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POVZETEK 

V diplomskem seminarju obravnavamo Split-Hopkinsonovo eksperimentalno metodo za 

določanje dinamičnih lastnosti materialov. Spoznamo lastnosti tlačnih valov, ki se razširjajo 

pri eksperimentu in izpeljemo enodimenzionalno valovno enačbo. Iz rešitev valovne enačbe 

izpeljemo enačbi za napetost in deformacijo v preizkušancu. Preučimo odbojnost in 

prepustnost valovanja na meji snovi različnih impedanc in izpeljemo enačbe za amplitudne 

koeficiente odbojnosti in prepustnosti. Z upoštevanjem modela večkratnih odbojev tlačnega 

vala znotraj preizkušanca zapišemo enačbi za napetosti v palicah zaradi tlačnih valov in 

predstavimo vpliv spreminjanja polmera in dolžine preizkušanca na napetosti v palicah. 

 

Ključne besede: Split-Hopkinsonova metoda, tlačni val, preizkušanec, deformacija, napetost, 

model večkratnih odbojev 

 

ABSTRACT 

In this seminar we consider the Split-Hopkinson experimental method for determining the 

dynamic characteristics of materials. We study the properties of propagating pressure waves 

and derive the one-dimensional wave equation. From the solutions of the wave equation we 

derive equations for stress and strain in the specimen. We examine wave reflection and 

transmission at the boundary of two materials with different impedances and derive equations 

for amplitude coefficients of reflectance and transmittance. By considering of multiple 

reflections of pressure waves inside the specimen we derive equations for stresses in bars due 

to pressure waves and study the effect of the radius and length of the specimen on the stress in 

bars. 

 

Key words: Split-Hopkinson Pressure Bar, pressure wave, specimen, strain, stress, multiple 

reflections model 
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1 Uvod 

Hiter razvoj industrije in znanosti zahteva podrobnejše poznavanje lastnosti materialov in 

njihove odzive na zunanje motnje in obremenitve. Dobro je že poznano obnašanje materialov 

pri statičnih obremenitvah, vse večja pa je potreba po poznavanju obnašanja le-teh pri 

dinamičnih obremenitvah. V gradbeništvu, strojništvu, avtomobilski, letalski, vesoljski 

industriji in drugod nas najpogosteje zanimajo napetosti v materialih in deformacije, ki jih te 

napetosti povzročijo. Nujno je poznavanje največje napetosti, s katero še lahko material 

obremenimo, da ostane njegova deformacija v želenih mejah. Te fizikalne količine določamo 

z eksperimentalnimi metodami, pri katerih lahko izstrelimo palico v trdno vpeto togo ploščo 

in iz deformacije palice sklepamo po njenih lastnostih (Taylorjev udarni test ali s tujko Taylor 

Impact Test) [1]. Iz strižnih obremenitev tankega materiala pritrjenega na izstreljeno ploščo, 

ki trči v mirujočo ploščo (plošči sta med seboj vzporedni in nagnjeni pod kotom glede na 

njuno os gibanja), določamo strižne napetosti in deformacije materiala (Tlačno-strižni trk 

plošč ali s tujko Pressure-Shear Plate Impact) [2]. Iz absorbirane energije materiala z zarezo, 

ki ga deformiramo z nihajnim strojem, pa določamo žilavost materiala (Charpyjev udarni test 

ali s tujko Charpy Impact Test) [3]. V seminarju se bomo posvetili najbolj razširjeni metodi 

za visoke hitrosti deformiranja, to je Split-Hopkinsonova metoda ali z okrajšavo SHPB (Split-

Hopkinson Pressure Bar). Pri SHPB metodi preizkušanec postavimo med dve dolgi palici in 

ga tlačno obremenimo tako, da na koncu ene palice z udarcem ustvarimo tlačni val, ki se nato 

razširja po palicah in preizkušancu. S senzorji izmerimo deformacije v palicah, ki jih 

povzročijo tlačni valovi in iz izmerjenih vrednosti izračunamo napetost in deformacijo v 

preizkušancu [4]. 
 

Nam najbližje in po zadnjih podatkih iz leta 2014 tudi največje  preizkuševališče za merjenje 

in določanje dinamičnih lastnosti materialov se nahaja v kraju Ispra v Italiji [5,6]. V Sloveniji 

še ni posameznika oz. ustanove, ki bi se ukvarjala s tovrstnimi meritvami, so pa želje po 

postavitvi preizkuševališča na Univerzi v Mariboru. To nakazuje že magistrsko delo [7] na 

Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru, kjer avtorica poda tako teoretično razlago SHPB 

metode kot tudi numerični model in rezultate eksperimentalnih testiranj opravljenih v Impact 

Engineering Laboratory na Univerzi v Oxfordu. V okviru študentskega projekta Posodobitev 

postopkov konstruiranja proti-udarnih zaščitnih jeklenih konstrukcij [8] se je začelo na 

Univerzi v Mariboru, ob sodelovanju Fakultete za naravoslovje in matematiko in Fakultete za 

strojništvo, postavljati prvo takšno preizkuševališče v Sloveniji. Cilj dela za diplomski 

seminar je zato bila seznanitev s temeljnimi fizikalnimi osnovami delovanja SHPB in izdelava 

modela, ki bo omogočal izračun napetosti in deformacije v preizkušancu iz izmerjenih 

podatkov pri eksperimentu. 
 

Diplomski seminar je zastavljen na sledeč način. V 2. poglavju bomo obravnavali osnove 

načina delovanja SHPB in spoznali teorijo mehanskih tlačnih valov. Izpeljali bomo enačbe za 

napetost in deformacijo v preizkušancu in enačbe odbojnosti in prepustnosti tlačnih valov na 

mejah palic s preizkušancem. V 3. poglavju bomo opisali metodo večkratnih odbojev tlačnega 

vala v preizkušancu, ki smo jo uporabili za postavitev modela. Na koncu bomo obravnavali 

napetosti v palicah ter napetosti in deformacije v preizkušancu za različne dimenzije in 

polmere preizkušanca (4. poglavje).  
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2 Split-Hopkinsonova metoda za določanje dinamičnih lastnosti 

materialov 

Eksperimentalna tehnika SHPB je bila najprej namenjena testiranju različnih kovinskih 

materialov, v zadnjem času pa se uporablja tudi za testiranje polimernih materialov, betona in 

keramike [9]. Eksperiment se imenuje po Bertramu Hopkinsonu, saj je bil prvi, ki je preko 

udarnega telesa pošiljal elastične tlačne valove po dolgih palicah in v njih meril napetost [10]. 

Za metodo SHPB se v literaturi pogosto uporablja izraz Kolskyjev test, saj je bil Kolsky prvi, 

ki je eksperiment zasnoval iz dveh ravnih, okroglih palic in kratkega preizkušanca med njima 

[11]. Palici, ki se nahajata na vsaki strani preizkušanca, se imenujeta vstopna in izstopna 

palica. Tlačne valove tvorimo tako, da ustvarimo hiter in sunkovit udarec na prosti konec 

vstopne palice, kar najlažje naredimo z udarnim telesom, ki ga tlačno pospešimo (slika 1). Ko 

udarno telo udari ob vstopno palico, se začne po njej razširjati vpadni val, ki se ga del na meji 

vstopne palice in preizkušanca odbije kot odbiti val, del pa nadaljuje v preizkušanec in 

izstopno palico kot  preneseni val. 

 

 

 

 

 

 

 

Ko elastični tlačni val potuje po palicah, se te lokalno elastično deformirajo, kar pomeni, da se 

delci oz. tanke rezine palice, ki so v ravnovesju, pri prehodu tlačnega vala premaknejo iz 

ravnovesne lege in se po prehodu vala vrnejo nazaj. Hitrost deformacije pove, kako hitro se to 

zgodi. Vstopna in izstopna palica sta iz materiala, ki ima visoko mejo plastičnosti, saj želimo, 

da se pri eksperimentu deformirata samo elastično [12,13]. Kot je že nakazano, bomo v tem 

diplomskem seminarju kot delec razumeli tanko rezino palice. 
 

Na vstopni palici merimo deformacijo oz. odmik delcev vstopne palice od ravnovesne lege, ki 

jo povzročata vpadni in odbiti tlačni val, na izstopni palici pa merimo deformacijo oz. odmik 

delcev izstopne palice od ravnovesne lege, ki ga povzroča prenesen tlačni val (slika 2). Od 

lastnosti materiala in geometrije preizkušanca je odvisno, kakšno bo razmerje amplitud 

vpadnega, odbitega in prenesenega tlačnega vala. Deformacijo zaradi potujočih tlačnih valov 

merimo z uporovnimi merilnimi lističi, katerim se ob deformaciji oz. spremembi njihove 

dolžine poveča ali zmanjša upor, to pa vpliva na izhodni električni signal, ki ga dobimo s 

primerno vezavo merilnih lističev v Wheatsonov mostiček [4]. Iz deformacije vstopne in 

izstopne palice lahko izračunamo napetosti v teh dveh palicah, iz tega pa lahko sklepamo na 

napetost in deformacijo v preizkušancu, kot bomo podrobneje razložili v nadaljevanju. 

