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Polimēra pavediena viskoelastība (10 punkti)

Pavedienu nedrīkst nospriegot pirms esi sācis eksperimentu!
 
Ieslēdz svarus TAGAD (iesilšanas laiks ir aptuveni 10 minūtes)! Nemaini svaru uzstādījumus.

Ievads

Pieliekot ārējo spēku cietam ķermenim, tas deformējas. Nelieliem spēkiem šī deformācija ir proporcio-
nāla spēkam (Huka likums) un ir atgriezeniska: ārējam spēkampārstājot darboties, ķermenis atgūst savu
sākotnējo formu.

Homogēnu ķermeni no noteikta materiāla raksturo mehāniskā sprieguma un relatīvās deformācijas jē-
dzieni. Spriegumu 𝜎 definē kā spēku uz laukuma vienību, proti, spēku F dalītu ar virsmas laukumu 𝑆, uz
kuru tas darbojas. Savukārt relatīvā deformācija 𝜖 ir garuma relatīvā izmaiņa:

𝜎 = 𝐹
𝑆 and 𝜖 = ℓ − ℓ0

ℓ0
, (1)

kur ℓun ℓ0 ir attiecīgi beiguun sākotnējais garumi. Vienkāršas elastības gadījumāmehāniskais spriegums
ir tieši proporcionāls relatīvajai deformācijai 𝜎 = 𝐸 𝜖 (Huka likums) ar propocionalitātes koeficientu 𝐸, ko
sauc par Junga moduli.

Huka likums, kas apraksta materiāla elastīgu uzvedību, ir spēkā tikai pietiekami mazām deformācijām.
Deformācijāmpieaugot, tās pakāpeniski kļūst neatgriezeniskas, un iestājas plastisko deformāciju režīms.
Tajā molekulu kustība kļūst neierobežota, līdzīgi molekulu kustībai viskozajā vidē. Tādējādi, ja materiālu
saspiež vai izstiepj ārpus elastības režīma, tas sāk uzvesties līdzīgi šķidrumam.

Viskoelastīgie materiāli

Viskoelastīgie materiāli savieno sevī elastīgas cietvielas un viskoza šķidruma īpašības.

Viskoelastīgosmateriālus raksturo ne tikai elastīgā deformācija, kas iestājas uzreiz, ber arī no laika atkarī-
gā deformācijas komponente, kas rodas, molekulu ķēdēm atritinoties, izstiepjoties un sakārtojoties. Šai
deformāciju komponentei atbilst papildus spriegums ar berzes īpašībām. Ja deformācija nav pārāk liela,
tad, noņemot spriegumu, materiāls pēc kāda laika atgūst savu formu. Līdz ar to ar viskozitāti saistīto
procesu efekts nav paliekošs.

Zemāk ir ieskicēts viskoelastīga materiāla modeļa izvedums, ko iegūst, apskatot atsevišķi strikti elastīgu
un papildus viskozu uzvedību. Pilno spriegumu 𝜎, kas ir nepieciešams noteikta lieluma deformācijas 𝜖
radīšanai, uzrakstīta kā strikti elastīgās 𝜎0 = 𝐸0 𝜖0 un viskoelastīgās komponentes 𝜎1 summu:

𝜎 = 𝜎0 + 𝜎1 (2)

Abi sprieguma veidi rada vienu un to pašu deformāciju, skaties 1. attēlu (𝜖 = 𝜖0 = 𝜖1). Viskoelastī-
gajam ieguldījumam atbilstošā deformācija 𝜖1ir divu ieguldījumu summa: strikti elastīgā deformācija
𝜖e1 = 𝜎1/𝐸1plus viskozā deformācija 𝜖v1(tām abāmatbilst viena un tā paša lieluma spriegums 𝜎1 = 𝜎e

1 = 𝜎v
1):

𝜖1 = 𝜖e1 + 𝜖v1 (3)
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Viskozā procesā pastāv lineāra sakarība starp spriegumu un deformācijas atvasinājumu pēc laika (līdzīgi
šķidrumam ar viskozitāti),

𝜎1 = 𝜂1
d𝜖v1
d𝑡 ,

kur 𝜂1ir viskozitātes koefiecients.

