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Sammanfattning 

 

Denna rapport beskriver hur en skjuvspänningsvåg genereras och sprids i aluminiumstänger samt 

hur detta utnyttjas för att skjuvbelasta ett materialprov. 

 

Den laborativa utrustningen som användes under experimentet är mest känd som en Split 

Hopkinsonstång. Den består av en infallande och transmitterande stång mellan vilka ett 

materialprov placerats. Med en klämma kunde den infallande stången fixeras vilket gjorde det 

möjligt att lagra ett statiskt moment mellan klämman och stångens ände. När klämman togs bort 

övergick det statiska momentet till en skjuvspänningsvåg som propagerade mot provet. Med hjälp 

av töjningsgivare mättes vågen i stängerna och utifrån dessa beräknades vridmoment och 

förvridningsvinkel hos provet. 

 

De viktigaste delarna i denna rapport beskriver hur mätningen av skjuvspänningsvågor i en Split 

Hopkinsonstång går till samt varför ett tunnväggigt prov är fördelaktigt att använda istället för ett 

massivt cylindriskt prov.  

 

Denna rapport kan även användas som en handbok vid utföranden av liknande experiment med 

hjälp av en Split Hopkinson skjuvningsstång. 
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Abstract 

 

This report describes how a torsional wave is generated and propagated in aluminum bars, as well 

as how this is used to apply shear stress to a specimen. 

 

The laboratory equipment that was used during the experiment is mostly known as a Split 

Hopkinson Bar. It consists of an incident and transmitting bar with a specimen attached between 

the bars. By using a clamp, the incident bar could be fixed which made it possible to store a 

torque in the section of the bar between the clamp and the loading end. When the clamp was 

removed, the stored torque was released and a torsional wave propagated towards the specimen. 

With the aid of strain gages the wave were measured and from them the torque and the twist 

angle of the specimen were calculated. 

 

The main features of this report describes how a measurement of a torsional wave in a Split 

Hopkinson Bar is done, but also, why a tubular specimen is favourable to use instead of a solid 

specimen. 

 

This report can also be used as a guide when conducting similar experiments with a Torsional 

Split Hopkinson Bar. 
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1 Inledning 

Denna uppsats beskriver hur dynamiska experiment kan utföras med hjälp av en Split 

Hopkinsonstång. Jag kommer att beskriva hur Split Hopkinsonstången fungerar samt hur data 

som genereras under experimentet samlas med hjälp av elektronisk utrustning. Dessa data 

kommer sedan att användas för att försöka skapa en spännings-töjningskurva för det material 

som testats. 

1.1 Bakgrund 

För att bestämma hur ett material påverkas av belastningar under transienta förhållanden räcker 

inte de kvasi-statiska metoderna till. I slutet på 1800-talet visade enkla transienta experiment att 

spänningsvågor kan propagera i material. För att kunna mäta spänningsvågorna och förstå hur de 

påverkar ett material utvecklades en teknik i början på 1900-talet av den engelska ingenjören 

Bertram Hopkinson (1874-1918). Denna teknik utvecklades vidare och den laborationsutrustning 

som används mest för att undersöka materialegenskaper vid transient belastning är idag känd som 

Split Hopkinsonstång. 

1.2 Avgränsningar 

Jag har valt att studera dynamiska experiment utförda med hjälp av en Split Hopkinson 

skjuvningsstång. Därför kommer den teori som tas upp i denna uppsats endast att beröra 

skjuvning. 



Kapitel 2. Allmänt om Split Hopkinsonstänger 

 6 

2 Allmänt om Split Hopkinsonstänger 

2.1 Bakgrund 

Materialegenskaper som t ex sträckgräns och brottgräns är vanligtvis framtagna via 

standardmetoder som inbegriper kvasi-statisk belastning. Kvasi-statiska experiment utförs oftast 

då töjningshastigheten ligger mellan 10-4 – 10-2 s-1, men det är även viktigt att veta hur ett material 

beter sig vid belastningar under transienta förhållanden. Kollisioner av olika slag, bland annat 

bilkrockar, fåglar som flyger in i flygplan och gevärskulor som träffar pansar är exempel då ett 

materials töjningshastighet hamnar inom intervallet 102 – 104 s-1 [1]. 

Eftersom kvasi-statiska experiment inte är tillräckliga för att undersöka materialegenskaper vid 

höga töjningshastigheter måste istället transienta experiment genomföras. För att utföra sådana 

experiment uppfann Herbert Kolsky en metod år 1949. Kolsky placerade ett prov1 mellan två 

elastiska stänger och utsatte sedan den ena ändan av stången för en stöt, se figur 2.1. Den 

elastiska stången som mottar stöten kallas vanligtvis infallande stång och den andra 

transmitterande stång [1]. 

 

Med en uppställning enligt figur 2.1 kan provet belastas genom att exempelvis utsätta den 

infallande stången för en stöt med en hammare. Denna stöt genererar en spänningsvåg som 

kommer att propagera i den infallande stången mot provet. När vågen befinner sig vid gränsytan 

mellan den infallande stången och provet reflekteras en del av vågen tillbaka samma väg som den 

kom, medan resten av vågen fortsätter genom provet och vidare in i den transmitterande stången 

[1]. 