Slika 1. Poenostavljena shema postavitve SHPB eksperimenta 

Udarno 
telo Vstopna palica Izstopna palica 

Preizkušanec 
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2.1 Tlačni valovi 

Ker se pri eksperimentu po palicah in preizkušancu longitudinalno razširjajo elastični tlačni 

valovi, nas zanima, kako opišemo te valove in kakšne so njihove lastnosti. Razširjanje 

elastičnih tlačnih valov opisuje valovna enačba. V našem primeru zadostuje 

enodimenzionalna valovna enačba, saj se tlačni valovi širijo primarno v smeri daljše osi palic 

in preizkušanca. Preden jo izpeljemo, poglejmo, kaj vse že vemo o razširjanju tlačnih valov v 

snovi. 

 

Tlačni valovi se v snovi razširjajo z določeno hitrostjo (𝑐), ki je odvisna od gostote snovi (𝜌) 

in prožnosti oz. modula elastičnosti snovi (𝐸) [14]: 

 

𝑐 = √
𝐸

𝜌
  .                                                                       (1) 

 

Na sliki 3 je prikazan element palice, po kateri se razširja tlačni val. Dolžino diferencialno 

majhnega elementa označimo z  𝑑𝑥, njegov prečni presek pa z 𝑆. Ko tlačni val, ki se razširja 

po palici, potuje čez izbran diferencialno majhen element, povzroči, da se v času prehoda vala 

razdalja med delci elementa spremeni. Če se razdalja med delci elementa zmanjša, govorimo 

o stisljivostnem tlačnem valu, saj se element stisne, če pa se razdalja med delci elementa 

poveča, imamo natezni tlačni val [14]. Ker se izpeljava valovne enačbe za obe vrsti tlačnih 

valov ne razlikuje, predpostavimo, da se razširja stisljivostni tlačni val. Če torej opazujemo 

diferencialno majhen element palice, deluje nanj na levi strani pri 𝑥 = 𝑥𝐿 sila (𝐹𝐿), ki kaže v 

smeri razširjanja tlačnega vala, na desni strani pri 𝑥 = 𝑥𝐷 pa sila (𝐹𝐷), ki kaže v nasprotni 

smeri razširjanja tlačnega vala (slika 3) [12]. 

 

Slika 2. Prikaz vpadnega, odbitega in prenesenega tlačnega vala. Merilni lističi na vstopni palici merijo 

deformacijo zaradi vpadnega in odbitega vala, merilni lističi na izstopni palici pa merijo deformacijo zaradi 

prenesenega vala. Povzeto po [13]. 

merilni 
lističi 

𝑥 

𝑡 
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Ker se palice, pri razširjanju tlačnega vala odzivajo elastično (tlačni val jih elastično 

deformira), je sila na enoto površine (𝐹 𝑆⁄ ) elementa premo sorazmerna s spremembo 

njegove dolžine, skladno s Hookovim zakonom: 

 

𝐹

𝑆
= 𝐸

𝜕𝑢

𝜕𝑥
 ,                                                                     (2) 

 

kjer 𝑢 označuje odmike delcev, v našem primeru palice ali preizkušanca, od njihove 

ravnovesne lege. 

 

Silo na enoto površine elementa imenujemo napetost (𝜎) v elementu [15]: 

 

𝜎 =
𝐹

𝑆
 ,                                                                        (3) 

 

relativno spremembo dolžine elementa pa deformacija (𝜀): 

 

𝜀 =
𝜕𝑢

𝜕𝑥
 .                                                                       (4) 

 

Ob upoštevanju enačb (3) in (4) zapišemo enačbo (2) kot: 

 

𝜎 = 𝐸𝜀 .                                                                       (5) 

 

Ker odmika delcev pri 𝑥𝐿 (𝑢(𝑥𝐿)) in 𝑥𝐷 (𝑢(𝑥𝐷)) (glej sliko 3) nista čisto enaka, deluje na ta 

element palice rezultanta sil z velikostjo 𝐹𝐷 − 𝐹𝐿 [12]. Odmike delcev (𝑢) lahko razvijemo v 

Taylorjevo vrsto okoli 𝑥𝐿 za majhne odmike 𝑑𝑥: 

 

𝑢(𝑥𝐿 + 𝑑𝑥) = 𝑢(𝑥𝐿) +
𝜕𝑢

𝜕𝑥
|

𝑥𝐿

𝑑𝑥 .                                              (6) 

Slika 3. Na diferencialno majhen element palice z dolžino 𝑑𝑥, deluje na njegovo levo stran pri 𝑥 = 𝑥𝐿  sila 

označena kot 𝐹𝐿, na njegovo desno stran pri 𝑥 = 𝑥𝐷  pa deluje sila označena kot 𝐹𝐷. Površina preseka na katerega 

delujeta ti dve sili, je označena z 𝑆. 
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Naj bo 𝑢𝐿 = 𝑢(𝑥𝐿) in 𝑢𝐷 = 𝑢(𝑥𝐿 + 𝑑𝑥). Tako lahko enačbo (6) zapišemo kot: 

 

𝑢𝐷 = 𝑢𝐿 +
𝜕𝑢

𝜕𝑥
|

𝑥𝐿

𝑑𝑥 .                                                          (7) 

 

Zaradi splošnosti izrazov bomo pisali vnaprej 𝑢𝐿 = 𝑢. Ob upoštevanju enačb (2) in (7) tako 

dobimo: 

 

𝐹𝐷 − 𝐹𝐿 = 𝑆𝐸𝑑𝑥
𝜕2𝑢

𝜕𝑥2
 .                                                         (8) 

 

Uporabimo II. Newtonov zakon, ki pove, da je rezultanta sil na element palice enaka produktu 

njegove mase (𝑑𝑚) in pospeška (𝜕2𝑢 𝜕𝑡2⁄ ): 

 

𝑆𝐸𝑑𝑥
𝜕2𝑢

𝜕𝑥2
= 𝑑𝑚

𝜕2𝑢

𝜕𝑡2
 .                                                         (9) 

 

V enačbi (9) upoštevamo zvezo 𝑑𝑚 = 𝜌𝑆𝑑𝑥 in dobimo [12,14]: 

 

𝜕2𝑢

𝜕𝑥2
=

𝜌

𝐸

𝜕2𝑢

𝜕𝑡2
 .                                                             (10) 

 

Če združimo enačbi (1) in (10), dobimo znano obliko enodimenzionalne valovne enačbe, ki 

opisuje razširjanje elastičnih tlačnih valov po palicah in preizkušancu: 

 

𝜕2𝑢

𝜕𝑥2
=

1

𝑐2

𝜕2𝑢

𝜕𝑡2
 .                                                            (11) 

 

Rešitve dobljene valovne enačbe so linearne kombinacije ravnih valov, ki se lahko širijo v 

levo ali desno. Odmik od ravnovesne lege na danem mestu v prostoru tako v splošnem 

zapišemo kot [14]: 

 

𝑢(𝑥, 𝑡) = ℱ(𝑥 − 𝑐𝑡) + 𝒢(𝑥 + 𝑐𝑡),                                          (12) 

 

kjer sta ℱ in 𝒢 poljubni funkciji. Z odvajanjem 𝑢(𝑥, 𝑡) po kraju in času lahko bralec hitro 

preveri, da 𝑢(𝑥, 𝑡) podan z enačbo (12) zadošča valovni enačbi (enačba (11)). 

