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yie6HHK npeflHa3HaqeH ann CTyaeHTOB TexHnqecKHx (ļ)aKy^faTe-

TOB PIOKCKOrO nOJIHTeXHHieCKOrO HHCTHTyTa H JIaTBHHCKOft

aKajieMim. 3a ocHOBy B3HTa yie6Han npo-

rpaMMa MaujHHOCTpoHTeJibHoro h

npocpHJiH, CTyfIeHTW ,n.pyrHX npotpHJieft MoryT Hcno;ib3oßaTb yie6-

hhk coiviacHO nporpaMMe, nponycKaa HeKOTopbie rJiaßbi.

yqe6HHK coctoht H3 cnexiyK>iwix rviaß: BHyTpeHHHe h BHemmie

chjiu, pacTH>KeHne h c>KaTHe, cno>KHoe HanpH>xeHHoe cocroHmie,

KpyMeHne, H3rii6, Ha ynpyroM ocHOßaHmi, HanpH>KeHHH npn

oio>khom Harpy>KeHHH, onpefl&neHHe ynpynix nepeMemeHiifi, cra-

THMeCKU HeonpeflejlHMbie CHCTeMbI, BHHTOBbie npy>KHHbi, TOH-

KOCTeHHbie o6cuioikh, H3ni6, AHHaMHiecKHe Harpy3KH,

pacieibi Ha npcmHOCTb npi! nepeMeHHbix Hanpsi>KeHHHX, HeJiH-

HeftHbie 3aaaMH, pacweTu no flonycKaeMbiM Harpy3KaM, yieT bh3-

khx cbohctb MaTepna-rca.

B KHHre 280 pHcyHKOB h 16 Ta6jiHit.
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PRIEKŠVĀRDS

«Materiālu pretestība» sarakstīta kā mācību grāmata Rīgas
Politehniskā institūta un Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas
tehnisko fakultāšu studentiem. Par pamatu ņemtas mācību pro-

grammas mašīnbūves un celtniecības profiliem. Pārējo profilu stu-

dentiem grāmata lasāma, izlaižot saskaņā ar programmu atseviš-

ķas nodaļas.
Salīdzinājumā ar iepriekšējiem latviešu valodā izdotajiem ma-

teriālu pretestības kursiem autori centušies grāmatas vielu mak-

simāli tuvināt prakses prasībām, pievēršot vairāk vērības tieši tām

aprēķinu metodēm, ar kurām biežāk jāsaskaras konstruktoram un

projektētājam. Tā, piemēram, pirmo reizi latviešu valodā dota ap-

rēķinu metodika sistēmai ar vairākām kustības brīvībām uzspiestu
svārstību gadījumā. Sarežģītākiem aprēķiniem dota metodika,kura

visvairāk piemērota tiešam elektronu skaitļojamo mašīnu pielie-

tojumam. Sī grāmata noderēs arī inženieriem praktiskā darbā.

Grāmatā ir arī pietiekami daudz piemēru, lai neklātienes stu-

denti spētu apgūt vielu patstāvīgi.
Grāmatas 2., 3., 4. un 5. nodaļu, 6. nodaļas 1.—6., 9. un 10. §

un visus pielikumus sarakstījis LLA docents tehnisko zinātņu kan-

didāts A. Valdmanis. Pārējo vielu sarakstījis RPI profesors teh-

nisko zinātņu doktors E. Lavendelis.

Autori uzskata par savu pienākumu izteikt pateicību A. Vīto-

lam par zīmējumu tehnisko apdari un J. Virsaitim par skaitlisko

risinājumu pārbaudi.
Autori
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1. nodaļa

IEVADS

1-1. §. MATERIĀLU PRETESTĪBAS PAMATUZDEVUMI

Teorētiskās mehānikas kursā pētīšanas pamatobjekts bija ab-
solūti ciets ķermenis, kuram bija jānosaka kustība un jāatrod
spēki, kādi darbojas uz to.

Materiālu pretestības pamatuzdevums ir, zinot spēkus, kādi

darbojas uz ķermeni, noteikt ķermeņa izmērus. Aprēķinātajām ma-

šīnu detaļām un konstrukcijas elementiem ir jānodrošina pietie-
kami ilgs kalpošanas laiks. Šajā laikā detaļa vai konstrukcijas
elements nedrīkst sabrukt vai arī dot pārāk lielas deformācijas.
Bez tam konstrukcijām jābūt arī pietiekami vieglām un ekono-

miskām.

