigt mönster 
som mjukvaran kan använda i korrelationsanalysen. I det aktuella fallet används materialets 
naturliga struktur vid korrelationsanalysen (LaVision 2013). 
 

 Figur 4: Fasettplacering i DaVis. 
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3.4.3 Matlab Matlab (MathWorks, USA) är ett program och programspråk som används för att lösa 
matematiska problem. Programmet används bl.a. för att hantera matriser, genomföra 
beräkningar på grundläggande och avancerad nivå samt presentera funktioner och data som 
grafer. Det går även att importera program och programdata skrivna i andra programspråk 
som C, C++, Java, Fortran och Python (Valentine & Hahn 2009). 
3.4.4 CalFEM CalFEM (”Computer Aided Learning of the Finite Element Method”), är ett tillägg till 
Matlab för att lösa strukturmekaniska problem. Programmet utvecklades på Lunds universitet 
vid avdelningen för byggnadsmekanik för att på ett logiskt sätt lära ut finita elementmetoden. 
Tilläggets funktioner förenklar hanteringen av matriser, element och visualisering av resultat.  

Det är möjligt att skapa en egen nätstruktur i CalFEM eller importera en redan 
framtagen nätstruktur från ett annat nätgenereringsprogram. Tillägget tar hänsyn till stora 
deformationers teori (Dahlblom, Peterson & Petersson 1986). 
3.4.5 Leica SP2 LSCM  För att styra konfokalmikroskopet användes programmet Leica SP2 LSCM (Leica 
Microsystems, Tyskland). Lasern ställs in med ett stort antal inställningar och det krävs 
kunskap och erfarenhet att ställa in den rätt. Ett axplock av de inställningar som finns är t.ex. 
laserns effekt, vilken våglängd som ska samlas upp, detektorns förstärkning, fokaldjup och 
fokalavstånd (Labno & Bindokas 2007).  
 I programmet visas en bildruta på hur materialet uppfattas genom mikroskopet och 
laserintensitet, detektorförstärkning samt provets position i tredimensioner kan justeras. 
Bildfrekvensen ställs in i förhållande till deformationshastigheten hos provet.  
3.5 Elasticitetsmodul 

Elasticitetsmodulen introducerades i början av 1800-talet av den engelske fysikern 
Thomas Young (Timoshenko 1983). I originalformuleringen var elasticitetsmodulen beroende 
av objektets geometri. Senare har elasticitetsmodulen definierats genom att relateras till 
spänningar och töjningar genom Hookes lag (Gere & Timoschenko 1990). 
Elasticitetsmodulen eller Young's modulus som den heter på engelska är en numerisk konstant 
som beskriver de elastiska egenskaperna hos fasta substanser utsatta för deformation 
(Britannica academic 2015). 

Ett ämnes elasticitetsmodul kan knytas till styrkan i bindningar på atomärnivå, och för 
att förstå om ett ämne har en låg eller hög elasticitetsmodul krävs det att materialet betraktas 
på den nivån. Starka bindningar resulterar i en hög elasticitetsmodul som ger ett styvt 
material. För metaller sträcker sig elasticitetsmodulen från 45 GPa (magnesium) till 407 GPa 
(wolfram) (Callister & Rethwisch 2011).  

SI-enheten för elasticitetsmodulen är pascal, Pa /  (Gere och Timoschenko 
1990). Figur 5 visar förlängningen  hos ett rätblock som är utsatt för en belastning med 
kraften F längs en axel. 
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 Figur 5: Förlängning av rätblock vid pålagd dragkraft. 
Hookes lag ger: 
 
 =            (3.5-1) 
 

=  
 

=  
 

= Elasticitetsmodul  
= töjning 
= spänning  
= Kraft ( ) = Area ( ) = Längdförändring   



 

 

 Figur 6 visar ett typiskt
Om spänningen överstiger sträckgränsen 
den atomära strukturen ändras i materialet, vilket
ursprungsform efter avlastning (Dahlberg 2001
deformationsantaganden i Hook
behöver användas. Den linjäre
hyperelastisk modell ex. Neo-Hook (Bauer 2012).
 

Figur 6: Spänningstöjningsdiagram, där den räta linjen
För vissa material finns ingen 

innebär att elasticitetsmodulen inte är konstant i en belastningsprocess
med icke linjära förhållanden är betong, vissa gjutjärn och polymer
då definieras som lutningen av 
(3.5-2). 
 

= ∆
∆      

 

Figur 7: Spännings
  

  

typiskt spänningstöjningsdiagram för en metall. 
m spänningen överstiger sträckgränsen (Re) sker en plastisk deformation. 

as i materialet, vilket resulterar i att materialet inte går tillbaka till 
ursprungsform efter avlastning (Dahlberg 2001). För stora deformationer är 
deformationsantaganden i Hookes lag otillräckliga varför stora deformationers teori (olinjär) 

elastiska materialmodellen kan också behöva 
Hook (Bauer 2012). 

 töjningsdiagram, där den räta linjen motsvarar det elastiska området.
För vissa material finns ingen linjär relation mellan töjning och spänning.

en inte är konstant i en belastningsprocess. Exempel på material 
med icke linjära förhållanden är betong, vissa gjutjärn och polymerer. Elasticitetsmodulen kan 

m lutningen av en tangent på spänningstöjningskurvan, se figur 7

      

 : Spänningstöjningsdiagram vid icke linjära förhållanden. 
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 Detta innebär att 
resulterar i att materialet inte går tillbaka till 

är också 
s lag otillräckliga varför stora deformationers teori (olinjär) 

behöva bytas till en 

motsvarar det elastiska området. 
linjär relation mellan töjning och spänning. Detta 

Exempel på material 
. Elasticitetsmodulen kan 

kurvan, se figur 7 och formel 

  (3.5-2) 



 

 

3.6 Poissons tal 
 Poissons tal eller tvärkontraktionstalet 
tvärriktningen vid pålagd kraft.
deformeras i lastriktningen. Deformationen i 
formändringar vinkelrätt mot lastriktningen
 Isotropa (riktningsoberoende
reagerar olika vid pålagd kraft på grund av materialets uppbyggnad
hänvisar till ett isotropt homogent mate
Poissons tal kan bestämmas vid
& Roland 2009). Figur 8 visar deformation i belastningsriktning och tvärriktning vid enaxlig 
belastning. 

Figur 
 Poissons tal ( ) är dimensionslös
i tvärriktningen och lastriktningen inom det linjärt elastiska området
 

= ä     
 

ä =  
 

=  
 
där epsilon tvär ( ä  ) är töjningen vinkelrät
lastriktningen. 
 Figur 9 visar Poissons tal för ett antal material som funktion av kvoten mellan 
bulkmodulen och skjuvmodulen.
ämnes uppträdande vid hydrostatisk kompression.
polymerer, metaller och keramer har ett 
framgår av figur 9 finns det material med 
och de expanderar i alla riktningar vid enaxlig belastning

  

eller tvärkontraktionstalet beskriver hur ett material påverkas 
vid pålagd kraft. När en kraft appliceras på ett material kommer materialet att 

deformeras i lastriktningen. Deformationen i lastriktningen kommer att ge upphov till
mot lastriktningen (Dahlberg 2001). 

riktningsoberoende) och anisotropa (riktningsberoende) homogena material 
reagerar olika vid pålagd kraft på grund av materialets uppbyggnad. Beräkningarna nedan 

gent material, eftersom polyuretanskum anses vara isotropt. 
vid både tvådimensionella och tredimensionella

isar deformation i belastningsriktning och tvärriktning vid enaxlig 

Figur 8: Deformation vid enaxlig belastning. 
är dimensionslöst och definieras som kvoten mellan

lastriktningen inom det linjärt elastiska området, se formel (3.6
      

är töjningen vinkelrätt mot kraften och där epsilon (
Poissons tal för ett antal material som funktion av kvoten mellan 

bulkmodulen och skjuvmodulen. Bulkmodulen är en materialkonstant som beskriver ett 
ämnes uppträdande vid hydrostatisk kompression. Vanligt förekommande ämnen

mer har ett intervall för Poissons tal mellan 0.25 
figur 9 finns det material med negativa värden. Dessa kallas auxetiska material

ingar vid enaxlig belastning (Callister & Rethwisch 2011)
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och tredimensionella strukturer (Mott 
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mellan relativa töjningar 

, se formel (3.6-1). 
  (3.6-1) 

epsilon ( ) är töjningen i 
Poissons tal för ett antal material som funktion av kvoten mellan 

materialkonstant som beskriver ett 
Vanligt förekommande ämnen som 

25 och 0.35. Som 
auxetiska material 

(Callister & Rethwisch 2011). 



 

 

Figur 9: Poissons tal som funktion av kvoten mellan bulkmodul och skjuvmodul

4 Metod och material
Arbetet inleds med en analys av bilddata från konfokalmikroskopistudier 

bildserie på mikrometerskala tagits fram
förlängningen i dragcellen, linjärt i tiden från 100 % (odeformerat) till 200 % av 
originalstorleken. Utdragningen 

 Genom kraftdata från dragcellen
en komplett bild fås av hur materialet 
 Dessa bilder med tillhörande data 
Correlation) samt nätgenerering
bildserierna för att få förskjutningsdata 
deformationen lokalt i bilden. 
odeformerade bilden, som tas fram 
CalFEM för att bestämma elasticitetsmo
beräkningsmodul i CalFEM innehållande valideringskrav
spänningar. Arbetsgången illustreras i figur 10

  

som funktion av kvoten mellan bulkmodul och skjuvmodul (Greaves

och material 
en analys av bilddata från konfokalmikroskopistudier 

tagits fram. Bildserien har synkroniserats i takt med
linjärt i tiden från 100 % (odeformerat) till 200 % av 

Utdragningen har endast skett i en riktning. 
data från dragcellen och förskjutningsdata från mikros
av hur materialet deformerats. 