 

2.2 Deformacija in napetost v preizkušancu 

Napišimo rešitve za primer razširjanja tlačnih valov v vstopni in izstopni palici, ob 

zgledovanju na splošen zapis rešitev valovne enačbe (enačba (12)). V vstopni palici imamo 

vpadni val, ki se razširja v desno, in val, ki se odbije od meje vstopne palice s preizkušancem 

in se razširja v levo. Izraz za odmike delcev palice od ravnovesne lege v vstopni palici 

(𝑢1(𝑥, 𝑡)) je zato vsota dveh funkcij: 
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𝑢1(𝑥, 𝑡) = 𝑓(𝑥 − 𝑐𝑡) + 𝑔(𝑥 + 𝑐𝑡).                                         (13) 

 

V izhodni palici imamo samo preneseni val, ki se razširja v desno in zato je rešitev valovne 

enačbe za odmike delcev v izhodni palici (𝑢2(𝑥, 𝑡)) sledeča: 

 

𝑢2(𝑥, 𝑡) = ℎ(𝑥 − 𝑐𝑡).                                                      (14) 

 

Deformacijo v vstopni palici in deformacijo v izstopni palici dobimo tako, da odmika od 

ravnovesne lege (enačbi (13) in (14)) odvajamo po kraju (glej enačbo (4)). V vstopni palici 

imamo deformacijo zaradi vpadnega vala (𝜀𝑖) in deformacijo zaradi odbitega vala (𝜀𝑟), v 

izstopni palici pa imamo samo deformacijo zaradi prenesenega vala (𝜀𝑡) [13]. Če vpeljemo 

novi oznaki 𝛼 = 𝑥 − 𝑐𝑡 in 𝛽 = 𝑥 + 𝑐𝑡 ter uporabimo verižno pravilo pri odvajanju, dobimo 

za deformacijo v vstopni palici (𝜀1): 

 

𝜀1 =
𝜕𝑢1(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥
=

𝜕𝑓

𝜕𝛼

𝜕𝛼

𝜕𝑥
+

𝜕𝑔

𝜕𝛽

𝜕𝛽

𝜕𝑥
 ,                                                   

 

kar ob upoštevanju 𝜕𝛼 𝜕𝑥⁄ = 𝜕𝛽 𝜕𝑥⁄ = 1 zapišemo tudi kot: 

 

𝜀1 = 𝑓′ + 𝑔′ = 𝜀𝑖 + 𝜀𝑟 ,                                                    (15) 

 

kjer smo s črtico označili odvod po 𝑥 − 𝑐𝑡 ali po 𝑥 + 𝑐𝑡. Deformacija v izstopni palici je: 

 

𝜀2 =
𝜕𝑢2(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥
=

𝜕ℎ

𝜕𝛼

𝜕𝛼

𝜕𝑥
 ,                                                            

 

ali: 

 

𝜀2 = ℎ′ = 𝜀𝑡 .                                                              (16) 

 

Z odvajanjem po času dobimo še hitrosti odmikov od ravnovesne lege [16]: 

 

𝜕𝑢1(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡
= 𝑐(−𝑓′ + 𝑔′)                                                   (17) 

in 

 

𝜕𝑢2(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡
= −𝑐ℎ′.                                                        (18) 

 

Enačbi (17) in (18) integriramo v mejah od 0 do 𝑡. Upoštevamo še enačbi (15) in (16) in 

tako dobimo: 
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𝑢1(𝑥, 𝑡) = 𝑐 ∫ (−𝜀𝑖 + 𝜀𝑟) 𝑑𝑡
𝑡

0

 ,                                             (19) 

𝑢2(𝑥, 𝑡) = −𝑐 ∫ 𝜀𝑡 𝑑𝑡
𝑡

0

.                                                   (20) 

 

Tako zapišemo povprečno deformacijo v preizkušancu (𝜀0), ob upoštevanju enačb (19) in 

(20) kot: 

 

𝜀0 =
𝑢2(𝑥, 𝑡) − 𝑢1(𝑥, 𝑡)

𝑙0
=

𝑐

𝑙0
∫ (𝜀𝑖 − 𝜀𝑟 − 𝜀𝑡) 𝑑𝑡

𝑡

0

 ,                            (21) 

 

kjer je 𝑙0 dolžina preizkušanca. 

 

Napetost v preizkušancu dobimo tako, da primerjamo sili na obeh ploskvah, kjer se 

preizkušanec stika s palicama. Na meji vstopne palice in preizkušanca (𝑥 = 0) deluje na 

preizkušanec sila 𝐹1, na meji preizkušanca in izstopne palice (𝑥 = 𝑙0) pa deluje na 

preizkušanec sila 𝐹2. Pri zapisu sil se zgledujemo po enačbi (2), pri tem pa upoštevamo še 

enačbe (4), (15) in (16): 

 

𝐹1 = 𝑆𝐸(𝜀𝑖 + 𝜀𝑟) ,                                                         (22) 

𝐹2 = 𝑆𝐸𝜀𝑡 .                                                               (23) 

 

Napetost v preizkušancu (𝜎0) izračunamo iz povprečja napetosti na njegovih ploskvah. Z 

upoštevanjem enačb (22) in (23) zapišemo: 

 

𝜎0 =
𝑆𝐸

2𝑆0

(𝜀𝑖 + 𝜀𝑟 + 𝜀𝑡) ,                                                   (24) 

 

kjer je 𝑆0 prečni presek preizkušanca. Če upoštevamo, da je preizkušanec v ravnovesju, velja 

𝐹1 = 𝐹2, od koder sledi 𝜀𝑖 + 𝜀𝑟 = 𝜀𝑡. Tedaj se enačbi za deformacijo (enačba (21)) in 

napetost (enačba (24)) v preizkušancu poenostavita v [4,13]: 
 

𝜀0 = −2
𝑐

𝑙0
∫ 𝜀𝑟 𝑑𝑡

𝑡

0

 ,                                                         (25) 

𝜎0 =
𝑆𝐸

𝑆0
𝜀𝑡 .                                                                 (26) 

 

Če enačbo za deformacijo preizkušanca odvajamo po času (𝑡), dobimo enačbo za hitrost 

deformacije preizkušanca (𝜀0̇): 

 

𝜀0̇ =
𝑑𝜀0

𝑑𝑡
= −2

𝑐

𝑙0
𝜀𝑟 .                                                        (27) 
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2.3 Odbojnost in prepustnost na mejah palic s preizkušancem 

Če želimo dobiti odbojnost in prepustnost na mejah, moramo najprej izpeljati amplitudna 

koeficienta odbojnosti za prehod valovanja iz palice v preizkušanec in iz preizkušanca v 

palico ter amplitudna koeficienta prepustnosti za prehod valovanja iz palice v preizkušanec in 

iz preizkušanca v palico. 

 

Pri izpeljavi izhajamo iz ravnovesnih pogojev na meji vstopne palice in preizkušanca (𝑥 = 0) 

in meji preizkušanca in izstopne palice (𝑥 = 𝑙0) [12,16]. Prvi pogoj je enakost velikosti sil na 

mejah in izhaja iz III. Newtonovega zakona, ki se v našem primeru glasi: če deluje palica na 

preizkušanec z določeno silo, potem deluje preizkušanec na palico z nasprotno, vendar enako 

veliko silo. Drugi pogoj je enakost hitrosti delcev na mejah, saj velja, da so palice in 

preizkušanec ves čas v stiku (slika 4). Na meji pri 𝑥 = 0 velja: 

 

𝐹1 = 𝐹0 ,                                                                   (28) 

𝑣1 = 𝑣0 ,                                                                   (29) 

 

kjer je 𝐹1 sila, s katero deluje vstopna palica na preizkušanec, 𝐹0 sila, s katero deluje 

preizkušanec na vstopno palico, 𝑣1 je hitrost delcev vstopne palice na meji in 𝑣0 hitrost delcev 

preizkušanca na meji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz enačbe (3) vidimo, da se lahko sila zapiše kot produkt površine preseka, na katerega sila 

deluje, in napetosti, pri čemer je velikost napetosti v našem primeru kar amplituda tlačnega 

vala. Napetost v vstopni palici, ki jo povzroči vpadni val, na meji pri 𝑥 = 0 označimo s 𝜎𝑖,1, 

napetost, ki jo povzroči odbiti val s 𝜎𝑟,1 in napetost v preizkušancu zaradi prenesenega vala s 

𝜎𝑡,1 (slika 5). Presek vstopne oz. izstopne palice v nadaljevanju označimo z 𝑆1. Z uporabo 

enačbe (3) se enačba (28) zapiše kot: 

 

𝑆1(𝜎𝑖,1 + 𝜎𝑟,1) = 𝑆0𝜎𝑡,1 .                                                    (30) 

 

Slika 4. Prikaz enakosti sil in hitrosti odmikov delcev na mejah pri 𝑥 = 0 in 𝑥 = 𝑙0. Puščice oranžne barve 

označujejo sili (𝐹0), s katerima deluje preizkušanec na palici, in hitrosti odmikov delcev preizkušanca od mej 

(𝑣0). Modre puščice označujejo sili (𝐹1), s katerima delujeta palici na preizkušanec in hitrosti odmikov delcev 

palic od mej (𝑣1). 

vstopna palica 

preizkušanec 
izstopna palica 
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Pri zapisu definicije hitrosti delcev (𝑣) uporabimo verižno pravilo: 

 

𝑣 =
𝑑𝑢

𝑑𝑥

𝑑𝑥

𝑑𝑡
 .                                                                 (31) 

 

Z upoštevanjem enačb (1), (4) in (5), se enačba (31) preoblikuje v: 

 

𝑣 =
𝜎

𝑐𝜌
 .                                                                    (32) 

 