 

 
Figur 2.1 Schematisk bild över Kolskys uppställning. 

 

                                                
1 Det material som testas under experimentet. 
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Med hjälp av lämplig laborationsutrustning kan spänningsvågen mätas i både den infallande och 

transmitterade stången och på detta sätt kan stötens inverkan på provet kontrolleras. Stötens 

kraft samt provets dimension kan varieras för att uppnå olika töjningshastigheter. Den teknik 

som Kolsky uppfann för att utföra transienta experiment brukar benämnas med tre olika namn. 

Det ena är Kolskystång, efter dess upphovsman, det andra är Daviesstång och det tredje är Split 

Hopkinson tryckstång (eller SHPB efter sitt engelska namn Split Hopkinson Pressure Bar, vilket 

vanligtvis används bland forskare) [1], [2]. 

 

Originalversionen av Kolskys stång användes för att utföra dynamiska kompressionsexperiment. 

De senaste decennierna har tekniken dock utvecklats rejält och kan numer även tillämpas på 

andra sorters spänningstillstånd så som drag- och skjuvspänning. Skillnaden mellan t ex 

kompression och skjuvning i en Kolskystång beror endast hur den yttre kraften appliceras på den 

infallande stången samt hur provet fästs mellan de elastiska stängerna [1]. 

 

2.2 Historia om Kolskystången 

Kolskystången är också känd som Split Hopkinson tryckstång, SHPB, från de brittiska 

ingenjörerna John Hopkinson (1849-1898) och hans son Bertram Hopkinson (1874-1918). År 

1872 utförde John Hopkinson brottest på en järntråd genom att fästa ena änden av järntråden i 

taket medan den andra änden tyngdes ner av en skiva. Sedan släpptes en vikt ner längs med 

järntråden, se figur 2.2. Testet visade att brottet alltid uppstod vid järntrådens övre eller nedre 

ände beroende på viktens fart, oavsett viktens storlek. Detta experiment visade propagering av 

spänningsvågor i järntråden [3]. 

 

Johns son, Bertram Hopkinson uppfann år 1914 en metod att mäta den spänningsvåg som 

uppstod vid sådana experiment. I försöksuppställningen ingick en metallcylinder och en 

magnetisk stav. Anordningen hängdes upp horisontellt i taket för att ha möjlighet att gunga, se 

figur 2.3. Den magnetiska staven fästes inuti ena änden av metallcylindern med hjälp av 

magnetisk kraft. I den andra änden utsattes metallcylindern för en stöt [3]. 
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Figur 2.2 Schematisk bild över John Hopkinsons experiment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Då metallcylindern utsattes för en stöt slungades både cylindern och den magnetiska staven iväg. 

Men genom att pröva olika längder på den magnetiska staven fann Bertram Hopkinson att när 

den magnetiska staven förlängdes gick cylinderns rörelsemängd mot noll. Vid en viss längd på 

staven förblev alltså cylindern i vila genom hela experimentet och endast staven åkte iväg. På så 

Stöt 

Metallcylinder Magnetisk stav 

Figur 2.3 Schematisk bild över Bertram Hopkinsons experiment. 
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sätt kunde Hopkinson utnyttja den inducerade vågutbredningen i cylindern för att beräkna 

trycket som skapades av stöten [2], [3]. 

 

Med hjälp av energifällor2 av olika längder kunde Bertram Hopkinson studera spänningsvågor 

som funktion av tiden medan de propagerade genom långa stänger och cylindrar. Bertram 

Hopkinson blev en pionjär inom detta område och därför fick den utrustning som används vid 

studerandet av dessa dynamiska förlopp namnet Hopkinson tryckstång (Hopkinson Pressure Bar) 

[2], [3]. 

 

Vidare utvecklades denna teknik av Davies år 1948. Davies gjorde istället mätningar med 

elektronisk utrustning vilket gav en större noggrannhet jämfört med Hopkinsons metod. 

Fortfarande mättes endast spänningsvågen i dessa experiment. 

 

Den person som först utvidgade Hopkinsons teknik till mätning av spänning som funktion av 

töjning på ett material var Kolsky år 1949. Till skillnad från Davies så placerade Kolsky provet 

mellan två stycken elastiska stänger som figur 2.1 visar. Med denna unika teknik erhöll Kolsky 

dynamiska spännings-töjningskurvor för ett flertal olika material [3]. 

 

Under de första åren efter att Kolskystången utvecklats mättes tryckvågorna i stängerna med 

kondensatormikrofoner3. År 1954 applicerades töjningsgivare på Kolskystången för mätning av 

spänningsvågorna. Detta tillvägagångssätt har blivit en standard för mätningar på en Kolskystång 

[3]. 