Dessa bilder med tillhörande data används för att göra DIC-analyser
ingar. I DIC-analysen kommer analyser utföras

för att få förskjutningsdata från varje fasett i strukturen och därmed följa 
 För analysen i CalFEM behövs en nätindelning av den 

tas fram i OOF2. Nätindelning och DIC-data importeras
lasticitetsmodul och Poissons tal genom en framtagen 

i CalFEM innehållande valideringskrav för deformationsarbete och 
Arbetsgången illustreras i figur 10. 

Figur 10: Studiens arbetsflöde. 
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 Greaves m.fl. 2011). 

en analys av bilddata från konfokalmikroskopistudier där en 
i takt med 

linjärt i tiden från 100 % (odeformerat) till 200 % av 
från mikroskopibilderna kan 

er (Digital Image 
utföras på de framtagna 

och därmed följa 
ing av den 

importeras sedan till 
framtagen 

arbete och 

 



  

- 11 - 
 

4.1 Experimentuppsättning 
 Experimenten utförs med hjälp av en Deben Microtest 200 N tensile stage (Deben, 
Woolpit, Storbritannien) dragcell som monterats i konfokalmikroskopet Leica TCS SP2 
(Leica, Heidelberg, Tyskland). Mikroskopet är utrustat med ett Leica HCX PL Fluotar-
objektiv med 10x förstoring och bländarinställning 0.30. Arbetsavståndet är 4.9 mm vilket ger 
ett synfält på ca 1.5x1.5 mm i fokalplanet. En argonlaser med emissionsmaximum vid 
våglängd 488 nm används som ljuskälla och en fotomultiplikator (PMT) används för 
registrering av bilddata. Omväxlande avbildas både provets autofluorescens och fluorescens 
från infärgning med akridinorange (3.6-bis(dimetylamino)acridinhydroklorid), med liten 
skillnad i slutresultat. Bilderna hanteras först av mikroskopets tillhörande mjukvara, Leica 
Application Suite, och exporteras med upplösningen 1024x1024 bildpunkter med 8- eller 12-
bitars färgdjup (256 eller 4096 gråskalor). Provet monteras horisontellt i dragcellen och 
förlängs från cirka 10 till 20 millimeters längd med konstant hastighet under 7 till 20 minuter. 
Detta ger en hastighet av 0.5 till 1.5 millimeter per minut. Parallellt tas en bildsekvens med en 
hastighet av 0.34 bilder/s under hela experimentet. Dragcellen visas i figur 11. 
 

 Figur 11: Dragcell för experimentet. 
4.2 Nätindelning med OOF2 
 Genom att använda bilden av det odeformerade provet framtagen från 
konfokalmikroskopistudierna går det med programmet OOF2 att generera en nätindelning av 
strukturen. Då det är ett heterogent material som ska analyseras måste porositeten tas hänsyn 
till. Porositeten leder till att polyuretanskummet får en lamelliknande struktur, där tunna 
strängar av material omges av runda håligheter.  
 Vid nätindelningen är det viktigt att urskilja var det finns material i strukturen. Detta 
görs genom att dela in håligheter och material i olika pixelgrupper. En så hög homogenitet 
som möjligt eftersträvas inom varje element. Homogenitet är ett mått på hur stor del av 
elementet som innehåller material eller hålrum. Som krav används att ett element ska ha en 
homogenitet på minst 95 % material eller tomrum. Figur 12 illustrerar ett fall där ett element 
har låg homogenitet. Vid lägre homogenitet kommer inte styvhetsmatrisen beskriva 
elementets styvhet korrekt (Reid m.fl. 2008).  
 



 

 

Figur 12: Exempel på ett element med låg 
 Nätindelningen sparas som ett textdokument
koordinater. 
4.3 DIC-analys 
 I DaVis delas bilderna 
utsatta startfasetter.  
 För att ta fram den diskreta töjningsbilden jämför 
bilder i bildserien och läser av hur mycket fasetterna har förflyttat sig.  
identifieras genom att leta efter korrelationer mellan de två bilderna, vilket 
programmet måste hitta samma struktur i den nästkommande
inte programvaran samma struktur ko

Hur väl fasetterna följer strukturen allt eftersom strukturen deformeras kan mätas i ett 
korrelationstal, där ett högt värde på korrelationen betyder att fasetterna inte tappar 
deformationsdata. Korrelation mäts från 0
fasetterna i bildserien. Beroende på hur noggrann 
överlappa fasetterna olika mycket

Stort överlapp ger jämnare övergångar mellan fasetterna
återgivet töjningsfält. Detta beror på a
närliggande fasetter. Storleken på fasetterna 
ger en god spatial upplösning, men innehåller mindre information 
vilket ger sämre värde på förskjutningen
förskjutnings- och töjningsvärden
 För att minimera felkällor vid en DIC
”identiska” bilder, tagna under samma förhållande 
felmarginalen eller ”bruset”. Detta sker genom att analysera förskjutningar och töjningar 
fastställda för den andra bilden i serien.
förskjutnings- och töjningsvär
hela töjningsfältet anger standardavvikelsen för hela töjningsfältet mätningens brusnivå. 
Brusnivån anger upplösningen i förskjutningarna eller töjningarna för DIC
töjningsnivåer som överstiger upplösningen i DIC
 Efter att ha hittat lämpliga
bestämmas och användas som randvillkor i 

  

ett element med låg homogenitet, med både material (rött) och 
Nätindelningen sparas som ett textdokument med elementens noder samt nodernas 

bilderna in i fasetter (subareor) automatiskt utifrån ett fåtal 
ta fram den diskreta töjningsbilden jämför programmet på varandra följande

bilder i bildserien och läser av hur mycket fasetterna har förflyttat sig.  Förflyttningen 
identifieras genom att leta efter korrelationer mellan de två bilderna, vilket 

hitta samma struktur i den nästkommande, deformerade bilden.
inte programvaran samma struktur kommer förskjutningsdata inom fasetten

fasetterna följer strukturen allt eftersom strukturen deformeras kan mätas i ett 
korrelationstal, där ett högt värde på korrelationen betyder att fasetterna inte tappar 

data. Korrelation mäts från 0-1, där 1 står för 100 procent korrelation me
Beroende på hur noggrann deformationsbilden behöver vara går det att 

mycket. 
jämnare övergångar mellan fasetterna och ett mer kontinuerligt 

Detta beror på att varje fasett verkar enskilt och inte tar hänsyn till 
Storleken på fasetterna är en avvägningsfråga, eftersom

upplösning, men innehåller mindre information (och är mer bruskänslig
å förskjutningen och därigenom en försämrad upplösning på 

och töjningsvärden. 
För att minimera felkällor vid en DIC-analys är det nödvändigt att göra analyser av två 

bilder, tagna under samma förhållande i ett obelastat tillstånd,
felmarginalen eller ”bruset”. Detta sker genom att analysera förskjutningar och töjningar 
fastställda för den andra bilden i serien. Bruset bestäms genom att analysera spridningen i 

och töjningsvärden hos förskjutnings- och töjningsfältet. Baserat på statistik för 
hela töjningsfältet anger standardavvikelsen för hela töjningsfältet mätningens brusnivå. 

anger upplösningen i förskjutningarna eller töjningarna för DIC
snivåer som överstiger upplösningen i DIC-analysen skall studeras (Reu 2012)

lämpliga inställningar på DIC-analysen kan deformationsdata 
bestämmas och användas som randvillkor i CalFEM. 
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4.4 FEM-analys 
 I CalFEM importeras elementindelningen från OOF2 och förskjutningsdata från 
DaVis. Förskjutningsdata kommer att användas för randvillkoren i FEM-analysen.  

För att validera beräkningsmodulens tillförlitlighet används inledningsvis två 
valideringskriterier.   Den kända kraften i dragprovet jämförs med den beräknade reaktionskraften i 

provbitens vänstra kant. Detta görs på spänningsnivå genom att jämföra 
spänningarna σnom och σmedel, där σnom beräknas genom att dividera kraften med 
provets tvärsnittsarea, medan σmedel erhålls från finita elementanalysen. En relativ 
avvikelse fås genom att dividera skillnaden mellan de olika spänningarna med 
σnom.   Energin som tillförs i experimentet jämförs med en beräkning av 
deformationsarbetet i FEM-analysen. Skillnaden mellan de båda energierna 
divideras med energin som tillförts i experimentet. Detta ger ett relativ avvikelse 
för energiberäkningar.  

Avvikelserna från de två valideringskriterierna adderas för att få ett sammanlagt värde. 
Genom att variera elasticitetsmodulen samt Poissons tal i beräkningsmodulen är det möjligt 
att hitta de parametervärden som ger lägst avvikelser. Detta är då en uppskattning av de sökta 
materialparametrarna. 
4.5 Programutveckling 

Syftet med programutvecklingen var att ta fram standardiserade arbetsmetoder för de 
olika momenten för att effektivisera och automatisera studien. Därför skapades rutiner för 
momenten som följdes under projektets gång. Dessa standardiserade metoder gäller för DIC- 
analysen, nätindelningen i OOF2 samt inläsning i Matlab.  
4.5.1 Rutin för nätindelning  Målet var konstruera en nätindelning med jämna övergångar mellan små och stora 
element samt erhålla element med så hög homogenitet som möjligt. 