Lai atrisinātu materiālu pretestības pamatuzdevumus, jāap-
skata deformējams ķermenis. Ķermeņa spēja deformēties ir pati
svarīgākā ķermeņa īpašība, kuru pēta"" materiālu pretestība. Tas

nebūt nenozīmē, ka materiālu pretestība neizmanto teorētiskās

mehānikas likumus. Taisni otrādi, materiālu pretestība nav iedo-

mājama bez teicamas teorētiskās mehānikas un it sevišķi statikas

likumu zināšanas un pielietošanas.

Deformējamu ķermeni pēta arī elastības teorija. Atšķirībā no

materiālu pretestības elastības teorijā tiek lietotas daudz precīzā-
kas metodes. Tāpēc nepieciešams lietot sarežģītu matemātisku apa-
rātu un veikt darbietilpīgas skaitļošanas operācijas. Tādēļ elastī-

ba-s teorijas rezultātu pielietošana praktiskos aprēķinos bieži ir

stipri ierobežota.

Materiālupretestībai jādod vienkāršas, praktiski pielietojamas
metodes tipisku visvairāk sastopamu detaļu un konstrukciju aprē-

ķinam. Sī uzdevuma atrisināšanai plaši tiek pielietotas dažādas

aptuvenas metodes. Tā kā praksē nepieciešams katram uzdevu-

mam iegūt iznākumu, t. i., skaitlisku rezultātu, jāpielieto daudzas

vienkāršojošas hipotēzes. Šādas hipotēzes tiek izvirzītas, apko-

pojot eksperimentu rezultātus. Tādēļ materiālu pretestībā ļoti

svarīgu vietu ieņem arī eksperiments un tā rezultat-u pareiza

izpratne.
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Balstoties uz materiālu pretestību, ir radītas tādas zinātnes

nozares kā mašīnu elementi, būvmehānika, kuģu un lidaparātu
būvmehāhika v. c.

Materiālu pretestība nav nemainīga zinātne. Tā mainās sakarā

ar jauniem tehniskiem uzdevumiem un prasībām. Tādēļ, lai sek-

mīgi izmantotu materiālu pretestību praksē, jāizprot pētāmā ob-

jekta būtība, jāprot lietot vienkāršojošus paņēmienus un iegūt
aprēķinam skaitlisku vērtību.

1-2. §. REĀLAIS OBJEKTS UN APRĒĶINA SHĒMA

Reālā objekta pētīšana sākas ar aprēķina shēmas izvēli. levē-

rot visas reālā objekta īpatnības aprēķinā praktiski nav iespē-
jams. Tādēļ vispirms jānoskaidro, kas dotajā uzdevumā ir būtisks

un kas mazsvarīgs. Atmetot visu to, kas būtiski nevar iespaidot
reālā objekta darbību, iegūstam aprēķinu shēmu. Aprēķinu shēmai

ne tikai jāievēro reālā objekta būtiskās īpatnības, bet arī jābūt
pietiekami vienkāršai, lai aprēķinu varētu novest līdz galam, t. i.,

pielietojot vienkāršojošas hipotēzes, iegūt skaitlisku rezultātu.

Materiālu pretestība dod pietiekami vienkāršas izskaitļošanas
metodes tad, ja aprēķinu shēmas sastāv no shēmas pamatelemen-
tiem

— stieņiem.
Par stieni vai siju sauc konstrukcijas elementu, kura šķērs-

griezuma izmēri ir daudz mazāki par garumu.

Stieni (siju) zīmējumā parasti attēlo ar vienu līniju — stieņa
asi. Par stieņa asi sauc līniju, kas savieno visu šķērsgriezuma
laukumu smagumcentrus.

levērojot teikto, redzam, ka materiālu pretestības pētīšanas
pamatobjekts ir stienis.

Materiālu pretestības uzdevums nav pētīt visdažādākos reālos

objektus, bet izstrādāt aprēķinu metodes aprēķinu shēmām un gal-

1-1. zīm.
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venokārt tās pamatelementam stienim. lemācoties aprēķināt tipis-
kos stieņa slogošanas pamatgadījumus un reducējot sarežģītākos
gadījumus uz vienkāršu gadījumu summu, varam atrast nepie-
ciešamās sakarības konstrukcijas izmēru noteikšanai. Reālā ob-

jekta aizstāšana ar aprēķinu shēmu ir uzdevums, kurš jārisina
projektētājam, sīki izpētot un

apsverot dotās konstrukci-

jas darba apstākļus un īpat-
nības.