Sedaj v enačbi (29) uporabimo zgoraj dobljeno enačbo (32) in dobimo: 

 

1

𝜌1𝑐1
(𝜎𝑖,1 − 𝜎𝑟,1) =

1

𝜌0𝑐0
𝜎𝑡,1 ,                                               (33) 

 

kjer je 𝜌1 gostota palic, 𝑐1 hitrost razširjanja tlačnih valov po palicah, 𝜌0 gostota preizkušanca 

in 𝑐0 hitrost razširjanja tlačnih valov po preizkušancu. Iz enačb (30) in (33) izrazimo 

razmerji 𝜎𝑟,1 𝜎𝑖,1⁄  in 𝜎𝑡,1 𝜎𝑖,1⁄ : 
 

𝜎𝑟,1

𝜎𝑖,1
=

𝜌0𝑐0𝑆0 − 𝜌1𝑐1𝑆1

𝜌0𝑐0𝑆0 + 𝜌1𝑐1𝑆1
 ,                                                     (34) 

𝜎𝑡,1

𝜎𝑖,1
=

2𝜌0𝑐0𝑆1

𝜌0𝑐0𝑆0 + 𝜌1𝑐1𝑆1
 .                                                     (35) 

 

V enačbah (34) in (35) lahko prepoznamo člene, ki predstavljajo mehansko impedanco 

snovi. Splošna enačba za mehansko impedanco snovi (𝑧) je [12,16]: 
 

𝑧 = 𝜌𝑐𝑆 .                                                                  (36) 

 

Razmerji 𝜎𝑟,1 𝜎𝑖,1⁄  in 𝜎𝑡,1 𝜎𝑖,1⁄  imenujemo amplitudna koeficienta odbojnosti (𝜌10) in 

prepustnosti (𝜏10) za prehod valovanja iz palice v preizkušanec. Tako enačbi (34) in (35), 

Slika 5. Prikaz razširjanja tlačnega vala iz palice v preizkušanec (𝑥 = 0) in iz preizkušanca v palico (𝑥 = 𝑙0). 

Zelene puščice predstavljajo vpadni (𝑖) val in prepuščena (𝑡) vala, rdeče pa odbita (𝑟) vala. 𝜎 je napetost v 

materialu, indeks 1 se nanaša na mejo pri 𝑥 = 0, 2 pa na mejo pri 𝑥 = 𝑙0. Dolžina preizkušanca je označena z 𝑙0, 

presek preizkušanca s 𝑆0 in presek palic s 𝑆1. 

vstopna palica 
preizkušanec 

izstopna palica 
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pri upoštevanju enačbe za impedanco preizkušanca (𝑧0), ki je 𝑧0 = 𝜌0𝑐0𝑆0 in enačbe za 

impedanco palice (𝑧1), ki je 𝑧1 = 𝜌1𝑐1𝑆1, zapišemo kot:  

 

𝜌10 =
𝜎𝑟,1

𝜎𝑖,1
=

𝑧0 − 𝑧1

𝑧0 + 𝑧1
 ,                                                         (37) 

𝜏10 =
𝜎𝑡,1

𝜎𝑖,1
=

2𝑧0

𝑧0 + 𝑧1

𝑆1

𝑆0
 .                                                      (38) 

 

Postopek zapisa ravnovesnih enačb ponovimo še za mejo pri 𝑥 = 𝑙0. Napetost v preizkušancu, 

ki jo povzroči vpadni val na tej meji, označimo s 𝜎𝑖,2, napetost, ki jo povzroči odbiti val, 

označimo s 𝜎𝑟,2 in napetost v izstopni palici, ki nastane zaradi prenesenega vala, s 𝜎𝑡,2. Velja 

še omeniti, da je vpadni val na meji pri 𝑥 = 𝑙0 enak prenesenemu valu na meji pri 𝑥 = 0 

(slika 5). Pogoja za ravnovesje na meji pri 𝑥 = 𝑙0 sta tako: 

 

𝑆0(𝜎𝑖,2 + 𝜎𝑟,2) = 𝑆1𝜎𝑡,2 ,                                                   (39) 
 

in 
 

1

𝜌0𝑐0
(𝜎𝑖,2 − 𝜎𝑟,2) =

1

𝜌1𝑐1
𝜎𝑡,2 .                                               (40) 

 

Iz enačb (39) in (40) izrazimo razmerji 𝜎𝑟,2 𝜎𝑖,2⁄  in 𝜎𝑡,2 𝜎𝑖,2⁄ , ki predstavljata amplitudna 

koeficienta odbojnosti (𝜌01) in prepustnosti (𝜏01) za prehod valovanja iz preizkušanca v 

palico. Ob upoštevanju enačbe (36) zapišemo: 

  

𝜌01 =
𝜎𝑟,2

𝜎𝑖,2
= −

𝑧0 − 𝑧1

𝑧0 + 𝑧1
 ,                                                    (41) 

𝜏01 =
𝜎𝑡,2

𝜎𝑖,2
=

2𝑧1

𝑧0 + 𝑧1

𝑆0

𝑆1
 .                                                    (42) 

 

Enačbi amplitudnih koeficientov odbojnosti (enačbi (37) in (41)) se med seboj razlikujeta 

samo v predznaku, kar pomeni, da se odbitemu valovanju faza enkrat spremeni, drugič ne. 

Delež odbite energije oz. odbojnost (𝑅) in delež prenesene energije oz. prepustnost (𝑇) sta za 

oba primera, ko potuje valovanje iz palice v preizkušanec in obratno, enaka: 

 

𝑅 = 𝜌10
2 = 𝜌01

2 = (
𝑧0 − 𝑧1

𝑧0 + 𝑧1
)

2

,                                             (43) 

𝑇 = 1 − 𝑅 =
4𝑧1𝑧0

(𝑧0 + 𝑧1)2
 .                                                 (44) 

 

Kot lahko vidimo iz dobljenih enačb za odbojnost in prepustnost, sta le-ti odvisni samo od 

razmerja impedanc palic in preizkušanca. Pri razmerju impedanc imamo slednje možnosti: 
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𝑖)  impedanca preizkušanca je večja kot impedanca palice (𝑧0 > 𝑧1), 

𝑖𝑖) impedanca preizkušanca je enaka kot impedanca palice (𝑧0 = 𝑧1), 

𝑖𝑖𝑖) impedanca preizkušanca je manjša kot impedanca palice (𝑧0 < 𝑧1). 
 

Slika 6 prikazuje prepustnost in odbojnost v odvisnosti od razmerja impedanc palic in 

preizkušanca. Če je impedanca preizkušanca veliko večja od impedance palice, gre razmerje 

impedanc proti 0 in takrat se nazaj v palico odbije vsa vpadna energija. Z večanjem razmerja 

impedanc odbojnost pada, prepustnost pa narašča, vse dokler nista impedanci enaki. Takrat je 

prepustnost enaka 1, odbojnost pa je 0. To pomeni, da se takrat v preizkušanec prenese vsa 

energija oz. da se na meji valovanje ne odbije. Ko postane impedanca preizkušanca manjša od 

impedance palice, odbojnost narašča proti 1, prepustnost pa pada proti 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poglejmo še, kakšen vpliv ima razmerje impedanc palice in preizkušanca na amplitudne 

koeficiente prepustnosti in odbojnosti. Iz enačb amplitudnih koeficientov prepustnosti (enačbi 

(38) in (42)) vidimo, da so rezultati vedno enakega (pozitivnega) predznaka, kar pomeni, da 

se valovanju, ki se razširja ali iz palice v preizkušanec ali iz preizkušanca v palico, faza ne 

spremeni. Iz enačb amplitudnih koeficientov odbojnosti (enačbi (37) in (41)) pa lahko 

sklepamo, da se valovanju pri odboju faza lahko spremeni. Da bomo natančno vedeli, pri 

katerem pogoju se pri odboju oz. prenosu valovanju spremeni faza, izrišemo grafa 

amplitudnih koeficientov odbojnosti in prepustnosti v odvisnosti od razmerja impedanc palice 

in preizkušanca (slika 7). Iz grafa 𝑎) na sliki 7 razberemo, da se amplitudnemu koeficientu 

odbojnosti, če se tlačni val razširja iz snovi z večjo impedanco v snov z manjšo impedanco, 

pri odboju spremeni predznak, kar pomeni, da se v tem primeru valovanju spremeni faza. Če 

se tlačni val razširja iz snovi z manjšo impedanco v snov z večjo impedanco, pa se 

amplitudnemu koeficientu odbojnosti pri odboju predznak ne spremeni, torej se faza 

valovanja ne spremeni. Na grafu 𝑏) na sliki 7 vidimo, da se odvisnosti za 𝜏10 in 𝜏01 

prekrivata, faza pa se valovanju pri prehodu tlačnega vala v snov z višjo ali v snov z nižjo 

impedanco ne spremeni. 