Šo fenomenoloģisko modeli sauc par lineārā cietā ķermeņa standartmodeli, kas attēlots 1. zīmējumā.
Atsperes atbilst strikti elastīgajiem elementiem un trauciņš attēlo strikti viskozo elementu.

1. attēls. Lineārās viskoelastības lineārā cietā ķermeņa standartmodelis.

No postulētajiem vienādojumiem iegūst sekojošu sakarību:

d𝜖1
d𝑡 = 1

𝐸1

d𝜎1
d𝑡 + 𝜎1

𝜂1
(4)

Tālāk, paliekot standartmodeļa ietvaros, ir iespējams izrisināt, ka

𝜎 = 𝐸0 𝜖 + 𝜏1(𝐸0 + 𝐸1)d𝜖
d𝑡 − 𝜏1

d𝜎
d𝑡 (5)

kur 𝜏1 = 𝜂1/𝐸1. Šis diferenciālvienādojums parāda, ka sakarības starp deformāciju un spriegumu vairs
nav tiešā propocionalitāte un gan deformācija, gan spriegums vispārīgā gadījumā ir atkarīgi no laika. Lai
iegūtu 𝜖(𝑡), ir nepieciešams uzdot 𝜎(𝑡) vai otrādi.
Praksē ir svarīgi divi speciālgadījumi, kuros vai nu d𝜖/d𝑡 = 0, vai nu d𝜎/d𝑡 = 0. Šie vienādojumi ir pazīs-
tami kā sprieguma relaksācijas nosacījums un tecēšanas nosacījums. Lai izpidlītu sprieguma relaksācijas
nosacījumu ķermenim pielieto pēkšņo deformāciju 𝜖, un uztur to laikā nemainīgu, tā, lai d𝜖/d𝑡 = 0. Šajos
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sprieguma relaksācijas apstākļos funkcija 𝜎(𝑡) ir atkarīga tikai no viskoelastīgajiem materiāla paramet-
riem un vienādojuma (5) atrisinājums ir

𝜎(𝑡) = 𝜖(𝐸0 + 𝐸1e−𝑡/𝜏1) (6)

kur mēs pieņemam, ka laikā 𝑡 = 0 tikai strikti elastīgi elementi rada spriegumu un tādējādi 𝜎(𝑡 = 0) =
𝜖 ⋅ (𝐸0 + 𝐸1). Šis atrisinājums parāda, ka viskoelastīgais spriegums dilst eksponenciāli laikā ar dilšanas
laika konstanti 𝜏1.

Multiviskoelastīgie procesi

Lineāro standartmodeli var viegli vispārināt uz daudzajiem viskoelastīgajiem procesiem, kā to shematiski
parāda 2. attēls:

2. attēls. Vispārinātais modelis daudzajiem viskoelastīgajiem procesiem.

Ja apskatām 𝑁 dažādas viskoelastīgās komponentes, tad

𝜎 = 𝜎0 + ∑
𝑘

𝜎𝑘, 𝑘 = 1, 2, ⋯ , 𝑁 (7)

kur d𝜖𝑘
d𝑡 = 1

𝐸𝑘
d𝜎𝑘
d𝑡 + 𝜎𝑘𝜂𝑘

, un, tāpat kā iepriekš, d𝜖0
d𝑡 = d𝜖𝑘

d𝑡 = d𝜖
d𝑡 .

Tādējādi sekojošais vienādojuma (5) vispārinājums ir spēkā:

𝜎 = 𝐸0𝜖 + 𝜂𝑡
d𝜖
d𝑡 − ∑

𝑘
𝜏𝑘
d𝜎𝑘
d𝑡 , 𝑘 = 1, 2, ⋯ , 𝑁 (8)

kur 𝜂𝑡 = ∑𝑘 𝜂𝑘, un 𝜏𝑘 = 𝜂𝑘/𝐸𝑘.