Apskatīsim dažus vien-

kāršus piemērus. 1-1. zīm.

parādīts zobratu pārvads.
Apakšējais zobrats piedzen
augšējo. Zobrata /. zobs, kas

atrodas sazobē, saskaras ar

zobrata 2. zobu. Savstarpē-

jās iedarbības spēks būs

vērsts pa saskares virsmas

normāli /—/. Lai aprēķinātu
zobrata / zobu, zīmējam tam

aprēķinu shēmu (skat. 1-1.

zīm. b), aizstājot zobrata

zobu ar stieni. Tā kā zobrata

zobs izveidots no viena ga-
bala ar pašu zobratu, tad zī-

mējam aprēķinu shēmā vie-

nā galā iespīlētu stieni.

1-2. zīm. 1-3. zīm.

Ja mūs interesē nevis zobrata zoba stiprība, bet vārpsta 3, tad

aprēķina shēma ir cita. Pieņemsim, ka zobrats / ir uzsēdināts

tieši uz dzinēja vārpstas 3. Tad aprēķinu shēma vārpstai var būt,

kā parādīts 1-2. zīm., kur M ir dzinēja griezes moments. Reālā

objekta (zobratu pārvada) aprēķinu shēma mainās atkarībā no

tā, kas interesē, projektētāju.



Vienai aprēķinu shēmai var atbilst arī dažādi reāli objekti.
Tā 1-3. zīm. parādītajai aprēķina shēmai atbilst vilciena riteņ-
pāra ass, ja vagons spiež uz šo asi ar spēku 2P (skat. 1-3. zīm. b),
un tilts, uz kura uzbraukušas divas automašīnas, kam svars P

(skat. 1-3. zīm. c).
No teiktā redzams, ka materiālu pretestības kursā ir jāapskata

tādu aprēķina shēmu aprēķins, kādas parādītas 1-1. zīm. b
r

1-2. zīm. un 1-3. zīm. a. Atbilstošie reālie objekti tiks pieminēti
tikai kā tipiski piemēri aprēķinu metožu pielietošanai.

Protams, pāreja no reālā objekta pie aprēķinu shēmas ir jau
zināms tuvinājums. Jo vienkāršāka būs aprēķinu shēma, jo tā

dos aptuvenākus rezultātus. Inženiera uzdevums ir izvēlēties tādu

aprēķina shēmu, kura nodrošinātu pietiekamu precizitāti. Izdarot
materiālu .pretestības aprēķinus, vajadzētu vienmēr paturēt prātā,
ka, šie aprēķini ir aptuveni (reālais objekts aizstāts ar aprēķinu
shēmu, tiek lietotas vienkāršotas aprēķinu metodes, materiāla
konstantes noteiktas ar zināmu tuvinājumu utt.). Tādēļ nav nozī-

mes skaitļojot saglabāt augstu precizitāti. Praksē pieņemts veikt

aprēķinus ar precizitāti līdz ±5%. Sādu precizitāti var iegūt,
strādājot ar logaritmisko lineālu.

1-3. §. MATERIĀLU PRETESTĪBAS PAMATHIPOTĒZES

Materiālu pretestību varētu nosaukt arī par deformējama ķer-
meņa mehāniku. Formulēsim dažas hipotēzes par deformējamu
ķermeni.

Materiālu pretestībā pieņem, ka ķermenis veidots no vielas ar

nepārtrauktu uzbūvi, tas ir, tiek pieņemts, ka ķermeņa īpašības
nav atkarīgas no tā, cik maza ķermeņa daļa tiek apskatīta. īste-

nībā materiāls molekulārās uzbūves, kristāliskās struktūras un

citu iemeslu dēļ nav īsti nepārtraukts. Bet, tā kā materiālu pre-
testībā aplūkojamo konstrukcijas elementu izmēri ir daudzkārt

lielāki par kristālu izmēriem, tad varam lietot vielas nepārtrauk-
tības hipotēzi. Tādējādi iespējams deformējamam ķermenim pie-
lietot bezgalīgi mazu lielumu analīzes metodes.