Genom att studera den inbyggda handledningen i programmet kunde en standardiserad 
arbetsgång tas fram för att göra nätindelningar med hög homogenitet. Arbetsgången redovisas 
i bilaga 2. 
 Figur 13 visar en nätindelning i OOF2. I det aktuella fallet består nätindelningen av 
9533 element och 4867 noder där den lägsta förekommande homogeniteten är 99.3%. Viss 
manuell korregering i efterhand kan vara nödvändig, för att förbättra nätindelningen. 
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 Figur 13: Exempel på nätindelning över både material (rött) och tomrum (vitt). 
 Elementen i övergången mellan hålrum och skum är av naturliga skäl små. De gula 
prickarna indikerar noder på gränserna mellan material och tomrum. 
4.5.2 Rutin för DIC-analys Målet var att skapa en rutin för att erhålla så hög korrelation som möjligt för en 
bildserie. Rutinen finns i bilaga 3 och visar alla steg ifrån inläsning till export. 
4.5.3 Inläsning och validering  Målet var att göra en inläsningsrutin till Matlab för textfilerna från OOF2 och DaVis. 
Matlabkoden konstruerades för att kräva så lite manuellt arbete som möjligt eftersom flera 
analyser skulle utföras. 
 Filen från OOF2 består av rader med materialtyper, nodernas koordinater samt 
elementens nodpunkter. Med hjälp av denna information skapas nätindelning i Matlab varvid 
hålrummen i elementindelningen raderas. Detta innebär att nätindelningen enbart täcker de 
delar i bilden som innehåller material (Austrell m.fl. 2004). 
 Filen från DaVis är uppbyggd av kolumner med pixelkoordinater i x- och y- led samt 
tillhörande deformationsdata. DIC- analysen gjordes på en hel bildserie där enbart första och 
sista bilden är relevant för analysen, då enbart odeformerat och slutgiltigt deformerat tillstånd 
har betydelse för analysen. Genom att interpolera koordinaterna från DIC- analysen med 
noderna i nätindelningen kan förskjutningen i varje nod bestämmas. Dessa värden är därmed 
fastställda för att kunna användas som randvillkor i FEM-analysen. 

Eftersom hela provbiten inte analyseras utan bara ett centralt område på provet (1.5 x 
1.5 mm) införs specifika randvillkor för den vänstra kanten. Randvillkoren utgörs av den 
inlästa DIC-analysen där varje nod utmed den vänstra kanten tilldelas förskjutningsdata från 
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DIC-analysen i enbart x-led.  Noderna i y-led kommer att vara låsta för att simulera hur 
infästningen skulle sett ut i dragcellen om hela provet hade analyserats. Punkterna i den 
vänstra randen kommer användas som referenslinje, vilket innebär att förskjutningar i 
analysen till höger beskrivs utifrån denna linje. 

Valideringskriterier tillfördes programkoden. Programkod utvecklades för att bestämma 
kriteriernas avvikelser samt grafisk redovisning av dessa. 

Matlabkoden redovisas i bilaga 1.  
4.6 Arbetscykel 
 Analyserna förs samman till en arbetscykel, se figur 14. Efter en komplett cykel är 
planen att utvärdera vilka förbättringar som kan göras. Det är rimligt att förvänta sig att ett 
antal förbättringssteg krävs för att få rimlig överensstämmelse mellan experiment och 
simulering. 

 Figur 14: Arbetscykel. 
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6 Resultat 
 För att beräkna elasticitetsmodulen och Poissons tal gjordes totalt sju analyser. 
6.1 Inledande analys 
 Målet med den inledande analysen i första cykeln var att med hjälp av framtagen data 
från CLSM, DIC-analysen och OOF2 prova den framtagna beräkningsmodulen. 

Provbiten var 10x10 mm stor och avbildades med CLSM i upplösningen 1024x1024 
bildpunkter. 
 Beroende på utfallet av resultatet från första analysen ska beräkningsmodulen stå till 
grund för nästkommande cykler där små modifieringar kan ske för att bestämma 
elasticitetsmodul och Poissons tal allteftersom nya lärdomar fås. För att ha en riktlinje i den 
inledande analysen beräknades en elasticitetsmodul med hjälp av lastdata från 
konfokalmikroskopistudierna, som sedan jämfördes med material med liknande egenskaper.  
 Poissons tal bestämdes genom att beräkna ett medelvärde från uppmätta relativa 
förflyttningar i bildserierna från CLSM.    
6.1.1 Bestämning av lastdata 

Den bildserie som ansågs ha god korrelation saknade lastdata och dessvärre 
försämrades korrelation vid förlängningar större än 3 mm. Detta innebar att kraften som åtgått 
till att förlänga provet ca 3 mm var okänd. 

Denna brist på korrekta lastdata avhjälptes genom att studera lastdata från övriga 
bildserier och granska hur stor kraft som åtgått för att förlänga dessa prover ca 3 mm. Ett 
medelvärde på kraften för dessa bildserier fastställdes till 0.38 ± 0.13 N. Kraften kommer 
användas i beräkningsmodulen för att beräkna σnom. 
6.1.2 Experimentell bestämning av elasticitetsmodul 
 Genom en genomgång av tidigare studier där materialegenskaperna för 
polyuretanskum bestämts, kunde en uppfattning bildas för att sedan användas som 
utgångspunkt i beräkningsmodulen. Detta gjordes genom att beräkna elasticitetsmodulen för 
polyuretanskummet i fråga och sedan jämföra de framtagna värdena med andra liknande 
skum. Polyuretanskummet kommer i denna experimentella analys betraktas som homogent 
och därmed kommer inte hålrummen tas hänsyn till. 
 Ur last och förskjutningsdata från CLSM skapades ett spänningstöjningsdiagram med 
samtliga bildserier, dessa redovisas i figur 15.  
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 Figur 15: Spänning som funktion av töjning för samtliga bildserier samt den genomsnittliga kurvan (blå). 
De olika färgerna representerar olika inställningar på dragcellen. För de kurvor som är 

svarta har utdragningshastigheten varit 0.5 mm/min i dragcellen, gröna kurvor har 1 mm/min 
och kurvor i magenta har 1.5 mm/min. Den blåa kurvan representerar ett medelvärde av alla 
bildserier.  

Figur 15 visar att utdragningshastigheten har betydelse, där en hög 
utdragningshastighet medför en brantare kurva i spänningstöjningsdiagrammet d.v.s. en högre 
elasticitetsmodul. Skillnaden mellan bildserierna med olika utdragningshastigheter ökar för att 
vid stora töjningar ha en stor spridning i resultaten. Detta kan bero på grund av att de testade 
provbitarna har övergått till en plastisk deformation. 
 Genom att studera den blåa medelvärdesbildade kurvan kan elasticitetsmodulen 
bestämmas grovt, se figur 16. 
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 Figur 16: Spänning som funktion av töjning för medelvärdeskurvan. 
 Som framgår av figur 16 är kurvan S-formad, vilket tyder på att experimenten inte är 
helt korrekt utfört. En förklaring kan vara att provbiten inte varit rätt placerad i dragcellen, 
utan viss kraft har endast verkat för att sträcka ut provet innan det börjat deformerats elastiskt. 
Det är först vid en töjning av ca 0.3 som kurvan börjar bli linjär, för att sedan vid ca 0.7 
återigen bli olinjär. Det är ett rimligt antagande att icke-linjäriteten i detta område beror på 
plastisk deformation.  
 Genom att studera en punkt där kurvan är linjär kan elasticitetsmodulen uppskattas 
genom Hookes lag.  
 

= = .
. = 0.060 .         

 
För att jämföra provet mot andra polyuretanskum och se hur pass väl elasticitetsmodulen 
stämmer behöver densiteten bestämmas, då denna kan variera kraftigt mellan olika skum. 
Densiteten fås genom att dividera massan med volymen, se formel (6.1.2-1).  
 

= =  .   
.  =  0.09         (6.1.2-1) 

 
 I en studie 2008 undersöktes tre polyuretanskum med olika densitet. Syftet i studien 
var att undersöka vilken av de tre som är mest lämpad för att användas som osteoporös 
mänsklig benvävnad. Ett av de tre skummen hade samma densitet som polyuretanskummet i 
föreliggande studie. Forskarna kunde konstatera att detta polyuretanskum hade en 
elasticitetsmodul mellan 0.008 och 0.93 MPa (Patel, Shepherd & Hukins 2008).  

Det ovan beräknade värdet på 0.06 MPa ligger inom det intervall som forskarna 
redovisade. Värdet 0.06 MPa användes därför som utgångspunkt i studiens inledande analys.  

 
 



 

 

6.1.3 Experimentell bestämning
 Genom att jämföra punkter i 
deformerade bilden kunde ett första värde på Poissons tal 
punkterna lästes av med ett bildbehandlingsprogram, se figur 
för samtliga bildserier där den deformerade bil
genom att studera spänningstöjningsdiagrammet

Likt föregående experimentella analys 
bestämningen av Poissons tal på en homogen struktur.
följande sätt: 

Två röda rutor placerades på den odeformerade bilden, där en ruta 
vänstra hörnet (ruta 1) och den andra röda rutan 
(ruta 2).  

Koordinaterna avlästes se
närmre i Y-led och avståndet i X
hade provet förlängts med 140 % a
 

Figur 17: Utvalda punkter vars förflyttningar mellan 

Deformerade och odeformerade koordinater redovisas i tabell 1.
 