Experiment

Q2-4
Latvian (Latvia)

Nemainīgās deformācijas apstākļos dažādas viskoelastīgā sprieguma komponentes arī dilst eksponen-
ciāli, 𝜎𝑘 = 𝐴𝑘e−𝑡/𝜏𝑘 , ļaujot pierakstīt atrisinājumu:

𝜎(𝑡) = 𝜖 (𝐸0 + ∑
𝑘

𝐸𝑘e−𝑡/𝜏𝑘) , 𝑘 = 1, 2, ⋯ , 𝑁 (9)

kur mēs pieņemam, ka laikā 𝑡 = 0 tikai strikti elastīgi elementi rada spriegumu un tādējādi 𝜎0 = 𝜖 ⋅ (𝐸0 +
∑𝑘 𝐸𝑘). Rezultējošā sakarība ir acīmredzami nelineāra.
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Eksperimenta piederumi

Šī eksperimenta veikšanai ir pieejami sekojoši piederumi (skat. 3. attēlu).

1. 1 statīvs ar balstu lāzera novietošanai un augšējo atbalsta sistēmu, kas ļauj pavedienu nostiept
vertikāli virs svariem un uzturēt nemainīgu relatīvo deformāciju;

2. 1 atsvars, kas sastāv no doba cilindra un skrūves pavediena piestiprināšanai;

3. 1 garš termoplastiska poliuretāna (TPU) pavediens, kas piestiprināts atsvaram un vēl vienai skrūvei,
ko var iekārt augšējā atbalstā;

4. 1 īss TPU pavediens, kas ir piestiprināts atsevišķajai skrūvei;

5. 1 lāzers un atbilstošs balsts;

6. 1 digitālie svari;

7. 2 plakanie spoguļi;

8. 1 hronometrs;

9. 1 lineāls

10. 1 metāliska mērlente;

11. 1 A4 lapa, kas kalpo kā ekrāns;

12. 1 knaģis, lai noturētu lāzeri uz vietas un to ieslēgtu.



Experiment

Q2-6
Latvian (Latvia)

3. attēls. Šī eksperimentālā uzdevuma piederumi.
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A daļa: Sprieguma relaksācijas mērījumi (1.9 punkti)

Pievērs uzmanību, ka pavedienu nedrīkst nospriegot pirms eksperimenta sākuma! Ja gadīju-
mā pavediens ir bijis netīšām nospriegots, pajautā jaunu, bet atgādinām, ka tas aizņem zinā-
mu laiku, tādējādi samazinot laiku, kas ir paredzēts eksperimentam.
Pirms sāc veiktmērījumus, Tev uzmanīgi ir jāizlasa norādījumi, kas doti “D daļā: Datu analīze”,
lai saplānotu mērījumu veikšanas gaitu.

A.1 Izmēri nenostiepta pavediena garumu starp skrūvju galviņām. Nosaki kopējo
pavediena garumu ℓ0, ieskaitot pavediena galu garumu skrūvju iekšpusē, t.i.,
pieskaiti mērījumam 5mm divas reizes (pavediena gals katrā no skrūvēm). Pie-
raksti atbilžu lapā mērījuma ℓ0 vērtību un tā mērījumu kļūdu.

0.3pt

A.2 Izmēri atsvara pilno svaru 𝑃0, grama-spēka (gram-force, gf) vienībās. 1 gf ir
spēks, kas atbilst 1 grama svaram (1 gf = 9.80 × 10−3 N). Pieraksti atbilžu lapā
mērījuma vērtību un mērījumu kļūdas novērtējumu.

0.3pt

Lai ekspermentāli novērotu vairākas relaksācijas komponentes, ir nepieciešamasmērīt spriegumupietie-
kami ilgu laiku. Šajā gadījumā ir nepieciešams uzņemt daudzas sprieguma vērtības aptuveni 45minūšu
laikā.

Tagad tev būs vienlaicīgi jāveic divas darbības (nr. 1 un nr. 2). Pirms sāc darboties, rūpīgi izlasi
instrukcijas!
Svarīgi: ja eksperiments tiek pārtraukts jebkādu iemeslu dēļ, to nevar turpināt. Tas jāatsāk,
izmantojot jaunu pavedienu. Šādā gadījumā, palūdz rezerves pavedienu.

