
Beröringsfri 
deformationsmätning
– avancerad mätning för detaljerad analys

SP Trätek – Kontenta
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Om tekniken 

Moderna datorbaserade beräkningsmetoder har använts sedan länge inom bl a fordonsindustrin 
som ett hjälpmedel vid produktframtagning. På senare år har sådana metoder, framför allt fi nita 
elementmetoden, FEM, också kommit att användas av andra branscher. Vid all virtuell produkt-
framtagning uppkommer så småningom ett behov av verifi ering av faktiska egenskaper som exem-
pelvis hållfasthet och stabilitet via provning. Beroende på produktens komplexitet och provnings-
förhållanden i övrigt kan det ibland vara svårt, eller till och med omöjligt, att vid sådana mekaniska 
provningar genomföra deformationsmätning på traditionellt vis, med trådtöjningsgivare eller de-
formationsgivare. Denna Kontenta behandlar kortfattat en relativt ny teknik för mätning av defor-
mationer vid provning, baserad på beröringsfri mätning med kamerateknik. 

Beröringsfri deformationsmätning 
– avancerad mätning för detaljerad analys

Med hjälp av en eller två kameror tas 
en serie bilder av ett objekt under 
belastning. Dessa bilder analyseras 
sedan med hjälp av så kallad korrela-
tionsanalys, varvid man kan bestäm-
ma läget för en stor mängd punkter 
på objektets yta. Innan mätningen 
startar, kalibreras mätuppställningen 
för att kunna beräkna objektets ur-
sprungliga form. Vartefter objektet 
belastas tas en serie bilder, och ob-
jektets förändrade form kan därmed 
bestämmas. Ur det bestämda förskjut-
ningsfältet kan sedan töjningarna på 
objektets yta bestämmas. Genom att 
använda två kameror som tar samtidi-
ga bilder av objektet från olika vinklar 
kan man bestämma x-, y- och z-koor-
dinaterna för en stor mängd punkter 
på objektets yta. 

Tekniken innebär att man får in-
formation om förskjutningar och töj-
ningar på objektets yta med en hög 
rumslig upplösning, upplösningen 
är beroende på vilken optik som an-
vänds till kamerorna. SP Trätek för-
fogar över utrustning som medger 
mätning på objektstorlekar från ca 
10 mm2 – 0.5 m2. Detta innebär i sin 
tur att man för de mindre mätområ-
dena kan mäta förskjutningar och töj-
ningar med en rumslig upplösning på 
någon eller några tiondels millimeter. 
Töjningsintervall från cirka 0.05 % till 
mer än 100 % kan mätas med en nog-
grannhet av upp till 0.02 % töjning. 
Noggrannheten i uppmätt töjning är 
oberoende av objektstorlek. Defor-
mationen i planet kan mätas med en 
noggrannhet om cirka 0.01-0.1 pixel, 
vilket ger en noggrannhet på cirka 
0.001 mm med en 4 megapixelkamera 
och mätområde på 25x25 mm2. 

För att kunna bestämma en given 
punkts rörelse krävs att varje bild 
som tagits delas upp i mindre delar, 
så kallade facetter. Varje facett iden-

tifi eras sedan för varje bild i den serie 
som tagits, se exempel i Figur 1. Med 
hjälp av fotogrammetriska principer 
beräknas varje facetts läge uttryckt 
som x-, y- och z-koordinater. För att 
säkert kunna identifi era varje facett 
krävs ibland att man preparerar prov-
objektet så att en god kontrast upp-
nås och ett tydligt mönster fi nns att 
känna igen. I vissa fall kan materialets 
egen struktur och/eller mönster vara 
tillräckligt.

Figur 1.  Vänster: En facett (delbild) i odeformerat läge. Höger: Samma facett 
efter deformation.

Exempel
I det följande visas två typer av mät-
ningar som genomförts vid SP Trätek. 
Den första undersökningen genom-
fördes inom ramen för den forskning 
som bedrivs om trälimfogars meka-
niska egenskaper. Dessa mätningar 
genomfördes med relativt små prov-
kroppar och mätområden. Den andra 
undersökningen visar på utrustning-
ens potential för mätning i något 
större skala – uppmätning av töjning-
ar vid sprickbildning i träbaserat skiv-
material.