Tabell 1: Bildpunkternas koordinater.
  Koordinater (odeformerad)
  X 

1 261 
2 773 

 
Formel (3.6-1) användes

 = ∆ ∆ = 757 123= = 773 261 == ∆ ∆ = 881 441= = 791 301 =

  

bestämning av Poissons tal 
Genom att jämföra punkter i den odeformerade bilden mot samma punkter i den 

deformerade bilden kunde ett första värde på Poissons tal beräknas. Koordinaterna för 
punkterna lästes av med ett bildbehandlingsprogram, se figur 17. Denna process upprepades 
för samtliga bildserier där den deformerade bilden inte har plastiskt deformerats 
genom att studera spänningstöjningsdiagrammet inom det linjära området. 

Likt föregående experimentella analys baserades även den experimentella 
av Poissons tal på en homogen struktur. Bestämning av Poissons tal gjordes på 

Två röda rutor placerades på den odeformerade bilden, där en ruta var
vänstra hörnet (ruta 1) och den andra röda rutan var placerad nere i högra de

Koordinaterna avlästes sedan från det deformerade provet, där rutorna hade
åndet i X-led mellan rutorna hade ökat. I det deformerade tillståndet

provet förlängts med 140 % av ursprunglig längd.  

förflyttningar mellan odeformerad (vänster) och deformerad (höger) bild
grund för beräkningarna av Poissons tal. 

Deformerade och odeformerade koordinater redovisas i tabell 1. 
koordinater. 

rdinater (odeformerad) Koordinater (deformerad) 
Y ∆X ∆Y 

301 123 441 
791 757 881 

användes för att bestämma Poissons tal. 
123 = 634 = 512 = 440 = 490 
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mot samma punkter i den 
. Koordinaterna för 

Denna process upprepades 
den inte har plastiskt deformerats Vilket antogs 

 
s även den experimentella 

av Poissons tal gjordes på 
var placerad uppe i 

placerad nere i högra delen av provet 
ormerade provet, där rutorna hade flyttat sig 

I det deformerade tillståndet 

 er) och deformerad (höger) bild stod till 



 

 

 
=

440 490490634 512512
= 0.43 

 
 Proceduren upprepades
tal på 0.4. Det höga värdet på Poissons tal indikerar att stukturen minskade starkt 
tvärriktningen samtidigt som den ökade i lastriktningen

Värdet låg till grund i beräkningsmodulen tillsammans med den 
framtagna elasticitetsmodulen.
 
6.1.4 Implementering av materialparametrar i M
 Genom att använda rutinerna för OOF2
nätindelning med tillhörande förskjutningsdata skapas. Nätind
lästes in i beräkningsmodulen. Den återskapade 
 

Figur 18: Nätindelning av första
 Med stöd av resultaten i avsnitten 6.1.2 och 6.1.3 valdes ett intervall för 
elasticitetsmodulen mellan 0.004 och 3 och för Poissons tal mellan 0.35 och 0.45.
gav en stor avvikelse i validering
valideringskraven eller indata.
 Det visade sig att den stora avvikelsen
saknade tillräcklig koppling med andra element. 
elementkonnektivitet. 

  

en upprepades för samtliga bildserier, vilket gav ett medelvärde 
värdet på Poissons tal indikerar att stukturen minskade starkt 

samtidigt som den ökade i lastriktningen (Greaves m.fl. 2011
i beräkningsmodulen tillsammans med den experimentellt 

framtagna elasticitetsmodulen. 

tering av materialparametrar i Matlab 
utinerna för OOF2 (bilaga 2) och DaVis (bilaga 3) kunde en 

med tillhörande förskjutningsdata skapas. Nätindelning samt förskjutningsdata
. Den återskapade elementindelningen redovisas i

Nätindelning av första analysen med 2364 element och 3021 noder.
Med stöd av resultaten i avsnitten 6.1.2 och 6.1.3 valdes ett intervall för 

mellan 0.004 och 3 och för Poissons tal mellan 0.35 och 0.45.
i valideringen, vilket pekade på defekter rörande beräkningsmodulen, 

.  
den stora avvikelsen berodde på nätindelningen där några element 

koppling med andra element. Se figur 19 för en bild av en 
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lvärde för Poissons 
värdet på Poissons tal indikerar att stukturen minskade starkt i 

2011). 
experimentellt 

bilaga 3) kunde en 
elning samt förskjutningsdata 

elementindelningen redovisas i figur 18. 

 analysen med 2364 element och 3021 noder. 
Med stöd av resultaten i avsnitten 6.1.2 och 6.1.3 valdes ett intervall för 

mellan 0.004 och 3 och för Poissons tal mellan 0.35 och 0.45. Analysen 
beräkningsmodulen, 

där några element 
en  defekt 
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 Figur 19: Defekter i elementnätet i den inledande analysen. 

6.2 FEM-analys med förfinad nätindelning 
 Målet med den andra analysen var att skapa ett sammanhängande elementnät, vilket 
innebär att alla element knyts samman med dess elementgrannar längs minst en hel sida. 
 Problemet löstes genom att förfina nätindelningen i lamellerna, vilket innebar att 
rutinen för OOF2 redigerades och tre steg i nätindelningsprocessen adderades. 
 I huvudsak innebar det att antalet element ökades från 2364 till 20171, vilket gav 
19876 noder istället för 3 021, se figur 20. Denna nätindelning användes i resterande analyser. 
 

 Figur 20: Förtätad nätindelning. 



 

 

 Det visade att avvikelsen 
som tillförlitlig. Det lägsta värdet 
upptäcktes att skillnaden i deformations
interpolerad DIC-data visade att st
jämfört med närliggande noder, se figur 21.
avvikelsen beträffande deformationsarbetet.
 

Figur 21
Även om analyserna använde defekta förskjutningsdata

elasticitetsmodulen låg närmare 3MPa än vad som hittills förväntats i studien.
6.3 Korrigering av interpolerad
 Målet med den tredje analysen var att korr
att hitta en metod för att eliminera
 DIC-analyser gjordes även på andra bildserier för att 
dock att de andra bildserierna 
att utföra en korrekt DIC-analys, då korrelationen mellan fasetterna försvann redan efter små 
deformationer av provet.  

För att urskilja bruset i förskjutningsdata visualiserades 
ett histogram, varvid starkt avvikande förskjutningar klassades som brus,
 

  

avvikelsen även denna gång var för hög för att analysen skulle bedömas 
värdet överskred nämligen 100 %. Genom att studera
deformationsarbetet bidrog till den höga avvikelsen

visade att stora avvikelser förekom vid förskjutningar 
närliggande noder, se figur 21. Detta tolkades som en av orsakerna till den stora 

avvikelsen beträffande deformationsarbetet.  

1: Nodförskjutningar i x- och y-led i DIC-analysen. 
använde defekta förskjutningsdata framkom en indikation att 
are 3MPa än vad som hittills förväntats i studien.

gering av interpolerade förskjutningsdata 
dje analysen var att korrigera interpolerade förskj

eliminera defekta värden från DIC-analysen. 
även på andra bildserier för att hitta en brusnivå
 inte höll tillräcklig kvalitet. Det var nämligen

analys, då korrelationen mellan fasetterna försvann redan efter små 
i förskjutningsdata visualiserades förskjutningar i 

varvid starkt avvikande förskjutningar klassades som brus, se figur 2
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analysen skulle bedömas 
enom att studera DIC-data 

till den höga avvikelsen. Analys av 
förskjutningar i vissa noder 

tolkades som en av orsakerna till den stora 

 
framkom en indikation att 

are 3MPa än vad som hittills förväntats i studien.  

förskjutningsdata genom 
hitta en brusnivå. Det visade sig 

var nämligen inte var möjligt 
analys, då korrelationen mellan fasetterna försvann redan efter små 

förskjutningar i x- och y-led i 
se figur 22.  



 

 

Figur 22: Histogram för spridningen av förskjutningsdata. Det

Några rader kod för att ta bort avvikelserna i förskjutningarna
Matlab. Värdena som bedömdes vara
majoriteten av förskjutningarna

  

ningen av förskjutningsdata. Det övre diagrammet visar förskjutningar i x
det undre visar förskjutningar i y-led (v). 

att ta bort avvikelserna i förskjutningarna i x och
bedömdes vara brus lokaliserades och tilldelades värde

na. Figur 23 visar korrigerad interpolerad förskjutningsdata.
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 förskjutningar i x-led (u) och 

och y-led skapades i 
brus lokaliserades och tilldelades värden för att matcha 

gerad interpolerad förskjutningsdata. 



 

 

Figur 23: Interpolerad förskjutningsdata efter 
Då den föregående analysen indikerat ett 

som förutsätts, ändrades undersökningsintervallet för elasticitetsmodulen t
MPa. 
 Analysen bedömdes som mer korrekt än föregående
avvikelsen fortsatt hög. Värdet på
deformationsarbetet med ca 80 %.  F
elasticitetsmodul och Poissons tal.

  

: Interpolerad förskjutningsdata efter att bruset sorterats bort.
Då den föregående analysen indikerat ett högre värde på elasticitetsmodulen än vad 

som förutsätts, ändrades undersökningsintervallet för elasticitetsmodulen till mellan 2 och 6 
bedömdes som mer korrekt än föregående analys, dock var den

Värdet på den lägsta avvikelsen var ca 100 % och till detta bidrog 
deformationsarbetet med ca 80 %.  Figur 24 visar avvikelser för olika värden på 

och Poissons tal. 
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 bruset sorterats bort. 
värde på elasticitetsmodulen än vad 

ill mellan 2 och 6 
var den totala 

och till detta bidrog 
värden på 
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 Figur 24: Resultat från den tredje analysen. 
Som framgår från figur 24 erhölls ytans minimivärden vid elasticitetsmodul 3.8 MPa. 