 

Ytterligare förändringar har skett för experimentet, bland annat hur stöten genereras på den 

infallande stången. Kolsky använde sig ursprungligen av en kontrollerad explosion, men att 

upprepa resultaten med denna metod var svårt. Det finns olika tillvägagångssätt att generera en 

stöt, den kanske vanligaste metoden idag är en slags kanon som med hjälp av komprimerad gas 

skjuter en projektil mot den infallande stången. Man kan även generera en spänningsvåg i stången 

                                                
2 Energifällor som exempelvis används till dynamiska skjuvningsexperiment är ett sätt att göra stången oändligt lång. 

Detta ger en renare vågutbredning då reflektioner i ändarna av den infallande och transmitterande stången 

minimeras. I engelskan används ordet momentum trap. Fritt översatt: Rörelsemängds fälla. 

 
3 http://sv.wikipedia.org/wiki/Mikrofon 
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på ett statiskt vis, se figur 2.4. Genom att låsa en del av den infallande stången med en klämma, 

kan man trycka ihop den yttre änden på den infallande stången. När klämman tas bort kommer 

en spänningsvåg att sprida ut sig i stången. Värt att nämna är att det inte finns någon allmänt 

vedertagen standarddesign för Kolskystänger (eller SHPB) [2], [3]. 

 

 
Figur 2.4 Statisk laddning av spänningsvågen. 
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3 Teori 

Den utrustning som användes under experimentet var en Split Hopkinson skjuvningsstång, se 

figur 3.1 och 3.2. Som figur 3.1 visar genererades spänningsvågen med ett statiskt moment som 

spred ut sig i stängerna då klämman togs bort. Mätsnitt 1 användes för att kontrollera storleken 

av det statiska momentet. Mätsnitt 2 mätte den infallande och reflekterade spänningsvågen. Den 

del av spänningsvågen som transmitterade genom provet mättes vid mätsnitt 3. Energifällorna låg 

an mot den infallande och transmitterande stångens ändar och upptog den del av spänningsvågen 

som propagerade i riktning från provet. Detta förhindrade reflektion i stängernas ändar vilket 

medförde en renare vågutbredning. Stången var fri att rotera på de stöd som den låg på. 

 

 
 

Figur 3.1 Schematisk uppställning över Split Hopkinson skjuvningsstång. 

 

 

 
 

Figur 3.2 Split Hopkinson skjuvningsstång. 
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3.1 Töjningsgivarna 

Som figur 3.1 visar fanns 3 st. mätsnitt på stången där varje mätsnitt bestod av 4 st. töjningsgivare 

som var fastklistrade utanpå stängerna. En töjningsgivare är tillverkad av tunna metalltrådar, se 

figur 3.3, och har därför en specifik elektrisk resistans som ges av 

 

 ! ! ! ! !!     (3.1) 

 

där ! är metallens resistivitet, ! är metalltrådens längd och ! dess tvärsnittsarea. Töjningsgivarna 

användes för att bestämma stängernas töjning vid de tre mätsnitten där töjningsgivarna var 

fastklistrade. Om stängerna utsattes för t ex dragspänning så kom töjningsgivarnas metalltrådar 

att förlängas samt dess tvärsnittsarea att minska, om de var placerade i stängernas längdriktning. 

Ekvation (3.1) ger då att resistansen i töjningsgivarna ökade. Det var därför önskvärt att 

töjningsgivarna låg i huvudspänningarnas riktningar eftersom resistansförändringen användes för 

att bestämma stängernas töjning. Sambandet mellan resistansförändring och töjning ges av [4] 

 

 !!
! ! !! ! !     (3.2) 

 

där !! är en konstant som beror på vilket material töjningsgivaren är tillverkad av och ! som är 

ett mått på hur mycket stången har töjts, se figur 3.4. 

 

 
 

Figur 3.3 Töjningsgivare fastklistrad på stången. 
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Töjning definieras som [5] 

 

 ! ! !"
!      (3.3) 

 

En kropp som töjs kan även beskrivas med förskjutning, !, se figur 3.4. Om alla punkter i en 

kropp förskjuts lika mycket kommer ingen längdändring att uppstå och !" ! !, dvs. ! ! !. Men 

om två ändar av en kropp förskjuts olika mycket uppstår en töjning. Den skrivs som [5] 

 

 ! ! !!!!!
! ! !"

! ! !"
!     (3.4) 

 

 
Figur 3.4. Töjning av kropp. 

 

I det experiment som utförts utsattes stängerna endast för skjuvspänning. För att veta hur 

töjningsgivarna skulle placeras på stängerna var det nödvändigt att beräkna 

huvudspänningsriktningarna. Eftersom stängerna hade formen av en cylinder användes 

cylinderpolära koordinater !!! och ! för att uttrycka spänningsmatrisen 

 

 ! !
!!! !!! !!"
!!! !!! !!!
!!" !!" !!!