Slika 6. Prepustnost 𝑇 (modra krivulja) in odbojnost 𝑅 (rdeča krivulja), v odvisnosti od razmerja impedanc 

palice (𝑧1) in preizkušanca (𝑧0). 
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3 Model večkratnih odbojev tlačnega vala v preizkušancu 

Ko tlačni val vpade iz vstopne palice v preizkušanec, se na meji pri 𝑥 = 0 nekaj tlačnega vala 

odbije, preostal del pa se prenese naprej v preizkušanec. Nato se nekaj prepuščenega vala, ko 

prepotuje dolžino preizkušanca, odbije od druge meje pri 𝑥 = 𝑙0 nazaj v preizkušanec, 

preostali del pa se prenese v izstopno palico. Tako se val odbija znotraj preizkušanca, dokler 

po več odbojih ne zamre oz. odda vse svoje energije. Izdelati želimo model, s katerim iz 

znane, poljubne oblike vpadnega tlačnega vala, napovemo obliko odbitega vala v vstopni 

palici in obliko prenesenega vala v izstopni palici [17]. 

 

3.1 Definicija vpadnega vala 

Z modelom se želimo čim bolj približati realnemu eksperimentu, zato bomo definirali vpadni 

val, ki je po obliki čim bolj podoben realnemu. Model je zastavljen tako, da si lahko za vpadni 

val izberemo val poljubne oblike, za predstavitev modela pa si bomo izbrali obliko 

trapezoidnega signala, ki na začetku in koncu sinusno narašča oz. pada (slika 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 8. Oblika vpadnega tlačnega vala: napetost v palici zaradi vpadnega vala (𝜎𝑖) v odvisnosti od časa (𝑡). 

Slika 7. 𝑎) Amplitudni koeficient odbojnosti (𝜌) v odvisnosti od razmerja impedanc palice (𝑧1) in preizkušanca 

(𝑧0), kjer je indeks 10 za prehod valovanja iz palice v preizkušanec (𝜌10: rdeča krivulja), indeks 01 pa za 

prehod valovanja iz preizkušanca v palico (𝜌01: vijolična krivulja). 𝑏) Amplitudni koeficient prepustnosti (𝜏) v 

odvisnosti od razmerja impedanc palice (𝑧1) in preizkušanca (𝑧0). Odvisnosti za 𝜏10 in 𝜏01 sovpadata. 

𝑎) 𝑏) 
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Za vpadni val pri našem eksperimentu smo za čas naraščanja oz. padanja določili 10 μs [17]. 

Za napetost vpadnega vala (𝜎𝑖(𝑡)) ne podamo konkretnih vrednosti, temveč z normiranjem 

napetosti dosežemo, da ima 𝜎𝑖(𝑡) največjo vrednost pri 1. Širina vpadnega tlačnega vala je 

določena z dolžino udarnega telesa, ki v vstopni palici povzroči tlačni val tako, da v njo udari 

z veliko hitrostjo. Udarno telo je iz enakega materiala kot vstopna palica. Pri udarcu se začne 

tako v palico kot tudi v udarno telo širiti tlačni pulz, ki se v udarnem telesu, ko prepotuje 

njegovo dolžino, odbije in začne potovati nazaj proti vstopni palici. Ker se val v udarnem 

telesu odbije kot pri odboju na prostem robu, spremeni predznak in zato se vpadni in odbiti 

val znotraj udarnega telesa odštevata in tako razbremenjujeta udarno telo. Ko odbiti val 

pripotuje nazaj na stik udarnega telesa in vstopne palice, se udarno telo popolnoma 

razbremeni, prekine se kontakt z vstopno palico in zato se konča pošiljanje vpadnega pulza 

(slika 9). Tako vemo, da je dolžina vpadnega vala enaka dvakratni dolžini udarnega telesa. Če 

poznamo hitrost razširjanja valov po palici (𝑐1) in dolžino udarnega telesa (𝐿), potem lahko 

izračunamo, koliko časa traja vpadni tlačni val (𝑡𝑖) [14]: 

 

𝑡𝑖 =
2𝐿

𝑐1
 .                                                                   (45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Izračun odbitega in prenesenega tlačnega vala 

Sedaj, ko smo definirali vpadni tlačni val, nas zanima, kaj se zgodi, ko tak val vpade na mejo 

palice s preizkušancem. Kot smo že pokazali z enačbama (43) in (44), je pri prenosu oz. 

odboju energije tlačnega vala na meji pomembno razmerje impedanc mejnih snovi oz. v 

našem primeru palice in preizkušanca. Na podlagi analize odbojev tlačnih valov v 

preizkušancu, bomo zapisali enačbi za napetost v vstopni palici zaradi odbitega tlačnega vala 

(𝜎𝑅(𝑡)) in napetost v izstopni palici zaradi prenesenega tlačnega vala (𝜎𝑇(𝑡)). Zgledovali 

smo se po raziskavi [17], kjer obravnavajo večkratne odboje tlačnega vala znotraj 

preizkušanca. 

 

Slika 9. Časovni prikaz udarca udarnega telesa z dolžino 𝐿 v vstopno palico in tvorba vpadnega tlačnega vala. 

Čas opazovanja je označen s 𝑡, hitrost razširjanja elastičnega tlačnega vala pa s  𝑐1. Povzeto po [14]. 

vstopna palica udarno telo 

elastični tlačni val 
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Čas, ki ga tlačni val potrebuje, da prepotuje dolžino preizkušanca, označimo s 𝑡0. Poglejmo, 

katere valove imamo na mejah ob določenih časih 𝑡, če predpostavimo, da začnemo čas meriti 

od trenutka, ko se začne v preizkušanec širiti tlačni val (glej sliko 10). Ob času 𝑡 = 0, se na 

meji vstopne palice s preizkušancem (𝑥 = 0) nazaj v vstopno palico odbije 𝜌10 vpadnega 

vala, torej je napetost zaradi odbitega vala 𝜌10𝜎𝑖(𝑡), kjer je 𝜎𝑖(𝑡) napetost v palici zaradi 

vpadnega vala. V preizkušanec se prenese 𝜏10 vpadnega vala, zato je napetost v njem 

𝜏10𝜎𝑖(𝑡). Ob času 𝑡 = 𝑡0 preneseni val, ki povzroča napetost, vpade na mejo pri 𝑥 = 𝑙0, kjer 

se nazaj v preizkušanec odbije 𝜌01 tega vala, napetost je torej 𝜌01𝜏10𝜎𝑖(𝑡 − 𝑡0). Napetost v 

izstopni palici zaradi prepuščenega vala pa je 𝜏01𝜏10𝜎𝑖(𝑡 − 𝑡0). 𝜎𝑖(𝑡 − 𝑡0) je napetost v palici 

zaradi vpadnega vala, ki je ob času 𝑡 − 𝑡0 vstopil v preizkušanec. Zavedati se moramo, da se 

ob času 𝑡 = 𝑡0 in vsakem prejšnjem in kasnejšem času (dokler traja vpadni tlačni val), tudi na 

meji pri 𝑥 = 0, v preizkušanec prenaša in v vstopno palico odbija tlačni val, na način, kot smo 

pravkar opisali. Nato odbiti tlačni val od meje pri 𝑥 = 𝑙0 vpade nazaj na mejo pri 𝑥 = 0, kjer 

se ga nekaj odbije nazaj v preizkušanec, preostali delež pa se prenese v vstopno palico in to se 

ponavlja, kot je prikazano na sliki 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 10. Prikaz razširjanja tlačnih valov po palicah in preizkušancu in izrazi za napetost v palicah in 

preizkušancu zaradi prenesenih in odbitih valov, na mejah pri 𝑥 = 0 in 𝑥 = 𝑙0, za nekaj odbojev tlačnega vala 

znotraj preizkušanca. 𝜌 predstavlja amplitudni koeficient odbojnosti, 𝜏 pa amplitudni koeficient prepustnosti, pri 

čemer je indeks 10 za prehod vala iz palice v preizkušanec, indeks 01 pa za prehod vala iz preizkušanca v 

palico. Modra puščica ponazarja vpadni tlačni val (𝜎𝑖(𝑡)), rdeče predstavljajo valove, ki tvorijo odbiti tlačni val, 

črne so za napetostne valove znotraj preizkušanca in zelene za valove, ki tvorijo preneseni tlačni val. 

vstopna palica izstopna palica preizkušanec 

𝑡 
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Napetost v izstopni palici (𝜎𝑇(𝑡)) zaradi prenesenega vala in napetost v vstopni palici (𝜎𝑅(𝑡)) 

zaradi odbitega vala se s časom spreminjata zaradi prispevka po večkratnih odbojih vala v 

preizkušancu. Iz slike 10 razberemo naslednji zvezi: 

 

𝜎𝑇(𝑡) = 𝜏10𝜏01 ∑ 𝜌01
2𝑗𝜎𝑖(𝑡 − (2𝑗 + 1)𝑡0)

𝑁

𝑗=0

                                    (46) 

 

in 
 

𝜎𝑅(𝑡) = −𝜌01 (𝜎𝑖(𝑡) − 𝜏10𝜏01 ∑ 𝜌01
2𝑗𝜎𝑖(𝑡 − 2(𝑗 + 1)𝑡0)

𝑁

𝑗=0

) ,                  (47) 

 

kjer je 𝑗 celoštevilčni števec, ki ima vrednosti od 0 do 𝑁, 𝑁 pa je povezan s številom odbojev 

v preizkušancu. Izračuni in rezultati modela, v katerega smo vstavili tudi zgoraj izpeljani 

enačbi za napetosti v vstopni in izstopni palici, so predstavljeni v naslednjem poglavju. 