Det är värt att notera att värde på 3.8 MPa kraftigt avviker från det experimentella värdet som 
föreligger i 6.1.2. 

Detta kan förklaras med att polyuretanskummet har betraktats som homogent under 
beräkningarna i den inledande analysen och att FEM-analysen tar hänsyn till hålrummen i 
strukturen. 

Eftersom endast en bildserie höll tillräcklig kvalitet utfördes DIC-analyserna enbart på 
den bildserien. På grund av detta var det inte möjligt att jämföra resultatet för olika prov i 
kommande analyser.  

De fortsatt stora avvikelserna i valideringen pekade på att ersätta valideringskravet med 
deformationsarbetet med ett nytt kriterium. Poissons tal hade inte någon påverkan på 
resultatet, vilket tydde på att metodiken med att använda deformationsarbetet inte var 
tillräcklig, då detta stod för större delen av den totala avvikelsen. 
6.4 Implementering av nytt valideringskrav 
 Målet med den fjärde analysen var att modifiera valideringskraven för att dels få en 
lägre avvikelse och även med förhoppning om att kunna utskilja ett säkert värde på Poissons 
tal.  
 Genom att ersätta valideringskriteriet för skillnaden i deformationsarbete valdes 
istället att jämföra normalspänningen i y-led vid den övre randen som teoretiskt sett är noll. 
Därför beräknades medelvärdet av alla spänningar i y-led längst den övre randen i FEM-
analysen. För att få ett procentuellt mått på avvikelser dividerades detta värde med den 
nominella spänningen i x-led vid den vänstra randen.  
 Som tidigare kommer valideringskravet för spänningen i den vänstra randen att 
kvarstå. 
 Med de nya valideringskriterierna erhölls en minimal avvikelse på ca 1 %. Detta låga 
värde uppfattades som ett stöd för utvecklade beräkningsmodellens användbarhet.  
 Minimivärdet gällde vid elasticitetsmodulen som var lika med 4.5 MPa, se figur 25. 
Som framgår av figur 25 hade Poissons tal fortfarande ingen påverkan på resultatet. 
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 Figur 25: Resultatet från den fjärde analysen. 

6.5 FEM-analys med bredare intervall för materialparametrarna 
 Målet med den femte analysen var att om möjligt hitta ett minimum för Poissons tal. 
Därför ökades intervallet för både Poissons tal och elasticitetsmodulen för att undersöka om 
det finns ett minimum vid högre elasticitetsmodul. 

Intervallet på Poissons tal sattes mellan -1 och 0.5, med steglängden 0.0375. Då det 
var av intresse att undersöka om Poissons tal hade någon inverkar vid högre elasticitetsmodul 
sattes intervallet för elasticitetsmodulen mellan 1 och 100 MPA med steglängd 0.67. Figur 26 
visar resultatet för den femte analysen. 

 

 Figur 26: Resultat för den femte analysen. 
  



 

 

Som framgår av figur 26 inträffade den minimala avvikelsen kring 4.5 MPa. 
visade sig också att Poissons tal hade en

En ren visuell granskning av bildserien då provet deformerats och sträckts ut till 200% 
av ursprunglig längd, visar dock att
17.  

Slutsatsen var att den använda metodiken under rådande omständigheter
otillräcklig för att bestämma Poissons tal.
beräkningsmetoden inte hade tillräckligt med förskjutningsdata för att genomföra korrekta 
beräkningar för Poissons tal. Det var därför nödvändigt att bestämma Poissons tal på 
experimentell väg.  
6.6 Bildanalys för Poissons tal

Målet med den sjätte analysen var att bestämma Poissons tal 
detta ändamål valdes en bildanalys

Analysen gick ut på att studera töjningen i x
och ta fram ett medelvärde och standardavvikelse 
lamellerna a, b, c, d och e visas
 

Figur 
  

  

Som framgår av figur 26 inträffade den minimala avvikelsen kring 4.5 MPa. 
visade sig också att Poissons tal hade en viss påverkan på analysen vid negativa värden.

En ren visuell granskning av bildserien då provet deformerats och sträckts ut till 200% 
av ursprunglig längd, visar dock att negativa värden på Poissons tal kunde avfärdas

den använda metodiken under rådande omständigheter
otillräcklig för att bestämma Poissons tal. Detta kan bero på DIC-analysen 

tillräckligt med förskjutningsdata för att genomföra korrekta 
Det var därför nödvändigt att bestämma Poissons tal på 

Bildanalys för Poissons tal 
Målet med den sjätte analysen var att bestämma Poissons tal med en ny metod

en bildanalys i programmet DaVis.  
tt studera töjningen i x- och y-riktningarna vid utvalda lameller

och ta fram ett medelvärde och standardavvikelse med hjälp av formel (3.6
visas i figur 27. 

Figur 27: Utvalda lameller i materialstukturen. 
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Som framgår av figur 26 inträffade den minimala avvikelsen kring 4.5 MPa. Det 
påverkan på analysen vid negativa värden. 

En ren visuell granskning av bildserien då provet deformerats och sträckts ut till 200% 
kunde avfärdas, se figur 

den använda metodiken under rådande omständigheter var 
 eller att 

tillräckligt med förskjutningsdata för att genomföra korrekta 
Det var därför nödvändigt att bestämma Poissons tal på 

en ny metodik. För 
arna vid utvalda lameller 

formel (3.6-1). De utvalda 

 



 

 

I DaVis skapades grafer för töjningarna i x
gång. Figur 28 visar dessa grafer för lamellen a. 
tre punkter i varje graf (1, 2 och 3)

 

Figur 28: Illustrerar töjningarna u och v
den horisontell

Töjningarna u1, u2, u3, vberäkningarna. Poissons tal beräknades med stöd av formel
medelvärdesbildning. Det gäller
 

̅ = (… )    
 
där n är antalet mätpunkter. Med fem lameller och tre punkter för 
För mer detaljerad information hänvisas till bilaga 4.

Med denna metodik erhölls ett värde på Poissons tal till 0.33. 
grundat på slumpmässigt valda punkter i graferna beräknades också standardavvikelse
formel (6.6-2). 

  

is skapades grafer för töjningarna i x- och y-led under deformationsprocessens 
igur 28 visar dessa grafer för lamellen a. Totalt gjordes två grafer för var

(1, 2 och 3) valdes ut slumpmässigt för beräkningar.

u och v för lamell a i figur 27. Den vertikala axeln representeras av töjningarna och 
den horisontella axeln förskjutningen i bildserien. 

, v1, v2 och v3 representerar de valda punkterna som användes för 
Poissons tal beräknades med stöd av formel (6.6-1) och genom en 

Det gäller 

      
. Med fem lameller och tre punkter för varje lamell gällde n=15. 

För mer detaljerad information hänvisas till bilaga 4. 
Med denna metodik erhölls ett värde på Poissons tal till 0.33. Eftersom värdet

slumpmässigt valda punkter i graferna beräknades också standardavvikelse
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deformationsprocessens 
för varje lamell och 

beräkningar. 

 . Den vertikala axeln representeras av töjningarna och 

punkterna som användes för 
och genom en 

  (6.6-1) 
varje lamell gällde n=15. 

Eftersom värdet var 
slumpmässigt valda punkter i graferna beräknades också standardavvikelse genom 
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= ∑ ( )          (6.6-2) 

 
Standardavvikelsen bestämdes till 0.06 och därigenom kunde Poissons tal bestämmas 

till 0.33 ± 0.06. 
6.7 Slutgiltig analys 

Målet med den slutgiltiga analysen var att bestämma elasticitetsmodulen med det 
beräknade värdet på 0.33 för Poissons tal. Det innebär att sjunde analysen baserades på FEM-
beräkningar där valideringskraven med spänningen i den vänstra randen och spänning i övre 
randen fortfarande användes.  

Genom att endast använda det experimentellt bestämda värdet på Poissons tal från 
avsnitt 6.6 i beräkningsmodulen genomfördes en beräkning där elasticitetsmodulen varierade 
mellan 3 och 6 MPa med steget 0.03. Den procentuella avvikelsen redovisas i figur 29. 

 

 Figur 29: Procentuell avvikelse vid konstant värde på Poissons tal. 
Resultatet från den sjunde och slutgiltiga analysen gav en avvikelse på ca 0.9 % vid 

elasticitetsmodulen 4.6 MPa. 
  



  

- 30 - 
 

7 Diskussion 
Hur väl fungerar metodvalet för att fastställa materialparametrar för ett 

polyuretanskum, och hur tillförlitliga är erhållna värden för Poissons tal och 
elasticitetsmodulen? För att besvara dessa frågor är det av intresse att först diskutera möjliga 
felkällor.  

Ett problem med den använda metodiken är att den bygger på många olika 
delmoment. Detta innebär att ett fel i ett av momenten fortplantas till nästkommande moment, 
vilket kan ge en stor slutgiltig avvikelse från verkligheten. Detta är vad som skett i studien. 
Bildserierna från konfokalmikroskopin höll inte tillräcklig kvalitet då bilderna var delvis 
oskarpa och hade en stor variation i intensiteten. Detta medförde att det var svårt att utföra en 
korrekt DIC-analys på en fullständig deformation på en provbit. Till följd av detta kunde 
endast en fullständig DIC-analys utföras. 

Bildserien som användes saknade lastdata vilket löstes genom att ta ett medelvärde på 
lastdata från de andra bildserierna. Detta kan också ge en osäkerhet i beräkningsmodulen då 
krafterna varierade starkt.  