    (3.5) 

 

På grund av att spänningsmatrisen är symmetrisk är komponenterna !!" ! !!"! [6]. För att 

veta vilka komponenter i spänningsmatrisen som bidrog till skjuvspänningen betraktades en fast 

inspänd massiv cylinder som utsattes för ett vridande moment !!, se figur 3.5. 

                                                
4 Indexen i !!" läses som spänning på yta som är vinkelrätt mot ! i riktning !. 
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Figur 3.5 Fast inspänd cylinder. 

 

I figur 3.5 är ändytan vid ! ! ! fast inspänd så detta tvärsnitt kan inte vridas medan 

vridningsvinkeln vid ändytan ! ! ! är lika med !!"!. Då stången vrids kommer varje yta som är 

vinkelrät mot !-axeln förbli plan och odeformerad. Stångens axel kan ses som en stapel med 

mynt som roteras relativt varandra, det vill säga för varje ! mellan stångens ändytor finns ett 

tvärsnitt vinkelrätt mot !-axeln som har en unik vridning. Vridningsvinkeln ! kommer därför att 

variera linjärt med !-koordinaten [7] 

 

 ! ! !!"! !!     (3.6) 

 

Genom att studera figur 3.5 inses att endast förskjutning i !-riktningen förekommer. Dess 

förskjutningskomposant ges av båglängden !!!, se figur 3.5 [7] 

 

 !! ! !" ! !!!"! !!    (3.7) 

 

Vinkeln ! som uppstår på grund av momentet !! är stångens skjuvtöjning vid vridning, se figur 

3.5. Sambandet mellan töjnings- och förskjutningskomponenten ges av [7] 

 

 !!" !
!!!
!" ! !

!" !!!"! !! ! !
!!!"!   (3.8) 
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Genom Hookes lag fås spänningen som 

 

 !!" ! ! ! !!"    (3.9) 

 

där ! är skjuvmodulen. Eftersom det bara är förskjutning i !-led är övriga spännings- och 

töjningskomponenter noll. Det vill säga ! ! !!" och ! ! !!". Ekvation (3.9) kan då skrivas på 

sin mer kända form 

 

 ! ! !"     (3.10) 

 

Detta ger att spänningsmatrisen som ges av ekvation (3.5) kan skrivas 

 

 ! !
! ! !
! ! !
! ! !

    (3.11) 

 

Huvudspänningsriktningarna kan följaktligen beräknas genom att lösa egenproblemet [8] 

 

 !! ! !!     (3.12) 

 

där ! ! !!!! !  är huvudriktningen till huvudspänningen !. Den karakteristiska ekvationen är 

 

 !"# ! ! !" ! !    (3.13) 

 

där ! är enhetsmatrisen med lösningarna 

 

 !! ! !, !! ! !, !! ! !!   (3.14 a,b,c) 

 

Insättning av ekvation (3.14 a,b,c) i ekvation (3.12) ger huvudspänningarna 

 

 !! !
!
!
!

,        !! !
!

!! !
!! !

, !! !
!

!! !
!!! !

 (3.15 a,b,c) 
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Figur 3.6 Cylindriska basvektorer. 

 

 
 

Figur 3.7 Huvudriktning 2 och 3. 

 

Genom att studera figur 3.6 inses att första huvudriktningen !! är lika med enhetsvektorn i 

radiellt led. Dess huvudspänning !! är noll. De två andra huvudriktningarna ligger i !! !-planet 

där !! och !! finns i första- respektive fjärde kvadranten, se figur 3.7. Deras huvudspänningar är 

!! ! ! respektive !! ! !!. Huvudriktningarna !! och !! som ges i ekvation (3.15 b,c) kan även 

uttryckas som 

 

 !! !
!

!"# !!"#
!"# !!"#

, !! !
!

!"# !!"#
!"# !!"#

   (3.16 a,b) 
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dvs. huvudspänningarna ! och !!! har riktningarna !!"# respektive !!"# i !! !-planet. Vid 

experimentets gång placerades därför töjningsgivarna med !!"# vinkel mot stängernas 

längdriktning (som i detta fall var !-riktningen) för att ge så stor signal som möjligt. 

 

3.2 Wheatstonebryggan 

Den resistansförändring som uppstod i töjningsgivarna var väldigt liten [4]. Genom att ersätta 

resistorerna i en Wheatstonebrygga med töjningsgivare kunde resistansförändringen omvandlas 

till en spänningsförändring som sedan förstärktes med en förstärkare. Vid statiska mätningar 

avlästes spänningsförändringen direkt på förstärkarens display, se figur 3.8, till skillnad mot 

transienta förlopp då ett oscilloskop användes för att samla data i form av spänningsförändring 

som funktion av tiden. 

 

 
Figur 3.8 Förstärkare som visar spänningsförändringen i en Wheatstonebrygga. 

 

 
Figur 3.9 Wheatstonebrygga. 
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En Wheatstonebrygga består av 4 st. resistorer som matas med en spänning !! , se figur 3.9. 

Spänningsförändringen !! räknas ut med hjälp av Ohms och Kirchhoffs lagar och blir 

 

 !! ! !! !!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!