 

4 Izračuni napetosti in deformacije v preizkušancu 

Ker želimo reprezentativne in uporabne rezultate, bomo v modelu uporabili takšne lastnosti 

palic in preizkušanca, kot so pri realnem SHPB eksperimentu. Vstopna in izstopna palica sta 

iz titana 𝑇𝑖-64, material preizkušanca pa lahko spreminjamo. Za prikaz rezultatov v modelu 

uporabimo preizkušanca iz različnih materialov, in sicer iz jekla 𝑆235 (preizkušanec 1) in 

keramike 𝑀𝑔𝑂 ∙ 𝑆𝑖𝑂2 (preizkušanec 2). Lastnosti palic in preizkušancev so zapisane v    

tabeli 1.  

 
 

 
Palica 

(𝑻𝒊-𝟔𝟒) 

Preizkušanec 𝟏 

(jeklo 𝑺𝟐𝟑𝟓) 

Preizkušanec 𝟐 

(keramika 𝑴𝒈𝑶 ∙ 𝑺𝒊𝑶𝟐) 

𝐸 [GPa] 114 210 120 

𝜌 [kgm−3] 4430 7850 2800 

𝑅 [mm] 10,0 6,0 6,0 

𝑙 [m] 1,5000 0,0060 0,0060 

Tabela 1. Modul elastičnosti (𝐸), gostota (𝜌), polmer (𝑅) in dolžina (𝑙) za vstopno in izstopno palico in dva 

preizkušanca. Lastnosti palice in preizkušancev so povzete po [18,19,20]. 

 

V programu definiramo funkcijo vpadnega vala in vstavimo izraza za napetosti v vstopni in 

izstopni palici (enačbi (46) in (47)). Za ponazoritev v modelu izračunanih napetosti v 

vstopni in izstopni palici na mestih merilnih lističev, izrišemo graf napetosti v odvisnosti od 

časa (slika 11). Pri izrisu smo upoštevali, da so merilni lističi, s katerimi merimo deformacijo 
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palic, ki jo lahko pretvorimo v napetost, postavljeni na polovici dolžine vstopne in izstopne 

palice. Čas začnemo meriti, ko se začne v vstopno palici razširjati vpadni tlačni val, to je v 

trenutku, ko udarno telo udari v vstopno palico. Če poznamo velikost napetosti zaradi 

vpadnega vala, lahko na grafu izrisujemo realne vrednosti za napetost v vstopni in izstopni 

palici. Ker pa želimo večjo splošnost izrisanega grafa, smo napetost normirali glede na 

največjo vrednost napetosti. Za izris grafa na sliki 11 smo uporabili preizkušanec 1 in udarno 

telo z dolžino 𝐿 = 0,1750 m. Čas trajanja vpadnega tlačnega vala v odvisnosti od dolžine 

udarnega telesa je podan z enačbo (45) in v našem primeru znaša 69,0 μs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz grafa na sliki 11 lahko odčitamo, ob katerem času tlačni valovi, ki se razširjajo po palicah, 

vpadejo na merilne lističe in koliko časa trajajo. Vidimo, da sta krivulji za 𝜎𝑇(𝑡) in 𝜎𝑅(𝑡) 

izrisani ob približno enakem času, kar pomeni, da odbiti val potrebuje približno enako časa, 

da se razširi od mesta odboja (𝑥 = 0) do merilnega lističa na vstopni palici, kot preneseni val, 

da se razširi od 𝑥 = 0 do merilnega lističa na izstopni palici. Ker sta vstopna in izstopna 

palica enako dolgi in so merilni lističi postavljeni na njunih polovicah, se časa razširjanja 

odbitega in prenesenega vala razlikujeta samo za čas, v katerem preneseni val prepotuje 

dolžino preizkušanca. Ravno za ta čas, ki v našem primeru znaša 1,16 μs, se krivulja 𝜎𝑅(𝑡) na 

sliki 11 začne prej kot krivulja 𝜎𝑇(𝑡). 

 

Kot smo podrobno razložili v poglavju 2.3, na amplitudne koeficiente odbojnosti in 

prepustnosti ter posledično na obliko izrisanih krivulj napetosti vpliva razmerje impedanc 

palice in preizkušanca. V nadaljevanju bomo zato podrobneje preučili vpliv tega razmerja na 

napetosti v palicah. 

Slika 11. Normirana napetost v vstopni palici ((𝜎𝑖(𝑡)) in (𝜎𝑅(𝑡))) in v izstopni palici (𝜎𝑇(𝑡)) v odvisnosti od 

časa, za preizkušanec 1 (glej tabelo 1) in udarno telo z dolžino 𝐿 = 0,1750 m. Ob času 𝑡 = 0 je udarno telo 

udarilo ob vstopno palico. 
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4.1 Vpliv polmera preizkušanca 

Če spreminjamo polmer preizkušanca, se spreminja njegova impedanca in s tem razmerje 

impedanc med palico in preizkušancem. Primerjali bomo impedanco palice z impedanco 

preizkušancev 1 in 2 za štiri različne polmere preizkušancev. Impedanca palice, izračunana 

po enačbi (36), je 𝑧1 = 7,06 ∙ 10 3s−1. Polmeri preizkušancev (𝑅0), izračunane impedance 

preizkušancev (𝑧0) in razmerja impedanc (𝑧1 𝑧0⁄ ) so zbrani v tabeli 2. Iz tabele 2 razberemo, 

da sta impedanci preizkušanca 1 in palice enaki, ko je polmer preizkušanca 1 enak 0,0074 m. 

Takrat pričakujemo, da se na mejah palic s preizkušancem prenese celoten tlačni val in se zato 

nič tlačnega vala ne odbije. Pri izračunih impedanc za preizkušanec 2 opazimo, da bi njegova 

impedanca bila enaka impedanci palice šele takrat, ko bi bil polmer preizkušanca 2 večji kot 

polmer palice. 

 
 

 Preizkušanec 𝟏 Preizkušanec 𝟐 

𝑅0 [mm] 4,0 6,0 7,4 10,0 4,0 6,0 10,0 

𝑧0 [× 103 s−1] 2,04 4,59 7,06 12,8 0,921 2,07 5,76 

𝑧1 𝑧0⁄  3,5 1,5 1,0 0,55 7,7 3,4 1,2 

Tabela 2. Polmeri preizkušancev (𝑅0), njihove impedance (𝑧0) ter razmerje med impedanco palice in 

preizkušanca (𝑧1/𝑧0). 

 

Za izris odvisnosti 𝜎𝑅,𝑇(𝑡) bomo uporabili udarno telo z dolžino 𝐿 = 0,1750 m. Ker želimo 

najprej preveriti, če držijo naša pričakovanja za preizkušanec 1 s polmerom 𝑅0 = 7,4 mm, 

izrišemo graf napetosti v odvisnosti od časa pri danem polmeru preizkušanca 1. Graf na sliki 

12 potrjuje pričakovan rezultat, da je napetost zaradi odbitega vala enaka 0, če sta impedanci 

palice in preizkušanca enaki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 12. Napetost v vstopni palici (𝜎𝑅(𝑡)) zaradi odbitega tlačnega vala in v izstopni palici (𝜎𝑇(𝑡)) zaradi 

prenesenega tlačnega vala v odvisnosti od časa za primer, ko je impedanca preizkušanca enaka impedanci 

palice. 
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Odvisnosti 𝜎𝑅(𝑡) in 𝜎𝑇(𝑡) za tri različne polmere preizkušanca 1 in 2, v odvisnosti od časa so 

prikazane na sliki 13. Za preizkušanec 1 (slika 13𝑎) opazimo, da se v enem primeru predznak 

odbitega tlačnega vala oz. faza odbitega valovanja ne spremeni. To smo pričakovali, saj je pri 

𝑅0 = 10,0 mm za preizkušanec 1 vrednost razmerja impedanc manjša od 1 (glej tabelo 2). Iz 

grafov na sliki 13𝑏 vidimo, da se odbitemu valovanju za preizkušanec 2 faza pri 

obravnavanih polmerih vedno spremeni. Ker je pri enakih polmerih preizkušanca razmerje 

med impedanco palice in preizkušanca 2 večje, kot razmerje med impedanco palice in 

preizkušanca 1, doseže napetost odbitega tlačnega vala za preizkušanec 2 večje vrednosti, kot 

za preizkušanec 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 13. Napetost v vstopni palici (𝜎𝑅(𝑡)) zaradi odbitega tlačnega vala in v izstopni palici (𝜎𝑇(𝑡)) zaradi 

prenesenega tlačnega vala v odvisnosti od časa, za 𝑎) preizkušanec 1 in 𝑏) preizkušanec 2, za različne polmere 

(𝑅0) preizkušancev (glej tabelo 2). 