Det var möjligt att bestämma ett preliminärt värde på elasticitetsmodulen med hjälp av 
den utvecklade metodiken. Däremot kunde Poissons tal inte bestämmas med samma metodik. 

Det är möjligt att Poissons tal hade kunnat bestämmas om provet hade kunnat följas 
noggrant i DIC-analysen genom hela deformationscykeln  

För att säkerställa framtagning av mer korrekta materialparametrar krävs fler 
fullständiga analyser av provet, vilket ger data för bestämning av spridning mellan olika 
bildserier. Det är också viktigt att ifrågasätta den linjärelastiska modellens giltighet för de 
stora töjningar som föreligger i det genomföra dragprovet. 

Det är klart att metodiken har stor potential att vidareutvecklas för bestämning av 
materialparametrar baserat på experiment i mikrometerskala.  

Följande punkter föreslås för framtida studier: 
  Användning av fler bildserier med hög kvalitet från konfokalmikroskopin.  Byte till ett mer noggrant nätgenereringsprogram, eftersom programmet ofta 

kraschade vid elementindelningar vid stort antal element.  Byte från linjär elastisk modell till en hyperelastisk modell.  Studier av materialet i tredimensioner för att upptäcka förändringar i alla riktningar 
och på så viss undvika så kallade pseudotöjningar som uppkommer vid 
tvådimensionella analyser. 
 
Med mer kunskap om hur polyuretanskum beter sig är det möjligt att optimera 

materialåtgång för hållbar produktion och användning. 
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8 Slutsats 
Under rådande omständigheter kunde projektet bara täcka en fullständig arbetscykel då 

det saknades korrekt lastdata och tillräckligt tydliga bildserier från konfokalmikroskopin. 
Metoden var tillräcklig för att bestämma vad som kan bedömas som ett preliminärt värde på 
elasticitetsmodulen. Dock behövs fler cykler för att bestämma ett tillförlitligt värde på både 
Poissons tal och elasticitetsmodul.  

Studien visar att den utvecklade metodiken gjort det möjligt att bestämma preliminära 
värden för elasticitetsmodulen och Poissons tal. Studien visar dessutom att den använda 
kombination av experimentella och teoretiska beräkningar har varit framgångsrik för att skapa 
viss förståelse för polyuretanskummet vid mekaniska belastningar. På så vis har två väsentliga 
syften med studien uppfyllts. 

Önskemålet om att urskilja tendenser inom strukturen har inte kunnat uppnås p.g.a. 
brister i studiens experimentella del.  
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Bilaga 1 Matlabkod 
%------------------Indata--------------------------------------------------  
fid = fopen('Del1_Script'); A=importdata('Del_1_Deformerad.dat'); 
  
pix= 0.001464844; %mm (Pixelstorlek) PA=1.6*10;  %mm^2 (Tvärsnittsarea,Provbitsarea) sigma_nom=0.3768/PA;  
w = warning ('off','all');  
%------------------inläsning av Noder--------------------------------------  
y = 0; tline1 = fgetl(fid); while ischar(tline1)    matches1 = strfind(tline1, '.Nodes');    strfind(tline1,'points=[');    ind1=strfind(tline1,'points=[');    tline1(1:ind1+7)=[];    num = length(matches1);    if num > 0       y = y + num;       break    end 
  
   tline1 = fgetl(fid); end 
  
%--------------------inläsning av element---------------------------------- 
  
y = 0; tline2 = fgetl(fid); while ischar(tline2)    matches2 = strfind(tline2, 'Elements');    strfind(tline2,'nodes=[(');    ind2=strfind(tline2,'nodes=[(');    tline2(1:ind2+6)=[];    num = length(matches2);    if num > 0       y = y + num;       break    end    tline2 = fgetl(fid); end 
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%---------------inläsning av element med No material----------------------- 
   
y = 0; tline3 = fgetl(fid); while ischar(tline3)    matches3 = strfind(tline3, 'No_mat_ele');    strfind(tline3,'elements=[');    ind3=strfind(tline3,'elements=[');    tline3(1:ind3+9)=[];    ind4=strfind(tline3,']');    tline3(ind4:end)=[];    num = length(matches3);    if num > 0       y = y + num;       break    end    tline3 = fgetl(fid); end 
  
%---------------Inläsning av With material--------------------------------- 
  
y = 0; tline8 = fgetl(fid); while ischar(tline8)    matches4 = strfind(tline8, 'With_mat_ele'', elements=[');    ind10=strfind(tline8,'elements=[');    tline8(1:ind10+9)=[];    ind11=strfind(tline8,']');    tline8(ind11:end)=[];    num = length(matches4);    if num > 0       y = y + num;       break    end    tline8 = fgetl(fid); end 
  
withmaterial=str2num(tline8)+1;  
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%---------------Inläsning av randvillkor----------------------------------- %--------------------------Bottom------------------------------------------ 
  
y = 0; tline4 = fgetl(fid); while ischar(tline4)    matches1 = strfind(tline4, 'EdgeBoundary');    ind5=strfind(tline4,'bottom');    ind6=strfind(tline4,'edges=');    tline4(1:ind6+6)=[];    num = length(matches1); 
    
   if num > 0       y = y + num;       break    end 
  
   tline4 = fgetl(fid); end 
  
%--------------------------Left-------------------------------------------- 
  
y = 0; tline5 = fgetl(fid); while ischar(tline5)    matches1 = strfind(tline5, 'name=''left');    ind8=strfind(tline5,'edges=');    tline5(1:ind8+6)=[];    num = length(matches1);    if num > 0       y = y + num;       break    end 
  
   tline5 = fgetl(fid); end 
  
%--------------------------Right------------------------------------------- 
  
y = 0; tline6 = fgetl(fid); while ischar(tline6)    matches1 = strfind(tline6, 'name=''right');    ind9=strfind(tline6,'edges=');    tline6(1:ind9+6)=[];    num = length(matches1);    if num > 0       y = y + num;       break    end 
  
   tline6 = fgetl(fid); end 
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%--------------------------Top--------------------------------------------- 
  
y = 0; tline7 = fgetl(fid); while ischar(tline7)    matches1 = strfind(tline7, 'name=''top'',');    ind10=strfind(tline7,'edges=');    tline7(1:ind10+6)=[];    num = length(matches1);    if num > 0       y = y + num;       break    end 
  
   tline7 = fgetl(fid); end fclose(fid);  
%-------------------------------Rand Bottom--------------------------------  
pos1=[]; pos2=[]; i_node=0; for i=1:length(tline4)     if tline4(i)=='('         pos1=i+1;     elseif tline4(i)==')'         pos2=i-1;     end 
     
    if (~isempty(pos1) && ~isempty(pos2))         i_node=i_node+1;         rand_bottom(i_node,1:2)=str2num(tline4(pos1:pos2));         pos1=[];         pos2=[]; 
  
    end end 
  
randB=reshape(rand_bottom,[],1); randB=unique(randB)+1; 
  
%-------------------------------Rand Left----------------------------------  
pos1=[]; pos2=[]; i_node=0; for i=1:length(tline5)     if tline5(i)=='('         pos1=i+1;     elseif tline5(i)==')'         pos2=i-1;     end 
     
    if (~isempty(pos1) && ~isempty(pos2))         i_node=i_node+1;         rand_left(i_node,1:2)=str2num(tline5(pos1:pos2));         pos1=[];         pos2=[]; 
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    end end randL=reshape(rand_left,[],1); randL=unique(randL)+1; 
  
%-------------------------------Rand Right---------------------------------  pos1=[]; pos2=[]; i_node=0; for i=1:length(tline6)     if tline6(i)=='('         pos1=i+1;     elseif tline6(i)==')'         pos2=i-1;     end 
     
    if (~isempty(pos1) && ~isempty(pos2))         i_node=i_node+1;         rand_right(i_node,1:2)=str2num(tline6(pos1:pos2));         pos1=[];         pos2=[];     end end randR=reshape(rand_right,[],1); randR=unique(randR)+1; 
  
%-------------------------------Rand Top-----------------------------------  
pos1=[]; pos2=[]; i_node=0; for i=1:length(tline7)     if tline7(i)=='('         pos1=i+1;     elseif tline7(i)==')'         pos2=i-1;     end 
     
    if (~isempty(pos1) && ~isempty(pos2))         i_node=i_node+1;         rand_top(i_node,1:2)=str2num(tline7(pos1:pos2));         pos1=[];         pos2=[];     end end randT=reshape(rand_top,[],1); randT=unique(randT)+1;  
  



  

- 6 - 
 

%-------------Skriva om no_material till matrisform------------------------  nomaterial=str2num(tline3)+1; 
  
%-------------Skriva om noder till matrisform------------------------------ 
  
pos1=[]; pos2=[]; i_node=0; for i=1:length(tline1)     if tline1(i)=='('         pos1=i+1;     elseif tline1(i)==')'         pos2=i-1;     end 
     
    if (~isempty(pos1) && ~isempty(pos2))         i_node=i_node+1;         Coords(i_node,1:2)=str2num(tline1(pos1:pos2));         pos1=[];         pos2=[];     end end 
  