Töjningsfördelning i limfogar 
med olika limtyper
Tre olika trälim provades i skjuvning 
enligt EN 302-1. Denna standardise-

rade provningsmetod innebär att en 
limfog utsätts för skjuvning genom 
att man dragbelastar provkroppen 
enligt Figur 2. Beroende på bland 
annat hur eftergivligt limmet är kan 
man teoretiskt förutsäga att töjnings-
fördelningen kommer att bli mer eller 
mindre ojämn. Ett sprött lim kommer 
att ge en mer ojämn fördelning än ett 
segt lim. I Figur 3 visas resultat från 
provningen med de tre olika limtyper-
na. Den övre raden visar från vänster 
till höger töjningsfördelningen vid en 
nominell skjuvpåkänning om 12 MPa. 
Limmet till vänster i fi guren är det 
sprödaste (fenol-resorcinollim), med-
an det i mitten (Epoxi) och det längst 
till höger (Polyuretan) är segare. Den 
nedre delen av fi guren visar resulta-
tet av datorberäkningar av responsen 
med ett sprött lim (till vänster) och ett 
segt lim (till höger). 

Det är uppenbart att den använda 
utrustningen ger resultat som inte 
varit möjliga att få med traditionell 
mätteknik baserad på mätning med 
trådtöjningsgivare. Provningen med-
gav att förskjutningarna i limfogen 
kunde bestämmas med en rumslig 
upplösning om ca 0.2 mm. Limfogens 
längd i lastriktningen var 10 mm, vil-
ket innebär ca 50 mätpunkter längs 
den relativt korta limfogen.



Figur 3.  Skjuvtöjning (skjuvvinkel i grader) i trälimfogar. Övre raden: Resultat 
från mätning av töjningsfält i limfog. Nedre raden: Resultat från fi nita element-
beräkningar. Samma färgskala har använts vid provning och beräkning. 

Figur 2.  Provkropp för skjuvprovning 
av limfogar, EN 302-1.

Sprickbildning i träbaserat 
skivmaterial
Denna mätning genomfördes för att 
undersöka hur sprickor uppkommer 
och fortplantas i träbaserade skivma-
terial. Provningsuppställningen ut-
gjordes av en träbaserad I-balk, med 
liv av hård träfi berskiva (Masonite™) 
och fl änsar av konstruktionsvirke. Li-
vet hade hål med olika geometrier. 
En av fördelarna med denna typ av 
lättbalk är just att det är enkelt att 
göra hål för installationer. Håltag-
ningen kan göras i fabriken som kan 
leverera exaktkapade och förberedda 
balkar med sådan håltagning. För 
att utveckla dimensioneringsmetoder 
för  håltagning i lättbalkar studerades 
tvärkraftsbelastade balkar, med prin-
cipiell uppställning enligt Figur 4. 

Resultaten från provningen med 
rektangulärt hål visas i bildsekvensen 
i Figur 5, som också visar det område 
som utvärderats. Här kan man se hur 
sprickan tillväxer från radien i det rek-
tangulära hålet.

Figur 4. Provuppställning vid tvär-
kraftsprovning av lättbalk med rek-
tangulärt hål i livet. 

Figur 5. Sprickbildning i träbaserad skiva. Bildsekvensen visar uppmätt töjning i 
det rektangulära hålets hörnradie. Töjningarna som visas är max huvudtöjning 
i %.
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Slutsatser
Beröringsfri mätning av deformatio-
ner och töjningar är idag möjligt att 
genomföra med god rumslig upplös-
ning och med god mätnoggrannhet.  
Givetvis är sådan information av stor 
vikt vid exempelvis utvärdering av 
en ny produkt, för att avgöra om det 
fi nns några svaga punkter, och hur 
man i så fall kan konstruera för att 
undvika brott. Det bör dock påpekas 
att den beskrivna tekniken kanske är 

som mest kraftfull och kan utnyttjas 
till fullo först om den kombineras med 
datorbaserade beräkningsmetoder  som 
fi nita elementmetoden. I kombina-
tion kan man verifi era de beräkningar 
som görs på ett mer noggrant sätt än 
vad som hittills varit möjligt. 

Man kan också använda den beskriv-
na tekniken för att mäta materialets 
egenskaper på ett mer detaljerat sätt 
än tidigare. Ett exempel är den ovan 
beskrivna limfogen, som trots att den 

är ltien uppvisar en ojämn töjnings-
fördelning – något som man normalt 
inte tar hänsyn till vid utvärdering av 
sådana provningar. 

Beröringsfri mätning av deforma-
tioner kan med fördel användas även 
för utvärdering och utveckling av 
provningsmetoderna själva – belas-
tas provkroppen som tänkt, eller har 
någon excentrisk belastning uppkom-
mit?
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