    (3.17) 

 

I detta fall är !! ! !! ! !! ! !! ! ! eftersom de fyra töjningsgivarna är identiska och 

spänningsförändringen !! blir därför noll när ingen resistansförändring finns. Då stången 

skjuvbelastas förändras resistansen hos töjningsgivare ! med !!! . När detta inträffar tar ekvation 

(3.17) formen 

 

 !! ! !! !!!!! !!!!! ! !!!!! !!!!!
!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!

   (3.18) 

 

Eftersom ! ! !!! (vilket alltid är sant för töjningsgivare) kan ekvation (3.18) förenklas. Men 

även andra ordningens termer av !!! är försumbara vilket ger [9] 

 

 !! ! !!
! !

!!!
! ! !!!

! ! !!!
! ! !!!

!    (3.19) 

 

Alla töjningsgivare låg med !"# vinkel mot !-axeln. Töjningsgivare 1 och 3 var placerade så att 

de förlängdes lika mycket vilket medförde en positiv resistansförändring, se figur 3.10. För 

töjningsgivare 2 och 4 gällde det motsatta. Till beloppet var alla fyra resistansförändringar lika 

stora. Ekvation (3.19) kan därför skrivas 

 

 !! ! !!
! !

!!"
! ! !! ! !"!     (3.20) 

 

 
Figur 3.10 Töjningsgivarnas placering på stången. 
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Med sambandet mellan resistansförändring och stängernas töjning som ges av ekvation (3.2) 

uttrycks spänningsförändringen !! som 

 

 !! ! !! ! !! ! !    (3.21) 

 

Detta ger att stångens töjning ! kan beräknas eftersom alla övriga parametrar i ekvation (3.21) är 

kända. 

 

3.3 Kalibrering av töjningsgivarna 

Innan experimentet inleddes kalibrerades töjningsgivarna för att finna ett samband mellan 

skjuvspänning och elektrisk spänning. Stängerna belastades med statiska moment, se figur 3.11, 

som gav upphov till avläsbara elektriska spänningar på förstärkarnas displayer, se figur 3.8. Den 

transmitterande stångens ände låstes så att stängerna inte kunde rotera på de stöd som de låg på, 

se figur 3.12. Eftersom det inte fanns något prov som förenade infallande och transmitterande 

stång sammanfogades dessa, se figur 3.13. 

 

 
 

Figur 3.11 Stången utsätts för ett statiskt moment vid den infallande stångens ände. 
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Figur 3.12 Låsning av den transmitterande stångens ände. 

 

 
Figur 3.13 Sammanfogning av stängerna. 

 

 

Som figur 3.11 visar hängdes vikter på en arm för att skapa de statiska momenten. Genom att 

mäta momenten och avläsa den elektriska spänningsförändringen för varje ny vikt som lastades 

på kunde momentet plottas mot spänningen, se figur 3.14. För att säkerställa att stången inte 

deformerades plastiskt mättes även momentet och spänningsförändringen för varje vikt som 

lastades av. Linjerna i figur 3.14 anpassades med minstakvadratmetoden. 
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Figur 3.14 Momentet som funktion av elektrisk spänning för de tre mätsnitten. 

 

Innan linjerna i figur 3.14 plottades antogs det att de skulle bli räta. Detta gick att se genom att 

studera ekvation (3.10) ! ! !". Om ett tvärsnitt av en massiv cylinder betraktas där en kraft !" 

verkar vinkelrätt på ett areaelement !", se figur 3.15, erhålls följande ekvation 

 

 !" ! !"#! !!! ! !"#$   (3.22) 

 

 
 

Figur 3.15 Kraft som verkar på ett massivt cylindriskt tvärsnitt. 
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I ekvation (3.22) substitueras ! mot !" som i sin tur skrivs om med hjälp av ekvation (3.8). Det 

infinitesimala vridande momentet blir då 

 

 !!! ! ! !!!!"!
! !"    (3.23) 

 

Genom att använda polära koordinater och integrera arean av cirkeln i figur 3.15 erhålls följande 

uttryck 

 

 !! ! ! !!"!
! ! !!!! ! ! !!"!

! !   (3.24) 

 

där ! benämns som vridstyvhetens tvärsnittsfaktor [7]. Båglängden !!! kan uttryckas på två 

olika sätt, se figur 3.5 

 

 !" ! !!"!!! !!"! ! !
! !    (3.25) 

 

Detta utnyttjas för att få ett samband mellan det vridande momentet !! och stängernas töjning. 

Ekvation (3.24) kunde därför skrivas 

 

 !! ! ! ! ! !
! ! ! ! !"#$%&#%   (3.26) 

 

Detta visar att det vridande momentet !! varierar linjärt med töjningen. Enligt ekvation (3.21) är 

töjningen proportionell mot spänningsförändringen !!. Således är även det statiska momentet 

!! det, vilket också var fallet, se figur 3.14. 

 

3.4 Provet 

Det prov som användes under experimentet var en legering av mässing (CZ121), se figur 3.16. 