%------------------Skriva om element till matrisform-----------------------  
pos1=[]; pos2=[]; iel_tri=0; iel_quad=0; clear Ele1 Ele2 n=0; for i=1:length(tline2)     if tline2(i)=='('         n=n+1;         pos1=i+1;     elseif tline2(i)==')'         pos2=i-1;     end     if (~isempty(pos1) && ~isempty(pos2)) 
         
        enod=str2num(tline2(pos1:pos2));         if (length(enod)==3)             iel_tri=iel_tri+1;             Ele1(iel_tri,:)=[n enod+1];             pos1=[];             pos2=[];         elseif (length(enod)==4)             iel_quad=iel_quad+1;             Ele2(iel_quad,:)=[n enod+1];             pos1=[];             pos2=[];         end     end end   %-----------------CalFEM--------------------------------------------------- 
  
nodeskeep=[]; 
  
for k=withmaterial 
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    eind=find(Ele1(:,1)==k);     nodeskeep=[nodeskeep Ele1(eind,2:end)];     eind=find(Ele2(:,1)==k);     nodeskeep=[nodeskeep Ele2(eind,2:end)]; end 
   
nodeskeep=sort(unique(nodeskeep)); Coords=Coords(nodeskeep,:)*pix; 
  
ind=find(ismember(randL,nodeskeep)); randL=randL(ind); 
  
ind=find(ismember(randR,nodeskeep)); randR=randR(ind); 
  
ind=find(ismember(randB,nodeskeep)); randB=randB(ind); 
  
ind=find(ismember(randT,nodeskeep)); randT=randT(ind); 
  
Ele1(ismember(Ele1(:,1),nomaterial) , :)=[]; Ele2(ismember(Ele2(:,1),nomaterial) , :)=[]; Ele1old=Ele1; Ele2old=Ele2; 
  
for k=1:length(nodeskeep);     ind=find(Ele1old(:,2:end)==nodeskeep(k));     Ele1(ind+length(Ele1))=k;     ind=find(Ele2old(:,2:end)==nodeskeep(k));     Ele2(ind+length(Ele2))=k; 
     
    ind=find(randL==nodeskeep(k));     randL(ind)=k; 
     
    ind=find(randR==nodeskeep(k));     randR(ind)=k; 
     
    ind=find(randB==nodeskeep(k));     randB(ind)=k; 
     
    ind=find(randT==nodeskeep(k));     randT(ind)=k; end clear n;  Dof=1:length(Coords)*2;Dof=reshape(Dof,2,length(Coords))';     
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%-----------------Trenodiga element----------------------------------------  
 N=length(Ele1);  Edof1=[Ele1(:,1) Dof(Ele1(:,1+1),1) Dof(Ele1(1:N,2),2) Dof(Ele1(1:N,3),1) Dof(Ele1(1:N,3),2) Dof(Ele1(1:N,4),1) Dof(Ele1(1:N,4),2)]; 
  
 [Ex1,Ey1]=coordxtr(Edof1,Coords,Dof,3); 
  
%----------------Fyrnodiga element----------------------------------------- 
  
N2=length(Ele2); Edof2=[Ele2(:,1) Dof(Ele2(:,1+1),1) Dof(Ele2(1:N2,2),2) Dof(Ele2(1:N2,3),1) Dof(Ele2(1:N2,3),2) Dof(Ele2(1:N2,4),1) Dof(Ele2(1:N2,4),2) Dof(Ele2(1:N2,5),1) Dof(Ele2(1:N2,5),2)]; 
  
[Ex2,Ey2]=coordxtr(Edof2,Coords,Dof,4); 
  
%-------------Krafter------------------------------------------------------ 
  
f=zeros(max(Dof(:)),1); 
  
%-------------------inläsning av DIC-analys--------------------------------  
A.data; x=A.data(:,1)*pix; y=A.data(:,2)*pix; ux=A.data(:,3)*pix; uy=A.data(:,4)*pix; 
  
T = 1*pix; index = ux.^2+uy.^2 >= T^2; 
  
x=x(index); y=y(index); ux=ux(index); uy=uy(index); 
  
U=25*pix; index = ux.^2+uy.^2 <= U^2; 
  
x=x(index); y=y(index); ux=ux(index); uy=uy(index); 
  
Fx=scatteredInterpolant(x,y,ux); Fy=scatteredInterpolant(x,y,uy);  [X,Y]=meshgrid(0:0.1:1.5,0:0.1:1.5); 
  
Fx(X,Y); Fy(X,Y); figure surf(X,Y,Fx(X,Y)); figure surf(X,Y,Fy(X,Y)); figure cftool; 
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RLu=[Fx(Coords(randL,1),Coords(randL,2)),Fy(Coords(randL,1),Coords(randL,2))]; RRu=[Fx(Coords(randR,1),Coords(randR,2)),Fy(Coords(randR,1),Coords(randR,2))]; RBu=[Fx(Coords(randB,1),Coords(randB,2)),Fy(Coords(randB,1),Coords(randB,2))]; RTu=[Fx(Coords(randT,1),Coords(randT,2)),Fy(Coords(randT,1),Coords(randT,2))]; RAu=[Fx(Coords(:,1), Coords(:,2)),Fy(Coords(:,1),Coords(:,2))]; 
  
 bc=[Dof(randL(:,1),1) RLu(:,1); Dof(randL(1,1),2) RLu(1,2);Dof(randR(:,1),1) RRu(:,1)];  bcL=[Dof(randL(:,1),1) RLu(:,1);]; bcT=[Dof(randT(:,1),1) RTu(:,2);]; 
  
clear bcA bcA(Dof(:,1),1)=RAu(:,1); bcA(Dof(:,2),1)=RAu(:,2); 
  
Etab=linspace(2,6,100); % Etab=1.6; % vtab=linspace(0.3,0.45,50); vtab=0.328; % Rtab=zeros(length(Etab,vtab)); Rtab=[];     for v=vtab 
  
%-------------Styvhetsmatris Trenodigaelement---------------------------------  
K=sparse([],[],[],numel(Dof),numel(Dof),numel(Dof)*40); D=hooke(1,1,v); ept=[1 1]; for j=1:length(Edof1); Ke=plante(Ex1(j,:),Ey1(j,:),ept,D); K=assem(Edof1(j,:),K,Ke); end; 
  
%-------------Styvhetsmatris Fyrnodigaelement---------------------------------  
epq=[1 1 3]; for c=1:length(Edof2); Ke=plani4e(Ex2(c,:),Ey2(c,:),epq,D); K=assem(Edof2(c,:),K,Ke); end; K0=K; 
  
for E=Etab 
  
    K=E*K0;  
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%---------------Analys----------------------------------------------------- 
  
[a,r]=solveq(K,f,bc); 
  
% bcR=[Dof(randR(:,1),1) RRu(:,1);]; R=r(bcL(:,1)); R=sum(R)/(max(Coords(:,2))); %Reaktionskrafter R1= abs(R)-sigma_nom; R1r=R1/sigma_nom; 
  
RT=r(bcT(:,1)); RT=sum(RT)/(max(Coords(:,1))); R2R=RT; R3r=R2R/sigma_nom; 
  
% RA=r(bcA(:,1)); % r1=bcA(:,2); 
  
% Wrc =abs(r1'*RA)/2;  % Wac=(bcA'*K*bcA)/2; % Wfc =(a'*K*a)/2;  
  
% R2=Wfc-Wrc; % R2=Wfc-Wac; % R2r=R2/Wac; Rtab(end+1)=(abs(R1r)+abs(R3r))*100 % Rtab(end+1)=R1r Ed1=extract(Edof1,a); Ed2=extract(Edof2,a); 
  
Ed1dic=extract(Edof1,bcA); Ed2dic=extract(Edof2,bcA); 
  
[sfac]=scalfact2(Ex1,Ey1,Ed1,0.1); % figure % eldisp2(Ex1,Ey1,Ed1,[2 1 1],sfac); % eldisp2(Ex2,Ey2,Ed2,[2 1 1],sfac); % eldraw2(Ex1(:,:),Ey1(:,:),[1 3 0]); % eldraw2(Ex2(:,:),Ey2(:,:),[1 3 0]); % eldisp2(Ex1,Ey1,Ed1dic,[2 2 1],sfac); % eldisp2(Ex2,Ey2,Ed2dic,[2 2 1],sfac);     end end Rtab=reshape(Rtab,length(Etab),length(vtab)); mesh(vtab,Etab,Rtab); ylabel('E-modul'); xlabel('v'); zlabel('%'); 
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Bilaga 2 Rutin för nätindelning med OOF2 
Steg Meny Verktyg Inställning Beskrivning 

1. Skeleton New Mesh – Tri, 6x6 Nätindelning av 6x6 trenodiga 
element över hela strukturen. 

2. Skeleton Refine –Heterogeneous, 
Threshold=0.9 

–Criterium, unconditional 
–Degree, trisection, 

conservative 
–Alpha = 0.5 

För alla element där 
homogeniteten är under 0.9 

förfinas elementen. Fyrnodiga 
element förfinas till fler 

fyrnodiga element, likadant 
gäller trenodiga. Alpha kan 

väljas mellan 0–1, där ett högt 
alpha betyder att homogeniteten 
prioriteras, medan ett lågt alpha 
prioriterar formen på elementen. 

3. Skeleton Refine –Heterogeneous, Threshold 
= 1 

–Criterion, unconditional 
–Degree, trisection, 

conservative 
– Alpha = 0.5 

Samma inställning som steg 2, 
threshold ökas till 1. 

4. Skeleton Snap 
Nodes 

–Hetero, Threshold = 0.9 
–average energy 

–alpha=1 
För alla element med en 

homogenitet under 0.9, flyttas 
dess noder till pixelgränserna. 

5. Skeleton Rationalize –All Elements 
–Average energy 

–Specified, alpha = 0.8 
Rationalisering av alla element 

för att förbättra defekta element. 
Inställningen Specified innebär 

att varje elements kanter ska 
vara ungefär lika långa, samt ha 

angivna vinklar. Använd 
grundinställningarna under 

fliken Specified.  
(ratio=5, angle=150, 

acute_angle=15 och obtuse 
angle=150) 

6. Skeleton 
Selection 

Elements – Select by homogenety 
–Threshold = 0.9 

Alla element med en 
homogenitet under 0.9 

markeras. 
7. Skeleton Splitquads – Selected elements, 

alpha=0.9 
De markerade elementen delas. 