Saskaņā ar otru materiālu pretestības pamathipotēzi pieņemts,
ka materiāls ir viendabīgs jeb, kā bieži saka, izotrops. Sī hipotēze
izsaka, ka materiāla īpašības visos tā punktos un visos virzienos

ir vienādas.
Sī hipotēze atsevišķam vielas kristālam nav piemērojama. Bet,

tā kā katrā ķermenī šādu kristālu ir bezgala daudz un to novie-

tojums ir haotisks, tad kristālu īpašības visos virzienos būs vie-

nādas ar kaut kādu vidējo vērtību.
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2. nodaļa

ĀRĒJIE UN IEKŠĒJIE SPĒKI

Spēks ir viens no mehānikas pamatlielumiem. Ar to kvantita-

tīvi raksturo viena ķermeņa iedarbību uz otru ķermeni vai ķer-
meņa atsevišķu daļu savstarpēju iedarbību: pirmajā gadījumā
spēkus sauc par ārējiem, bet otrajā gadījumā — par iekšējiem

spēkiem.

2-1. §. ĀRĒJIE SPĒKI

Uz mašīnu detaļām vai būvkonstrukciju elementiem var darbo-

ties dažādi ārējie spēki (slodzes). Uz vienas un tās pašas kon-

strukcijas dažādiem elementiem darbojas dažādi ārējie spēki. Tā,

piemēram, uz dzelzceļa celtņa kāša trīsi darbojas tikai svars Q
un troses reakcijas 5j un 52, bet, aprēķinot riteņus, jāievēro ce-

ļamā sloga svars Q, konstrukcijas elementu pašsvars G\, G
2, G3,

2-1. zīm.
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C4un sliedes reakcijas R\ un R2. Kā redzam, pie ārējiem spēkiem
pieder ari balstu reakcijas (2-1. zīm.).

Spēkus, kas sadalīti pa ķermeņa tilpumu, virsmu vai liniju,
sauc par izkliedētiem spēkiem (slodzēm). Tā, piemēram, ķermeņa
pašsvars (skat. G\, G 2, G3 un G4 2-1. zīm. a), inerces vai mag-
nētiskie spēki ir izkliedēti pa visu ķermeņa tilpumu; tādu spēku
dimensijas ir kG/cm3, kG/mm3, T/m3 .. .*.

2-2. zīm.

Pa virsmas laukumu izkliedētu slodzi rada, piemēram, sniega
segas vai vēja spiediens uz jumtu. Šajā gadījumā slodzes dimen-

sijas ir kG/cm 2, kG/mm 2, T/m2
....

Materiālu pretestības kursā bieži lieto jēdzienu par slodzi, kas

sadalīta pa liniju. Tā, piemēram, griestu vai grīdas sijas viena

garuma vienības noslogojumu var pieņemt sadalītu pa sijas asi,

jo sijas garums ir daudzkārt lielāks par tās šķērsizmēriem. Tādas

slodzes intensitāti parasti apzīmē ar q un izsaka ar šādām mēr-

.
_

kG kG T
vienībām —, —, —

....

m cm m

Izkliedēta slodze var būt vienmērīga un nevienmērīga. Vien-

mērīgu slodzi, piemēram, rada tvaika spiediens uz katla sienu

vai ūdens spiediens uz horizontāli novietotu plakni. Nevienmērīgu
slodzi, piemēram, rada ūdens hidrostatiskais spiediens uz verti-

kāli vai slīpi novietotu plakni vai liektu virsmu.

* Fizikālo lielumu sakarības Tehniskajā un Starptautiskajā mērvienību sis-

tēmā SI dotas II pielikumā.
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Slodze var būt sadalīta pa visu sijas garumu / (2-2. zīm. c)
vai tikai, piemēram, pa tās daļu b (2-2. zīm. a un b). Vienmērīgi
izkliedētās slodzes gadījumā uz sijas garuma vienību posmā b

(2-2. zīm.o) darbojas slodze <7= const, bet nevienmērīgi izkliedētās

slodzes gadījumā q= q (2-2. zīm. b un c).
Par koncentrētu spēku pieņem pa

ķermeņa ļoti mazu virsmu izkliedētas

slodzes kopspēku. Tā, piemēram, celtņa
(2-1. zīm. a) vai vagona riteņa spie-
dienu uz sliedi var pieņemt par kon-

centrētu spēku, jo kontakta laukuma iz-

mēri, pa kuru sadalās spiedes spēks, ir

daudzkārt mazāki nekā aprēķināmo
konstrukcijas elementu izmēri (ritenis,
sliede). 2-2. zīmējumā d parādītā sija
slogota ar koncentrētu spēku P, ko iz-

saka kG, T ... .