Provets ändar placerades i varsitt fäste som limmats fast på infallande och transmitterande stång, 

se figur 3.17 och 3.18. Anledningen till att mässingslegeringen CZ121 användes som prov var 

dels för att metallen fanns tillgänglig vid laborationstillfället vilket var tidssparande, men även för 

att dess tvärsnitt var hexagonalt vilket medförde att det blev billigare än att slipa ett annat material 
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hexagonalt. Radien på provet testades fram. Med en radie större än 4 mm blev det svårt att 

deformera provet plastiskt, därför användes ett prov med en radie om 4 mm under experimentet. 

Fästena tillverkades av samma material som stängerna och designades så att dess impedans var 

samma som stängernas. Detta medförde att inga reflektioner kunde uppstå i gränsytan mellan 

stång och fäste. 

 

 
Figur 3.16 Provet som användes till experimentet. 

 

 
Figur 3.17 Prov och fäste sammanfogade infallande och transmitterande stång. 

 

 
Figur 3.18 Provet i fäste på infallande stång. 
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3.5 Generering av spänningsvågen 

Som beskrivet i början av detta kapitel genererades spänningsvågen med ett statiskt moment som 

spred ut sig då klämman, se figur 3.19, släppte stången. Detta skedde i följande steg: 

 

1. Klämman omslöt stången och fixerade den med hjälp av ett reglerbart lufttryck som sköt 

en kolv mot klämman, se figur 3.19. En brytpinne5 höll ihop klämman, se figur 3.19 och 

3.21. 

2. Med en hydraulisk pump skapades ett statiskt moment vid den infallande stångens ände, 

se figur 3.20. På förstärkarens display vid mätsnitt 1 avlästes en elektrisk spänning så att 

storleken av det statiska momentet kunde kontrolleras. 

3. Lufttrycket som sköt kolven mot klämman ökades till dess att brytpinnen gick sönder, se 

figur 3.21. När brytpinnen brast spreds det statiska momentet ut sig som en våg i resten 

av stången. 

 

Klämman är en utav de vanligare typerna som används till Split Hopkinson skjuvningsstång och 

är designad av J. Duffy [10]. En annan klämma som vanligen används är designad av Amos Gilat 

och finns beskriven i ASM Handbook Volume 8 [10]. Gällande brytpinnen är det viktigt att den 

knäcks på mitten, se figur 3.21, så att klämman släpper stången direkt. Om brottet inte sker på 

mitten är brytpinnarna för uthålliga vilket kan medföra att klämman tar skada. Stången släpps inte 

heller helt fri om brytpinnen knäcks på fel sätt och därmed dämpas vågen. 

 

 
Figur 3.19 Klämman fixerade stången. 

                                                
5 Fritt översatt från engelskans fracture pin eller notched breaker pin. 
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Figur 3.20 Hydraulisk pump som skapade det statiska momentet genom att en kolv sköts utåt vid X och skjuvbelastade 

den infallande stången fram till klämman. 

 

 
Figur 3.21 Från ovan: hel brytpinne, brytpinne med felaktig knäckning samt brytpinne som är knäckt på rätt sätt. 

 

3.6 Datainsamling 

Som beskrivet i kapitel 3.1 och 3.2 användes vid transienta förlopp ett oscilloskop för att mäta 

vågen i stängerna. När vågen passerade ett mätsnitt uppstod en elektrisk spänningsförändring i 

tillhörande Wheatstonebrygga pga. resistansförändringen hos töjningsgivarna. Via förstärkarna 

som var kopplade till oscilloskopet samlades data från de tre mätsnitten i form av den elektriska 

spänningsförändringen som funktion av tiden. Data extraherades från oscilloskopet till en dator 

med hjälp av mjukvaruprogrammet Labview. Data plottades sedan med hjälp av MATLAB, se 

figur 3.22. 
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Figur 3.22 Plot över spänningen som funktion av tiden över mätsnitt 2 och 3. Överst: Infallande (positiv) och reflekterad 

(negativ) våg. Nederst: Transmitterad våg. 

 

 
 

Figur 3.23 Tidsdiagram över vågens utbredning i stängerna. 
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Överst i figur 3.22 ses den infallande (positiv) och reflekterade (negativ) vågen vid mätsnitt 2. 

Nederst i samma figur ses den transmitterande vågen vid mätsnitt 3. Data som är plottad i figur 

3.22 kan jämföras mot tidsdiagrammet i figur 3.23 som visar vågens utbredning i stängerna. I 

tidsdiagrammet beräknades propageringshastigheten hos vågen via  

 

 ! ! !!!      (3.27) 

 

där ! och ! är skjuvmodul respektive densitet hos stängerna [10]. Stängerna var av materialet 

aluminium och med data ur Physics Handbook blev propageringshastigheten cirka 3.1 km/s. 

Som figur 3.22 visar användes mätsnitt 2 och 3 för att mäta vågens utbredning i stängerna. 