Izpildi sekojošas darbības vienlaicīgi:

1. Atsvaram paliekot uz svaru platformas, nostiepj pavedienu tā, lai stiprinājuma skrūve pavediena
otrā galā tiktu iekārta statīva augšējā atbalstā (4. attēls).

2. Uzsāc uzņemt laiku ar hronometru vienlaicīgi ar darbību nr. 1.
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4. attēls. Pavediena iekāršana statīva augšējā atbalstā un mērījumu uzsākšana.

A.3 Pieraksti atbilžu lapā dotajā tabulā svaru rādījumus 𝑃(𝑡), un atbilstošos laika
momentus 𝑡, mērījumus veicot apmēram 45 minūšu garumā.

1.0pt

A.4 Izmēri nostiepta pavediena garumu ℓ, un nosaki tamatbilstošomērījuma kļūdu.
Pieraksti atbilžu lapā mērījuma vērtību ℓ un tā mērījumu kļūdu.

0.3pt

B daļa: Nostieptā pavediena diametra mērījums (1.5 punkti)

Nekad neskaties tieši lāzera starā! Turi lāzeru izslēgtu, kamēr to nelieto.

Šajā daļā jāizmanto gaismas difrakcija, lai izmērītu polimēra pavediena diametru. Nenostieptā pavediena
nominālais diametrs ir 0.5 mm. Kā zināms, difrakcijas aina no taisnstūrveida spraugas ar platumu 𝑑 ir
līdzīga difrakcijas ainai no cilindriska objekta ar tikpat lielu diametru 𝑑. Ja difrakcijas ainu novēro uz
ekrāna, kas novietots attālumā, kas daudzas reizes lielāks nekā objekta diametrs (t.s. Fraunhofera jeb
tālā lauka difrakcija), tad attālums starp difrakcijas minimumiem pie maziem leņķiem ir viens un tas pats
gan spraugai, gan cilindriskajam objektam, un ir nosakāms no vienādojuma

𝑑 sin 𝜃 = 𝑛𝜆, 𝑛 = 1, 2, 3, ⋯ , (10)

kur 𝜃 ir difrakcijas leņķis.
Dotā lāzera gaismas viļņa garums 𝜆 = 650 ± 10 nm.

Lai veiktu šo eksperimenta daļu, rīkojies sekojoši:

1. Ieslēdz lāzeri, lietojot knaģi (skat. 5. attēlu).

2. Novieto lāzeri tā, lai lāzera stars tieši kristu uz nostiepto pavedienu.

3. Izmantojot dotos piederumus, izstrādā metodi, lai projicētu difrakcijas ainu uz papīra ekrāna, un
veic mērījumus, kas ir nepieciešami, lai noteiktu pavediena diametru (10).
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5. attēls. Lāzera ieslēgšana, izmantojot knaģi.

B.1 Atbilžu lapā ar shematisko zīmējumu attēlo savu metodi. 0.6pt

B.2 Izmēri attālumu𝐷 no pavediena līdz uz ekrāna projicētajai difrakcijas ainai. Pie-
raksti atbilžu lapā mērījuma vērtību un tā mērījumu kļūdas novērtējumu.

0.3pt

B.3 Nosaki vidējo attālumu ̄𝑥 starp difrakcijas minimumiem un tā mērījuma kļūdu.
Pieraksti atbilžu lapā mērījuma rezultātu un tā kļūdas novērtējumu.

0.3pt

B.4 Izmantojot vienādojumu (10) iegūtajiem difrakcijas datiem, nosaki nostieptā
polimēra pavediena diametru 𝑑 un tā mērījuma kļūdu. Pieraksti atbilžu lapā
iegūto vērtību un tā mērījumu kļūdas novērtējumu.

0.3pt

C daļa: Pavediena maiņa (0.3 punkti)
Pirms uzsākt datu analīzi (D daļa), tev ir jāsagatavo mērījumu iekārta ar īsāko pavedienu (E daļa).

Atvieno atsvaru no garā pavediena (to atskrūvējot) un pārvieto to uz īsā pavediena brīvo galu (ievieto
pavedienu caurumā un fiksē to ar skrūves vītni, skat. 6. attēlu).

Ja tev neizdodas ievietot pavedienu caurumā, sauc palīdzību.
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6. attēls. TPU pavediena nostiprināšana stiprinājuma skrūvē.