𝑎) 𝑏) 
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Sedaj nas zanimajo največje napetosti v palici zaradi odbitega vala glede na največjo napetost 

zaradi vpadnega vala pri poljubnem polmeru preizkušanca, zato izrišemo graf največje 

napetosti v palici (𝜎𝑅
𝑚𝑎𝑥 𝜎𝑖

𝑚𝑎𝑥⁄ ) v odvisnosti od polmera preizkušanca (slika 14). Iz grafa na 

sliki 14 lahko razberemo vrednosti za polmera preizkušancev, kjer je napetost zaradi odbitega 

vala enaka 0. Pri teh polmerih sta impedanci palice in preizkušanca enaki, zato se v 

preizkušanec prenese celoten tlačni val. Z zmanjševanjem polmera preizkušanca proti 0 gre 

tudi vrednost njegove impedance proti 0, kar posledično povzroči popolni odboj tlačnega vala 

na meji vstopne palice s preizkušancem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napetost v preizkušancu 1 v odvisnosti od njegove deformacije in napetost v preizkušancu 2 

v odvisnosti od njegove deformacije, za tri različne polmere preizkušancev, je prikazana na 

slikah 15 in 16. Uporabili smo udarno telo z dolžino 0,175 m. V enačbo (5) smo vstavili iz 

modela dobljene napetosti v palicah pri izbranem polmeru preizkušanca in tako izračunali 

deformacijo v palicah zaradi prenesenega vala (𝜀𝑡) in odbitega vala (𝜀𝑟). Izračunani 

deformaciji smo vstavili v enačbi (25) in (26) in tako dobili napetost in deformacijo v 

preizkušancu, ki smo ju uporabili za izris grafa. Iz grafa na sliki 15 razberemo, da je pri 

enakih vrednostih napetosti v preizkušancu 1 vrednost deformacije v njem največja pri                  

𝑅0 = 10,0 mm. To pomeni, da preizkušanec s takšnim polmerom vzdrži manjšo obremenitev, 

kot preizkušanec s polmerom 4,0 mm ali 6,0 mm. Manjša kot je deformacija v preizkušancu 

pri določeni napetosti v njem, bolj je ta preizkušanec vzdržljiv, kar pomeni, da je lahko tak 

preizkušanec izpostavljen večjim obremenitvah, preden se zlomi oz. poruši. Iz grafov na 

slikah 15 in 16 vidimo, da imata krivulji za polmera 4,0 mm in 6,0 mm pri obeh 

preizkušancih podobne vrednosti. Vidimo tudi, da je v splošnem deformacija v preizkušancih 

2 večja kot deformacija v preizkušancih 1, kar ni presenetljivo, saj je keramika manj 

vzdržljiva kot jeklo. 

Slika 14. Največja napetost v vstopni palici zaradi odbitega tlačnega vala glede na največjo napetost zaradi 

vpadnega vala (σR
max σi

max⁄ ) v odvisnosti od polmera preizkušanca (R0), za preizkušanec 1 (modra krivulja) in 

preizkušanec 2 (rdeča krivulja), pri dolžini preizkušanca 𝑙0 = 6,0 mm, dolžini udarnega telesa 𝐿 = 0,1750 m in 

podatkih iz tabele 1. 
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4.2 Vpliv dolžine preizkušanca 

Sprememba dolžine preizkušanca vpliva na čas, ki ga tlačni val potrebuje, da prepotuje od ene 

do druge ploskve preizkušanca (𝑡0). Ta čas nastopa v enačbi za napetost v izstopni palici 

zaradi prenesenega vala in enačbi za napetost v vstopni palici zaradi odbitega vala (enačbi 

(46) in (47)), zato lahko pričakujemo, da se s spreminjanjem 𝑙0 spremenijo tudi napetosti. 

Najprej poglejmo, kako dolžina preizkušanca vpliva na napetost v vstopni palici, ki jo 

povzroča odbiti tlačni val. Graf na sliki 17 prikazuje največjo napetost v palici zaradi 

odbitega vala glede na največjo napetost zaradi vpadnega vala (𝜎𝑅
𝑚𝑎𝑥 𝜎𝑖

𝑚𝑎𝑥⁄ ) v odvisnosti od 

dolžine preizkušanca. Iz grafa razberemo, da je napetost zaradi odbitega vala pri preizkušancu 

Slika 15. Napetost (σ0) v preizkušancu 1 v odvisnosti od njegove deformacije (ε0) za tri različne polmere (R0) 

preizkušanca z dolžino 6,0 mm. 

Slika 16. Napetost (𝜎0) v preizkušancu 2 v odvisnosti od njegove deformacije (𝜀0) za tri različne polmere (𝑅0) 

preizkušanca z dolžino 6,0 mm. 
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2 precej večja kot pri preizkušancu 1. Razlog za to je v večji razliki impedanc palice in 

preizkušanca pri preizkušancu 2 kot pri preizkušancu 1. Pri izrisu grafa smo izbrali območje 

dolžine preizkušanca le do 20 mm, ker dobimo pri večjih dolžinah preizkušanca v njem večje 

strižne napetosti in nehomogene deformacije, česar model ne upošteva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedaj izrišimo še graf napetosti v preizkušancu 1 v odvisnosti od njegove deformacije in graf 

napetosti v preizkušancu 2 v odvisnosti od njegove deformacije, za tri različne dolžine 

preizkušancev (sliki 18 in 19). Pri izrisu grafov smo uporabili udarno telo z dolžino 0,175 m. 

Tako kot v poglavju 4.1, smo v enačbo (5) vstavili iz modela dobljene napetosti v palicah pri 

izbrani dolžini preizkušanca in tako izračunali deformacijo v palicah zaradi prenesenega vala 

(𝜀𝑡) in odbitega vala (𝜀𝑟). Izračunani deformaciji smo vstavili v enačbi (25) in (26) in tako 

dobili napetost in deformacijo v preizkušancu. Iz grafov na sliki 18 in 19 razberemo, da so pri 

enakih vrednostih napetosti v preizkušancu vrednosti deformacije v obeh preizkušancih 

najmanjše pri 𝑙0 = 10,0 mm. To pomeni, da lahko preizkušanca takšne dolžine vzdržita večje 

obremenitve kot preizkušanca dolžine 4,0 mm in 6,0 mm. Enako kot v poglavju 4.1 tudi 

tukaj vidimo, da je v splošnem deformacija v preizkušancih 2 večja kot deformacija v 

preizkušancih 1, kar je pričakovano. 

 

 

 

 

Slika 17. Največja napetost v vstopni palici zaradi odbitega tlačnega vala glede na največjo napetost zaradi 

vpadnega vala (σR
max σi

max⁄ ) v odvisnosti od dolžine preizkušanca (𝑙0), za preizkušanec 1 (modra krivulja) in 

preizkušanec 2 (rdeča krivulja), pri polmeru preizkušanca 𝑅0 = 6,0 mm, dolžini udarnega telesa 𝐿 = 0,1750 m 

in podatkih iz tabele 1. 
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Slika 19. Napetost (𝜎0) v preizkušancu 2 v odvisnosti od njegove deformacije (𝜀0) za tri različne dolžine (𝑙0) 

preizkušanca s polmerom 6,0 mm. 

Slika 18. Napetost (𝜎0) v preizkušancu 1 v odvisnosti od njegove deformacije (𝜀0) za tri različne dolžine (𝑙0) 

preizkušanca s polmerom 6,0 mm. 
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5 Zaključek 

V diplomskem seminarju smo obravnavali Split-Hopkinsonovo metodo (SHPB – Split- 

Hopkinson Pressure Bar), s katero določamo dinamične mehanske lastnosti materialov. 