Mätsnitt 1 kontrollerade endast det statiska moment som lagrades från den infallande stångens 

ände fram till klämman.
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4 Användning av data 

4.1 Skjuvtöjningen 

Skjuvtöjningen i provet definieras enligt ekvation (3.8) och är 

 

 !! ! !!
!!
!!"!     (4.1) 

 

där !!"! är totala vinkeln som provet vridits mellan dess ändytor samt !! och !! som är provets 

radie respektive längd. Skjuvtöjningshastigheten fås som tidsderivatan av vridningsvinkeln !!!". 
Den genomsnittliga skjuvtöjningshastigheten !! i provet erhålls däremot som differensen av 

skjuvtöjningshastigheterna vid provets ändytor via sambandet [10] 

 

 !! ! ! !!
!!
!!! ! ! !! ! !   (4.2) 

 

där !! och !! är vinkelhastigheterna i infallande respektive transmitterande stång. Sambandet 

mellan vinkelhastighet och moment ges av [10] 

 

 ! ! ! !
!"#     (4.3) 

 

där !, ! och ! är stångens utbredningshastighet, densitet respektive vridstyvhetens 

tvärsnittsfaktor. Eftersom den reflekterade vågen ger upphov till en negativ elektrisk spänning är 

dess tillhörande moment !! också negativt. Detta medför att vinkelhastigheten blir negativ för 

den reflekterade vågen. Infallande och transmitterande våg ger en positiv vinkelhastighet då deras 

moment mäts med en positiv elektrisk spänning. 

 

På infallande sida om provet finns den infallande och reflekterade vågen, differensen av dessa är 

proportionell mot vinkelhastigheten på infallande sida om provet, !! [11]. På samma sätt är det 

transmitterande momentet proportionellt mot vinkelhastigheten på den transmitterande sidan av 

provet, !! [11]. Differensen av vinkelhastigheterna i ekvation (4.2) kunde därför skrivas som  
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 !! ! ! !! ! ! !!! ! !!! ! !!!!! ! !
!"#    (4.4) 

 

Provet kan antas vara i momentjämvikt, dvs. lika stort moment verkar på båda sidor om provet. 

Följande samband kan därför ställas upp 

 

 !! !!! ! !!    (4.5) 

 

Med hjälp av jämviktsekvationen ovan erhölls vinkelhastigheternas differens slutligen som [10], 

[11] 

 

 !! ! ! !! ! ! !!!! !
!"#     (4.6) 

 

Med detta uttryck för vinkelhastigheternas differens insatt i ekvation (4.2) kunde den 

genomsnittliga skjuvtöjningshastigheten uttryckas som 

 

 !! ! ! ! !!
!!
! !!! !

!"#     (4.7) 

 

Skjuvtöjningen !! hos provet kunde sedan beräknas genom att integrera ekvation (4.7) enligt 

 

 !! ! ! ! !!!
!!!"#

!! !!
! !"   (4.8) 

 

4.2 Skjuvspänningen 

Vidare behövdes även skjuvspänningen för att kunna erhålla en spännings-töjningskurva över 

provet. Skjuvtöjningen !! i provet fås via sambandet som ges utav differentialen i ekvation (3.22) 

 

 !!! ! !!!!"    (4.9) 

 

där !! är momentet som provet utsattes för och är samma moment som mättes i den 

transmitterande stången [10]. Eftersom provet var solitt varierade skjuvtöjningen !! med radien. 
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Skjuvtöjningen var noll i mitten av provet och ökade med radien. Maximal skjuvtöjning erhölls 

därför på mantelytan vid radien R. Genom att integrera båda sidor av differentialen i ekvation 

(4.9) och lösa för !! kunde ett uttryck för skjuvspänningen erhållas. Men detta var bara möjligt 

om provet töjdes elastiskt. Då skulle samma resultat som i ekvation (3.26) erhållits som 

tillsammans med Hookes lag givit 

 

 !! ! !!!
! ! ! !!

! !! !! ! !!
! !   (4.10) 

 

Men vid tillräckligt stora skjuvspänningar deformerades provet plastiskt utav vågen som 

propagerade genom provet. Figur 4.1 visar hur provet deformerats plastiskt in till radien r. 

Innanför radien r fanns en elastisk kärna. Att bestämma hur långt in i provet plasticiteten sträckte 

sig samt hitta en funktion som beskrev den radiella variationen hos skjuvspänningen var svårt. 

Detta medförde att skjuvspänningen !! i provet inte kunde bestämmas med ett solitt prov. 

 

 
 

Figur 4.1 Tvärsnitt av solitt prov som deformerats plastiskt in till radien r. 
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5 Diskussion och slutsatser 

För att kunna erhålla en väldefinierad skjuvspänning !! i provet hade det varit fördelaktigt att 

använda ett tunnväggigt rör som prov, se figur 5.1. I ett tunnväggigt rör är skillnaden mellan den 

inre och den yttre radien liten vilket medför att skjuvspänningen ! inte kan variera särskilt mycket 

med radien. Om man antar att den radiella variationen är försumbar kan skjuvspänningen i 

provet anses vara konstant och differentialen som ges utav ekvation (4.9) kan lösas för !! enligt 

 

 !! ! !!!! !!!"!!
!! ! !!!! !!