C.1 Izmēri pavediena garumu ℓ′
0tāpat kā A.1. uzdevumā. Pieraksti atbilžu lapā ie-

gūto vērtību un tā mērījumu kļūdas novērtējumu.
0.3pt

Iekar šo jauno pavedienu statīva augšējā atbalstā tā, lai atsvars radītu nemainīgu spriegumu pavedienā.
Kamēr analizēsi datus, pavediens iegūs pastāvīgu relatīvo deformāciju 𝜖 = 𝜎/𝐸, (tam vajadzētu palikt
iekārtam vismaz 30 minūtes).

D daļa: Datu analīze (5.7 punkti)
N.B.: Brīvās krišanas paātrinājums Lisabonā ir 𝑔 = 9.80 m ⋅ s−2 .

D.1 Aprēķini spēku 𝐹 , kas darbojas pavedienā, gf vienībās visiem datu punktiem un
aizpildi atbilstošās ailes tabulā atbilžu lapā A.3.

0.3pt

D.2 Uzzīmē 𝐹(𝑡) grafiku uz milimetru papīra, kas dots atbilžu lapās. 0.4pt

Tā kā svaru platforma praktiski nekustas, mērījumi atbilst nemainīgās deformācijas nosacījumiem un
aprēķiniem var lietot vienādojumu (9). Attiecību 𝜎𝜖 var uzrakstīt kā 𝜎𝜖 = 𝛽𝐹 , kur𝛽 ir konstante. Līdz ar to

𝜎
𝜖 = 𝛽𝐹(𝑡) = 𝐸0 + 𝐸1e−𝑡/𝜏1 + 𝐸2e−𝑡/𝜏2 + 𝐸3e−𝑡/𝜏3 + ... (11)

kur summa ir sakārtota (𝜏1 > 𝜏2 > 𝜏3 > ...) ērtībai.

D.3 Nosaki nemainīgo relatīvo deformāciju 𝜖, un tai atbilstošo mērījumu kļūdu. Pie-
raksti atbilžu lapā iegūto vērtību un tā mērījumu kļūdas novērtējumu.

0.3pt

D.4 Aprēķini koeficientu 𝛽, ar𝜎 SI vienībās un 𝐹 – gf vienībās. Pieraksti atbilžu lapā
iegūto vērtību (mērījumu kļūdas novērtējums nav nepieciešams).

0.3pt

D.5 Apskati datus D.2 uzdevuma grafikā: tos nevar izskaidrot kā strikti elastīgu pro-
cesu. Uzskicē atbilžu lapā dotajā milimetru papīrā, kāds būtu sagaidāmais gra-
fiks 𝐹(𝑡) vienkārša elastīga procesa gadījumā.

0.4pt

Datus analizēt ir vieglāk, ja 𝐹(𝑡) vietā mēs apskatām d𝐹
d𝑡 . Tas ļauj noteikt relaksācijas parametrus bez

datora palīdzības, izpildot secīgus soļus. Šim nolūkam spēka atvasinājums pēc laika d𝐹
d𝑡 ir jāaprēķina
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katrā punktā. To var veikt vai nu grafiski vai nu skaitliski. Vienkāršākā gadījumā, kad datu punkti ir uz-
ņemti ar vienādiem laika intervāliem, funkcijas 𝑓(𝑡) atvasinājuma skaitliskā vērtība punktā 𝑡𝑖, datu kopai
(𝑡1, 𝑓1), (𝑡2, 𝑓2), (𝑡3, 𝑓3), ⋯, ir aptuveni vienāda ar

d𝑓
d𝑡 ∣

𝑖
= 𝑓𝑖+1 − 𝑓𝑖−1

2ℎ 𝑖 = 2, ⋯ , 𝑁 − 1 (12)

kur ℎ ir (nemainīgais) intervāls starp punktiem un 𝑁 ir punktu skaits.