Momentu parasti attēlo ar spēkpāri
(Mļ) vai ar lokveida bultu (Af 2

vai

A4 3), kā tas parādīts 2-3. zīmējumā. 2-3. zīm.

Dažkārt lietderīgi momentu attēlot ar

vektoru, kas perpendikulārs momenta darbības plaknei un vērsts

labās vītnes skrūves pārvietošanās virzienā (skat., piemēram, M'3).
Momenta dimensija ir kGcm, kGm, Tm

....

2-2. §. IEKŠĒJIE SPĒKI. ŠĶĒLUMU METODE

Cieta ķermeņa stiprību nosaka savstarpējās iedarbības spēki
starp atsevišķām tā daļām. Šos iekšējos spēkus izraisa ārējie
speķi.

lekšējo spēku noteikšanai pielieto šķēlumu metodi. Lai iepazī-
tos ar to, aplūkosim kādu līdzsvarotu ķermeni, piemēram, stieni,
uz kuru darbojas telpā izkaisīti spēki' Pu P2

, ?u ■■ ■>
Pn

(2-4. zīm. a).
Lai noteiktu iekšējos spēkus šķēlumā m —m, iedomāti pārda-

lām šo stieni divās daļās A un B (2-4. zīm. b). Viena atšķeltā
daļa iedarbojas uz otru daļu ar iekšējiem spēkiem pie. Viss ķer-
menis ir līdzsvarā, tātad līdzsvarā ir arī tā daļas A un B. Pēc

trešā Ņūtona likuma, stieņa kreisā daļa A iedarbojas uz labo

daļu B tāpat kā daļa B uz daļu A. No tā izriet, ka iekšējo spēku
noteikšanai var aplūkot gan stieņa daļas A, gan daļas B līdz-

svaru.

Ar šķēlumu metodi jebkuras slodzes gadījumā iespējams no

ārējiem spēkiem izteikt iekšējos spēkus ikvienā ķermeņa šķēlumā.

Atzīmējot šķēlumu metodes svarīgo nozīmi, īsi formulēsim tās

pielietošanas secību:



16

1. pāršķeļam stieni vieta, kur jāaprēķina iekšējie
spēki.

1. Nosacīti atmetam vienu no ķermeņa atšķeltajām daļām, pa-
rasti to stieņa daļu, uz kuru darbojas sarežģītāka ārējo spēku
sistēma.

2-4. zīm.

3. Atmestās daļas iedarbību uz palikušo ķermeņa daļu aizstā-

jam ar iekšējiem spēkiem.
4. Sastādām statikas līdzsvara vienādojumus ķermeņa aplū-

kojamai daļai. Atrisinot šos vienādojumus, nosakām iekšējos
spēkus.

2-3. §. IEKŠĒJIE SPĒKI UN MOMENTI STIEŅA ŠĶĒRSGRIEZUMA

Lai sastādītu stieņa atšķeltās daļas A līdzsvara vienādojumus,
tās šķērsgriezuma smagumcentrā C izvēlamies taisnleņķa labās

vītnes koordinātu sistēmas x, y, z sākumpunktu; pie tam z ass



sakrīt ar šķēluma ārējās normāles virzienu, bet x un y ass — ar

šķēluma galvenajām asīm* (2-4. zīm. c)^
Sadalot iekšējo spēku pie sistēmas galveno vektoru un galveno

momentu komponentos uz koordinātu asīm, iegūsim 3 spēkus un

3 momentus, kurus sauc par iekšējiem spēkiem un momentiem

stieņa šķēlumā. To nosaukumi ir šādi:

N
— aksiālais spēks;

Qx un Qy — škērsspēki attiecīgi x un y asu virzienā;
9JI

— vērpes moments;
M

x un M
y

— lieces momenti attiecībā pret xun y asi.