!!!!!
!    (5.1) 

 

där !!! ! !!! ! !! ! !! !!! ! !!!! ! !!! ! !!!!!! eftersom !! ! !! ! !! är tjockleken 

hos ett tunnväggigt rör och !! ! !
! !! ! !!  är ett medelvärde av dess radie. Ekvation (5.1) kan 

därför skrivas 

 

 !! ! !!!!!!!!! ! !! ! !!
!!!!!!!

   (5.2) 

 

Nu hade spännings-töjningskurvan för provet kunnat konstrueras med hjälp av ekvation (4.8) 

och (5.2) om experimentet utförts med tunnväggiga prov. 

 

 
 

Figur 5.1 Tunnväggigt rör utsatt för skjuvspänning. 
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En stor del av denna rapport utgörs av den teori som beskriver hur mätningen av en 

spänningsvåg kan utföras. Det som inte togs i beaktning under experimentets gång var att 

töjningsgivarna skulle ”hinna med” att mäta vågen som propagerade i stängerna med en hastighet 

på 3,1 km/s. Lyckligtvis var töjningsgivarna nog snabba för att mäta denna våg. Detta kan 

förklaras eftersom en töjningsgivare kan ses som en reglerbar elektrisk resistans. Om ingen våg 

finns i stängerna finns inte heller någon resistansförändring hos töjningsgivarna och därmed är 

spänningen noll över Wheatstonebryggorna, i enlighet med teorin i kapitel 3.2. När vågen sedan 

färdas genom ett mätsnitt kommer resistansförändringar att uppstå som är proportionella mot de 

spänningsförändringar som förstärks av förstärkarna6 och som slutligen samlas upp av 

oscilloskopet. Det som kan bestämma en övre gräns på en vågs propageringshastighet för att en 

mätning ska ”hinnas med” är alltså inte töjningsgivarna utan snarare den elektronik som används 

vid mätningen av de spänningsförändringar som uppstår i Wheatstonebryggorna. 

 

Huvudspänningar och huvudspänningsriktningar räknades ut i kapitel 3. Detta gjorde det möjligt 

att placera töjningsgivarna så att det gick att mäta en så stor signal som möjligt. I efterhand insåg 

jag att de beräkningarna hade varit enklare att utföra med hjälp av Mohrs cirkel. Om en massiv 

cylinder som utsätts för ett vridande moment betraktas kan spänningstillståndet hos ett 

tillhörande ytelement bestämmas, se figur 5.2. Eftersom att den massiva cylindern i figur 5.2 inte 

utsätts för drag- eller tryckspänning utan endast vridning är !!! ! !!! ! ! medan !!" !
!!" ! !. Ytelementets spänningsmatris kan därför skrivas 

 

 ! ! !!! !!"
!!" !!! ! ! !!"

!!" !    (5.3) 

 

På samma sätt som i kapitel 3.1 fås huvudspänningarna via den karakteristiska ekvationen  

!"# ! ! !" ! !. Genom att lösa den karakteristiska ekvationen erhålls huvudspänningarna 

!!!! ! !!!". Mohrs cirkel kan nu skapas, se figur 5.3, där punkten !!!!"  motsvaras av 

spänningstillståndet hos ytelementet. 

                                                
6 Förstärkarna är av märket KYOWA, modell CDV-700A. Specifikation hittas på tillverkarens hemsida: 

http://www.kyowa-ei.com.jp/eng 
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Figur 5.2. Överst: Massiv cylinder utsatt för ett vridande moment. Nederst: Tillhörande ytelement med dess spänningar. 

 

 
Figur 5.3 Mohrs cirkel för spänningstillståndet hos ytelementet. 

 

I Mohrs cirkel avläses vinkeln ! till !!"#. Töjningsgivarna ska därför placeras så att de är vridna 

!!"# jämfört med ytelementet. Detta kommer medföra att töjningsgivarna kan mäta en signal 

som är så stor som möjligt, vilket är samma resultat som erhölls genom att lösa egenproblemet i 

kapitel 3.1. 
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Jag har kommit till insikten att det experiment som utförts med hjälp av Split Hopkinson 

skjuvningsstång är väldigt komplext och kräver förutom goda kunskaper inom material- och 

hållfasthetslära även förståelse för elektronik och programmering. Jag skulle inte rekommendera 

att utföra detta experiment ensam då det ibland är många moment som ska utföras samtidigt, 

speciellt i det skede då skjuvspänningsvågen genereras. Om erfarenhet saknas från liknande 

laborationsmiljöer är detta ett bra experiment att utföra eftersom metoden är välkänd och finns 

beskriven i litteraturen. Speciellt rekommenderar jag ASM Handbook Volume 8: Mechanical 

Testing and Evaluation om experimentet involverar en Split Hopkinsonstång.
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