Metoda SHPB, kjer material oz. preizkušanec postavimo med dve dolgi palici in ga tlačno 

obremenimo tako, da na koncu ene palice z udarcem ustvarimo tlačni val, ki se nato razširja 

po palicah in preizkušancu, je v svetu že precej uveljavljena. S senzorji nato izmerimo 

deformacije v palicah zaradi tlačnih valov in iz izmerjenih vrednosti izračunamo napetost in 

deformacijo v preizkušancu. V diplomskem seminarju smo podrobno spoznali lastnosti 

tlačnih valov, ki se razširjajo po palicah in definirali napetost (enačba (3)) in deformacijo 

(enačba (4)). Iz rezultante sil, ki delujejo na majhen delček palice, smo izpeljali valovno 

enačbo, ki opisuje razširjanje tlačnih valov (enačba (12)). Nato smo iz rešitev valovne enačbe 

izpeljali enačbi za napetost in deformacijo v preizkušancu (enačbi (25) in (26)), ki smo ju 

kasneje uporabili za izris grafov napetosti v odvisnosti od deformacije v preizkušancu. Iz 

ravnovesnih pogojev na mejah palic s preizkušancem smo izpeljali enačbe za amplitudne 

koeficiente odbojnosti in prepustnosti (enačbe (37), (38), (41) in (42)) ter vpeljali 

impedanco palic. Obravnavali smo vpliv razmerja impedanc med palico in preizkušancem na 

delež odbite in prenesene energije (slika 6) in vpeljali amplitudna koeficienta odbojnosti in 

prepustnosti (slika 7). Nato smo definirali vpadni val, ki nastane zaradi udarca udarnega telesa 

v vstopno palico in spoznali, kako dolžina udarnega telesa vpliva na čas trajanja vpadnega 

vala (enačba (45)). Z upoštevanjem modela večkratnih odbojev tlačnega vala znotraj 

preizkušanca (slika 10) smo zapisali enačbi za napetost v izstopni palici zaradi prenesenega 

vala in napetost v vstopni palici zaradi odbitega vala (enačbi (46) in (47)). Nato smo s 

podatki za lastnosti materialov (tabela 1), ki smo jih uporabili pri študentskem projektu, za 

dva različna preizkušanca preučili vpliv polmera in dolžine preizkušanca na napetosti v 

palicah zaradi odbitega in prenesenega tlačnega vala (slike 12, 13, 14 in 17). Iz rezultatov 

smo ugotovili, da ima spreminjanje polmera preizkušanca večji vpliv na odbiti in prepuščeni 

signal kot spreminjanje dolžine preizkušanca. Izrisali smo tudi grafe napetosti v preizkušancu 

v odvisnosti od njegove deformacije (slike 15, 16, 18 in 19), iz katerih lahko sklepamo o 

dinamičnih lastnostih preizkušanca. 

 

Pridobljeno znanje o metodi SHPB mi je bilo v veliko pomoč pri razumevanju in sodelovanju 

pri postavitvi preizkuševališča na Fakulteti za strojništvo na Univerzi v Mariboru. Ko bo 

preizkuševališče dokončano in pripravljeno za zajemanje in izračunavanje napetosti in 

deformacij, nam bo vsekakor prav prišel postavljen model, ki temelji na večkratnih odbojih 

tlačnega vala v preizkušancu. Tako bomo lahko preverili, kako se eksperimentalni rezultati 

ujemajo z rezultati dobljenimi iz modela za poljubno obliko vpadnega tlačnega vala. Ker 

lahko pri eksperimentu deformacije preizkušanca presežejo območje elastičnosti in preidejo v 

območje plastičnosti, postavljen model pa obravnava samo razširjanje elastičnih valov, bo 

potrebno model nadgradili tako, da bo opisoval tudi razširjanje plastičnih valov. V nadaljnjem 

delu bi lahko, po zgledu iz vira za večkratne odboje tlačnega vala znotraj preizkušanca [17] in 

enačb (46) in (47), zapisali enačbo za napetost znotraj preizkušanca. To bi nam omogočalo 

neposreden izris napetosti znotraj preizkušanca v odvisnosti od časa. 



 

 

Literatura in viri 

[1] J. A. Drinkard, S. E. Jones, W. K. Rule, L. L. Wilson, An Elementary Theory for the 

Taylor Impact Test, Int. J. Impact Eng. 21, 1 (1998).  
 

[2] R. J. Clifton, K. J. Frutschy, High-Temperature Pressure-Shear Plate Impact Experiments 

on OFHC Copper, J. Mech. Phys. Solids 46, 1723 (1998). 
 

[3] C. Berdin, C. Prioul, A. Rossoll, Determination of the Fracture Toughness of a Low Alloy 

Steel by the Instrumented Charpy Impact Test, Int. J. Fracture 115, 205 (2002). 
 

[4] W. Chen, B. Song, Split Hopkinson (Kolsky) Bar - Design, Testing and Applications 

(Springer, New York, 2011). 
 

[5] Stephen Walley, A history of Hopkinson bars in Europe. Pridobljeno 26. 7. 2015, iz 

http://www.dymat.org/30_years_of_dymat/stephen-hopkinson-bars-in-europe.pdf.  
 

[6] Joint Research Centre (The European Commission's in-house science service), Hopkinson 

Bar facility. Pridobljeno 26. 7. 2015, iz 

https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/hopkinson-bar-facility?search.   
 

[7] N. Sajko, Karakterizacija mehanskih lastnosti visokozmogljivih materialov za letalske 

aplikacije pri udarnih obremenitvah, Magistrsko delo (Fakulteta za strojništvo Univerze v 

Mariboru, Maribor, 2012). 
 

[8] Posodobitev postopkov konstruiranja proti-udarnih zaščitnih jeklenih konstrukcij, skupni 

projekt v okviru projektov Po kreativni poti do praktičnega znanja
1
 (Fakulteta za strojništvo in 

Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, Maribor, 2015). 
 

[9] Z. Han, Material behaviour characterisation using SHPB techniques, tests and 

simulations, Comput. Struct. 81, 1302 (2003). 
 

[10] B. Hopkinson, A Method of Measuring Pressure Produced in the Detonation of High 

Explosives or by the Impact of Bullets, Philos. Trans. R. Soc. London A213, 437 (1914). 
 

[11] H. Kolsky, An Investigation of the Mechanical Properties of Materials at Very High 

Rates of Strain, Proc. Phys. Soc. London, Sect. B 62, 676 (1949). 
 

[12] M. A. Kaiser, Advancements in the Split Hopkinson Bar Test. Pridobljeno 15. 3. 2015, iz 

http://scholar.lib.vt.edu/theses/public/etd-41998-18465/materials/ETD.pdf.  
 

[13] K. T. Ramesh, High Strain Rate and Impact Experiments, v Springer Handbook of 

Experimental Solid Mechanics, Part D (Springer, New York, 2008). 
 

                                                 
1
 Operacijo je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se je izvajala 

v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete: 

Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti ter prednostne usmeritve 1.3 Štipendijske sheme. 

http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/razpis/n/2-javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-po-kreativni-poti-do-

prakticnega-znanja/ 

http://www.dymat.org/30_years_of_dymat/stephen-hopkinson-bars-in-europe.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/hopkinson-bar-facility?search
http://scholar.lib.vt.edu/theses/public/etd-41998-18465/materials/ETD.pdf
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/razpis/n/2-javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-po-kreativni-poti-do-prakticnega-znanja/
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/razpis/n/2-javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-po-kreativni-poti-do-prakticnega-znanja/


 

 

[14] M. A. Meyers, Dynamic Behaviour of Materials (Wiley, New York, 1994). 
 

[15] L. D. Landau, E. M. Lifshitz, Theory of Elasticity (Pergamon, London, 1959). 
 

[16] Y.-H. Kim, Sound Propagation - An Impedance Based Approach (Wiley, Singapore, 

2010). 
 

[17] N. Al-Maliky, P. Dixon, S. Hodson, D. Parry, Stress equilibrium effects within 

Hopkinson bar specimens, J. Phys. IV 4, C8-107 (1994). 
 

[18] ASM, Titanium Ti-6Al-4V (Grade 5). Pridobljeno 20. 4. 2015, iz 

http://asm.matweb.com/search/SpecificMaterial.asp?bassnum=MTP644. 
 

[19] Geocentrix, Structural Steels. Pridobljeno 20. 4. 2015, iz 

http://www.geocentrix.co.uk/help/content/items/steels/structural_steels.htm. 
 

[20] Kyocera, Fine Ceramics (Advanced Ceramics), Pridobljeno 20. 4. 2015, iz 

http://global.kyocera.com/prdct/fc/list/tokusei/hiju/index.html. 

 

http://asm.matweb.com/search/SpecificMaterial.asp?bassnum=MTP644
http://www.geocentrix.co.uk/help/content/items/steels/structural_steels.htm
http://global.kyocera.com/prdct/fc/list/tokusei/hiju/index.html

