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Eksperimentālā problēma 1 

Eksperimentālajā kārtā tiek piedāvātas divas problēmas. Iekārtas, kas novietotas uz galda, ir 

paredzētas abu problēmu risināšanai.  Kopējais problēmu izpildes laiks ir 5 stundas. 

1. eksperimentālā problēma: Lokšņu elastība 

Ievads 
Atsperes tiek izgatavotas no elastīgiem materiāliem, kuri sevī uzglabā mehānisko enerģiju. 

Vispazīstamākās ir spirālveida atsperes, kuras pakļaujas Huka likumam. Šis likums nosaka, ka spēks, ar 

kādu atspere pretojas saspiešanai, ir proporcionāls attālumam par kādu atspere ir izvirzīta no 

līdzsvara stāvokļa, proti, 𝐹 = −𝑘∆𝑥, kur 𝑘 – stinguma koeficients, ∆𝑥 –  novirze no līdzsvara pozīcijas 

un 𝐹 – pieliktais spēks (skat. 1(a) attēlu). Tomēr elastīgās atsperes var tikt izgatavotas arī citādākās 

formās nekā spirālveida, kā arī pie lielām deformācijām Huka likums vairs nav spēkā. Šajā 

eksperimentā tiks mērīti raksturlielumi atsperei, kas izveidota no elastīgas loksnes (skat. 1(b) attēlu). 

 

Attēls 1. (a) spirālveida un (b) cilindriskā atsperes, kura ir sarullēta no plastikāta loksnes, shematiski 
attēli. Ja cilindriskā atspere tiek saspiesta, tuvināti var uzskatīt, ka tās šķērsgriezuma forma atbilst 
„stadionam”, kura gali ir riņķa līnijas pusloki ar rādiusu 𝑅0. 

Cilindriskā atspere no plastikāta loksnes 
Apskatīsim elastīga materiāla loksnes locīšanu. Jo vairāk loksne tiek liekta, jo vairāk tajā tiek uzkrāta 

enerģija. Uzkrātās elastīgo spēku potenciālās enerģijas (to sauksim par elastības enerģiju) daudzums 

ir atkarīgs no loksnes liekuma, kas nozīmē, ka loksnes daļas ar lielāku liekumu uzkrāj vairāk enerģijas. 

(Loksnes daļas, kas ir plakanas, neuzkrāj elastības enerģiju, jo tām pavisam nav liekuma). Cilindriskās 

atsperes iegūst, sarullējot taisnstūrveida plastikāta loksnes (skat. 2. attēlu). Šādā veidā tiek uzkrāta 

elastības enerģija, kuru var izteikt kā  
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(1) 

kur A ir cilindra sānu virsmas laukums, cR – cilindra rādiuss un   – lieces stingrība, kas ir atkarīga no 

materiāla elastiskajām īpašībām un loksnes biezuma. Materiāla stiepes deformācija netiek ņemta 

vērā. 
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Attēls 2. Cilindriskā atspere ar rādiusu cR un garumu l , kas izveidota, sarullējot elastīga materiāla 

loksni (zīmējums shematisks). 

 

Apskatīsim situāciju, kurā šāds cilindrs tiek saspiests, kā tas ir attēlots attēlā 1(b). Kartai pieliktā spēka 

F  vērtībai atbilstošā deformācija ir atkarīga no plastikāta loksnes stingrības. Noteiktā pielikto spēku 

intervālā var uzskatīt, ka saspiestā cilindra šķērsgriezums tuvināti atbilst „stadiona” formai. 

„Stadions” sastāv no diviem taisnes nogriežņiem un diviem riņķa līnijas puslokiem ar rādiusu 𝑅0. Var 

pierādīt, ka saspiestās loksnes līdzsvara stāvoklī izpildās sakarība 
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Spēks tiek mērīts ar svaru palīdzību, kas uzrāda masu m , tādēļ mgF  , 𝑔 = 9.81 m/s2. 

Darba piederumi (1. eksperimentālā problēma) 
Pirmās eksperimentālās problēmas risināšanai  tiek izmantoti sekojoši darba piederumi: 

1. Prese iekārta (kopā ar akmens atsvaru); ja nepieciešams, izmanto prese iekārtas lietošanas 

instrukciju; 

2. Svari (darba apgabals līdz 5000 g, svarus iespējams nonullēt, lietojot Z/T funkciju; ja 

nepieciešams, lasi svaru lietošanas instrukciju); 

3. Plastikāta loksnes (visu lokšņu izmēri ir 21 cm x 29,7 cm; zilo lokšņu biezums ir 200 µm, 

bezkrāsaino lokšņu biezums ir 150 µm); ja nepieciešams, no telpas dežurantiem iespējams 

saņemt papildu loksnes; 

4. Līmlente; 

5. Šķēres; 

6. Lineāls ar mērskalu; 

7. Taisnstūrveida koka plātne, kas paredzēta novietošanai uz svariem (sarullētās plastikāta 

loksnes tiek novietotas uz šīs plātnes). 

Iekārta tiek uzstādīta tā, kā parādīts 3. attēlā. Svari mēra spēku un uzrāda to kā smaguma spēkam 

atbilstošu masu. Augšējās plātnes striprināšanas augstumu var mainīt, izmantojot uzgreizni ar 

spārniem. Uzmanību! Ja uzgreizni ar spārniem pagriež par 360 grādiem, tas pārvietojas vertikālā 

virzienā par 2 mm. (Nelielais alumīnija stienītis pirmajā eksperimentālajā uzdevumā netiek lietots.) 
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Attēls 3. Iekārta lieces stingrības mērīšanai.  

 

Uzdevumi 
1. No divām zilajām plastikāta loksnēm sarullē divus cilindrus – vienam savieno loksnes garākās 

malas, otram savieno loksnes īsākās malas; ar līmlentes palīdzību nofiksē savienojuma vietu. 

Lokšņu galiem jāpārklājas par aptuveni 0,5 cm. 

(a) Uzņem svaru uzrādītās masas atkarību no attāluma starp preses plātnēm abiem 

cilindriem. (1,9 punkti) 

(b) Attēlo mērījumu rezultātus piemērotos grafikos. Vizuāli novērtējot, grafikos ar lineālu 

ievelc taisnes un nosaki lieces stingrību abiem cilindriem. Grafikos uzskatāmi atzīmē 

apgabalus, kuros „stadiona” tuvinājums strādā. Novērtē augšējo robežu attiecībai 
cR

R0  , 

līdz kurai „stadiona” tuvinājums strādā. Šajā gadījumā cR atbilst nesaspiesta cilindra 

rādiusam. (4,3 punkti) 

Rezultātu kļūdu analīze nav nepieciešama. 

2. Nosaki lieces stingrību vienai bezkrāsainā plastikāta loksnei. (2,8 punkti) 

3. Izotropiska materiāla loksnei, kuras biezums ir d un Junga elastības modulis ir Y , lieces 

stingrību var izteikt kā 
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(3) 

kur   ir materiāla Puasona koeficients (vairumam materiālu 3/1 ). Izmantojot 

iepriekšējos mērījumus, nosaki zilā un bezkrāsainā plastikāta Junga moduļus. (1,0 punkts)  