Ja intervāli starp datu punktiem nav vienādi, tad funkcijas atvasinājuma skaitliskās vērtības ir aptuveni
vienādas ar

d𝑓
d𝑡 ∣

𝑖
= ℎ2

−𝑓𝑖+1 − ℎ2
+𝑓𝑖−1 + (ℎ2

+ − ℎ2
−)𝑓𝑖

ℎ2
+ℎ− + ℎ+ℎ2−

𝑖 = 2, ⋯ , 𝑁 − 1 (13)

kur ℎ+ = (𝑡𝑖+1 −𝑡𝑖) un ℎ− = (𝑡𝑖 −𝑡𝑖−1) un 𝑁 ir datu punktu skaits. Šī izteiksme atbilst atvasinājuma vērtību
kreisajā un labajā pusē vidējai vērtībai ar svariem, kas apgriezti proporcionāli laika intervālā garumam.

Analizējot datus un izvelkot atbilstošos parametrus, ir nepieciešams sekot soļu secībai. Tādējādi, ņemot
vērā sakārtotu summu vienādojumā (11), rīkojies sekojoši:

D.6 Pieņem, ka datu kopums aptver ilgāku laika intervālu nekā 𝜏2 un aprēķini
atvasinājumu,d𝐹

d𝑡 , datu punktiem laikā 𝑡 > 1000 s. Pieraksti vērtības tabulā, ko iz-
mantoji uzdevumā A.3. Gadījumā, ja lieto grafisko metodi d𝐹

d𝑡 noteikšanai, lieto
milimetru papīru, kas dots atbilžu lapā.

0.5pt

D.7 Atbilžu lapā ieraksti izteiksmi sagaidāmajai d𝐹
d𝑡 atkarībai no laika viena viskoe-

lastīga procesa gadījumā.
0.3pt

D.8 Lietojot grafisko metodi, nosaki parametrus 𝐸1 un 𝜏1 SI vienībās no datu pun-
ktiem, kas iegūti uzdevumāD.6. Pieraksti𝐸1 un 𝜏1 atbilžu lapā (mērījumu kļūdas
novērtējums nav nepieciešams).

1.0pt

D.9 Novērtē parametru 𝐸0 SI vienībās no datu punktiem uzdevumā D.6. Ieraksti to
atbilžu lapā (mērījumu kļūdas novērtējums nav nepieciešams).

0.3pt

D.10 Aizpildi kolonu 𝑦(𝑡) atbilžu lapā A.3 lietotajā tabulā, noņemot elastīgās un garā-
kās viskoelastīgās komponentes no 𝐹(𝑡) (uzdevumā D.6 izmantotie punkti šeit
nav jāņem vērā).

0.3pt

D.11 Lietojot grafisko metodi, no 𝑦(𝑡) (skat. D.10) nosaki otras viskoelastīgās kompo-
nentes parametrus𝐸2 un 𝜏2 SI vienībās. Ieraksti𝐸2 un 𝜏2 atbilžu lapā (mērījumu
kļūdas novērtējums nav nepieciešams).

1.0pt

Papildus viskoelastīgās komponentes var noteikt līdzīgā veidā.
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D.12 Nosaki laika intervālu [𝑡i, 𝑡f], pēc kura var spriest par trešo komponenti. Ieraksti
𝑡i un 𝑡f atbilžu lapā (mērījumu kļūda nav nepieciešama).

0.3pt

D.13 Novērtē 𝜏3 SI vienībās no grafika D.11. Ieraksti to atbilžu lapā (mērījumu kļūdas
novērtējums nav nepieciešams).

0.3pt

E daļa: Emērīšana nemainīgā sprieguma nosacījumos (0.6 punkti)
Atgriezies pie eksperimenta ar īsāku pavedienu, kas tika iekārts statīvā C daļā. Pārliecinies, ka vismaz
30 minūtes ir pagājušas kopš atsvars tika iekārts, tad var droši pieņemt, ka šis pavediens ir sasniedzis
relatīvās deformācijas stacionāro vērtību 𝜖 = 𝜎/𝐸.

E.1 Nosaki 𝐸 tieši, izmantojot nostiepta pavediena garumu. Ieraksti to atbilžu lapā
kopā ar relatīvo starpību ar 𝐸0 vērtībai, kas iegūta D daļā (mērījumu kļūdas
novērtējums nav nepieciešams).

0.6pt