Homogenitet prioriteras. 
8. Skeleton Rationalize – Samma som steg 

4 
Se steg 4. 

9. Skeleton 
Selection 

Elements – Samma som steg 
5. 

Se steg 5. 
10. Skeleton Anneal –Selected elements, 

alpha=0.9 
Noderna på de markerade 

elementen förflyttas 
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–T=0, delta=1  
–Interation conditional 

interation 
Extra=3, Maximum=100 

 

slumpmässigt för att möta de 
ställda kraven. 

11. Skeleton Rationalize – Samma som steg 4. Se steg 4. 
11. Skeleton 

Selection 
Elements – Samma som steg 5. Se steg 5. 

13. Skeleton Anneal – Samma som steg 10. Se steg 9. 
14. Skeleton Rationalize – Samma som steg 4. Se steg 4. 
15. Skeleton 

Selection 
Elements – Samma som steg 5. Se steg 5. 

16. Pinned 
Nodes 

Pinned 
Nodes 

– Method= Pin Internal 
boundry nodes 

De noder som ligger på gränsen 
mellan två olika materialtyper 

markeras. 
17. Skeleton Swapedges –All elements 

–Average energy, alpha= 
0.5 

Ordnar interna kanter i par av 
angränsande element. 

18. Skeleton Rationalize – Samma som steg 
4. 

Se steg 4. 
19. Skeleton Merge 

Triangels 
–All elements 

–Limited unconditional, 
alpha=0.5, 

homogenity=0.9,  
shape energy=0.4 

Sammanfogar närliggande 
triangelelement till fyrnodiga 

element. 

20. Skeleton Smooth –All nodes 
–Limited unconditional, 
alpha=0.5, h=0.9, s=0.4, 

Iterations=5 

Flytta noder till den 
genomsnittliga positionen för 

sina elementgrannar. 
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Bilaga 3 Rutin för DIC-analys i DaVis 
1. Importera bildserien från konfokalmikroskopin. 
2. Gå tillbaka till huvudmenyn och välj verktyget ”Processing”. 
3. Tryck på fältet ”Operations” och välj funktionen ”add algorithmic mask”. 
4. Markera ett av parameterfälten och välj funktionen ”below threshold”, i fältet bredvid 

”set 0. Enter lower limit” välj 45. Detta görs för att skala av färger i bilden som har ett 
värde under 45 i intensitet, se figur 1. På detta sätt maskar man bort ”luften” i 
strukturen och analysen utelämnar dessa areor. 

5. Tryck sedan på ”Start Processing”, för att starta operationen. 
 

 Figur 1: Inställningarna för funktionen ”add algorithmic mask” under verktyget ”Processing”. 
6. Gå tillbaka till huvudmenyn och välj funktionen ”Surfs and vectors”. Det är här 

bildserien delas in i fasetter. 
7. Under fliken ”Time Series settings” till höger om ”correlation mode:”, välj ”relative to 

first”. Se till så att ”max, expected displacement” är satt till 100 bildpunkter. 
8. Under fliken ”Displacement calculation settings” välj ”Subset size” till 31 och ”Step 

size” till 10. Detta är storleken på fasetterna angett i bildpunkter, respektive hur långt 
varje fasett kommer att röra sig vid varje bildövergång. Välj sedan ”Calculation mode” 
till ”medium” för att analysen ska gå snabbare, vid användning av datorer med mer 
RAM går det att använda ”accurate” istället. Om det finns risk för att förskjutningen 
överskrider 100 bildpunkter, ändra fältet ”Max.expected displacement:” till antalet 
bildpunkter provet förväntas förskjutas. Inställningarna bör nu se ut som i figur 2. 
Andra fasettstorlekar och steg kan vara aktuella och lämplig fasettstorlek väljs utifrån 
tillgängligt ”mönster” i strukturen som ska analyseras. 
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 Figur 2: Inställningarna under funktionen ”Surfs and Vectors”. 
9. Om dessa inställningar inte skulle fungera och analysen inte kan köras, går det att 

minska fasettstorleken och steget till exv. de inställningarna som visas i figur 3. 

 Figur 3: Alternativa inställningar för datorer med mer RAM och färre bilder.  
10. Placera ut fasetter där materialstrukturen är tydlig i bilden eller vid hörn, eftersom det 

då blir lättare för fasetterna att följa med genom analysen. För en bild med fasett-
placering se figur 4. Dessa valda fasetter är s.k. startpunkter vid vilka 
korrelationsanalysen utgår från och arbetar sig utåt i strukturen. 

 Figur 4: Placering av fasetter. 
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11. Tryck på ”Start Processing”, för att köra analysen. 
12. När processen är färdig, kontrollera korrelationen för att fastställa hur väl fasetterna 

har identifierats i bildseriens ingående bilder. 
13. Gå tillbaka till huvudmenyn och bläddra till andra bilden. Högerklicka mitt i bilden 

och välj (”Function”), därefter ”Display Setting” och tryck på ”correlation value”. 
14. För att kontrollera korrelationen välj Processing, lägg till en ny funktion i fältet och 

välj ”delete mask”. Gör sedan en ny funktion och välj ”additional component”. Där 
går det att extrahera korrelationens medelvärde genom att i fältet ”Extract component” 
välja ”Correlation value”. 
Inställningarna för operationen ska se ut som i figur 5. 

 Figur 5: Inställningar för korrelationsundersökning. 
15. Välj ”start processing” för att starta operationen. 
16. Gå tillbaka till huvudmenyn och högerklicka på den nyskapade bilden och välj ”Data 

properties”.  
17. Välj sedan fliken ”Statistics” för att se korrelationsvärdet på den valda bilden med 

dess standardavvikelse. Se figur 6 för statistiskdata. 

 Figur 6: Illustration av statistisk data. 
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18. Kontrollera också att inte större delen av bilden har blivit gråskalig (som i 
hålrummen), eftersom detta innebär att processen har tappat korrelation i dessa 
områden. 
Figur 7 illustrerar en bild där kanterna börjar tappa korrelation, detta kan bero på att 
det kommer in mer material i synfältet eller att fokus har tappats någonstans i 
bildserien vid dessa punkter och att det därför uppstår ett ”nytt” mönster som inte 
känns igen i de tidigare analyserade fasetterna. 

 Figur 7: Visar en acceptabel korrelationsanalys. 
19. Om analysen däremot börjar tappa korrelation längre in i bilden som illustreras i figur 

7, bör bilden i fråga raderas och analysen köras igen. Alternativt görs en ny analys 
med exv. större fasetter. Med större fasetter ryms mer information inom varje fasett 
och möjligheterna att få god korrelation mellan efterföljande bilder ökar. Detta sker 
dock på bekostnad av den rumsliga upplösningen i analysen då varje fasett motsvarar 
en större fysisk area. 
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 Figur 8: Visar en korrelationsanalys där programmet börjar tappa för mycket material för att analysen ska bara 
godtagbar. 

20. Efter det att en godtycklig analys är färdigställd gå in på ”Export data”. Välj de 
bilderna som ska exporteras. Eftersom MATLAB läser filer av formatet (.dat) har 
detta valts som standard för detta fall. 

21. För att få en uppfattning om DIC-analysens brusnivåer kan man på liknande sätt som 
för att statistiskt analysera korrelationsvärden analysera förskjutningsfältet och 
töjningsfältet för önskat töjnings- eller förskjutningsmått. En standardavvikelse i dessa 
analyser brukar i DIC-analyser anges som den upplösning som man får på töjnings- 
respektive förskjutningsvärden. 
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Bilaga 4 Statistiska beräkningar för Poissons tal. 
%---------- Statistiska beräkningar för Poissons tal----------------------- %----- Uppmätta värden-----------------------------------------------------  
X1=2.69;         Y1=-0.7; X2=3.22;         Y2=-0.96; X3=3.68;         Y3=-1.29; X4=2.39;         Y4=-0.72; X5=4.8;          Y5=-1.89; X6=6;            Y6=-1.95; X7=1.19;         Y7=-0.3; X8=1.7;          Y8=-0.53; X9=2.37;         Y9=-0.78; X10=0.55;        Y10=-0.21; X11=2.19;        Y11=-0.98; X12=4.57;        Y12=-1.38; X13=0.81;        Y13=-0.32; X14=1.88;        Y14=-0.62; X15=3.06;        Y15=-0.74;  
%----- Beräknade värden---------------------------------------------------- 
  
v1=-Y1/X1;      %0.26; v2=-Y2/X2;      %0.3; v3=-Y3/X3;      %0.35; v4=-Y4/X4;      %0.3; v5=-Y5/X5;      %0.39; v6=-Y6/X6;      %0.33; v7=-Y7/X7;      %0.25; v8=-Y8/X8;      %0.31; v9=-Y9/X9;      %0.33; v10=-Y10/X10;   %0.38; v11=-Y11/X11;   %0.45; v12=-Y12/X12;   %0.31; v13=-Y13/X13;   %0.11; v14=-Y14/X14;   %0.26; v15=-Y15/X15;   %0.196; 
  
%----- Standardavvikelse---------------------------------------------------  
vn=[v1;v2;v3;v4;v5;v6;v7;v8;v9;v10;v11;v12;v13;v14;v15]; vm=mean(vn)%vm=0.3280 Standardavvikelse=std(vn)%Standardavvikelse=0.0578 
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