Ārējo spēku Pļ komponentus P,
x

un P
iv, kas darbojas attie-

cīgi x un y asu pozitīvajā virzienā, var līdzsvarot tikai pretēji
vērsti spēki, tāpēc pozitīvos Qx un Q y zīmējam attiecīgi x un y

ass negatīvajā virzienā (2-4. zīm. c). Tos nosaka no statikas

līdzsvara vienādojumiem

2P«-Q.X.=0 un 2P,„-Q„=o,
no kurienes seko

Q*=2Plx un Q
v
=2P

iy. (2.1)

Ārējo spēku momentus M
x (P,), M

y (P,) un M
z (P;), kas tiecas

aplūkojamo stieņa daļu pagriezt ap x, y un z asīm pozitīvajā vir-

zienā, var līdzsvarot tikai pretēji vērsti momenti, tāpēc pozitīvos
iekšējo spēku momentus M

x, M
y un 9ft zīmējam attiecīgi ap x, y

un z asīm negatīvajā virzienā. Izsakot tos no līdzsvara vienādo-

jumiem, dabūsim

Mi**iMx{Pi)fMy=*2My(Pi) un aK=SAf2 (P,)- (2.2)

Ja ārējo spēku projekciju vai momentu summa ir ar mīnusa

zīmi, tad iekšējie spēki vai momenti ir negatīvi.
Atšķirībā no aplūkotajiem iekšējiem spēkiem un momentiem

pieņemam, ka aksiālais spēks N ir pozitīvs, ja ārējie spēki rada

stiepi:
N=-2Piz. (2.3)

Katrā vienādojumā — (2.1), (2.2) un (2.3) ir tikai viens nezi-

nāmais iekšējais spēks vai moments.

Saskaņā ar trešo Ņūtona likumu iekšējie spēki un momenti,

kas darbojas atšķelto daļu A un B šķēlumos, ir skaitliski vienādi,

bet pretēji vērsti (2-4. zīm. c), tāpēc stieņa daļas B šķērsgriezuma

smagumcentrā C jānovieto kreisās vītnes koordinātu sistēmas

x', y', z' sākumpunkts; pie tam šo asu pozitīvie virzieni ir pretēji

x, y, z pozitīvajiem virzieniem.

2-4. zīm. c parādīti daļu A un B iekšējo spēku un momentu

pozitīvie virzieni; savienojot kopā atšķeltās daļas A un B, iekšē-

jie spēki un momenti savstarpēji līdzsvarojas.

* Par galveno asu noteikšanu skat. I pielikuma.
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Pieņemto iekšējo spēku un momentu skaitlisko vērtību un

zīmju noteikšanas metodi var izmantot gan taisniem, gan līkiem,
gan telpiski lauztiem un liektiem stieņiem.

Ņemot vērā, ka Qx un Qy
ir šķērsspēki, bet M

x
un M

y
lieces

momenti, ir tikai 4 raksturīgi stieņa pamatslogojumi: 1) stiepe
(spiede), 2) bīde (cirpe), 3) vērpe un 4) liece.

2-5. zīm.

1. Ja stieņa šķēlumā darbojas tikai aksiālais spēks N, bet pā-
rējie iekšējie spēki un momenti vienlīdzīgi nullei, tad stienis ir

stiepts vai spiests atkarībā no aksiālā spēka virziena.

2. Ja šķēlumā darbojas tikai škērsspēks Qx (vai Qy, vai abi

kopā), tad stienis pakļauts bidei (cirpei).
3. Ja stieņa šķēlumā darbojas tikai 3Jt, tad stienis ir piepūlēts

vērpē.
4. Ja šķēlumā darbojas tikai M

x (vai M
y
), tad stienis noslo-

gots tīrā liecē yz (xz) plaknē.
Praksē bieži sastopamies ar pamatslogojumu dažādām kombi-

nācijām —
saliktiem slogojumiem.

Ja, piemēram, ārējo spēku darbības plakne sakrīt ar yz plakni,
tad stieņa šķēlumā vispārīgā gadījumā darbosies tikai N, Q

y un

M
x (2-5. zīm.).

2-4. §. IEKŠĒJO SPĒKU UN MOMENTU EPĪRAS PAMATSLOGOJUMIEM

Lai varētu salīdzināt stieņa stiprību dažādos tā šķērsgriezu-
mos, jāzina iekšējo spēku vai momentu izmaiņas likums stieņa

ass virzienā. To var uzskatāmi parādīt grafiski ar epīru.

Par iekšējo spēku vai momentu eplru sauc lekšējo spēku vai

momentu sadalījuma diagrammu stieņa ass virzienā.

Katra epīras ordināte rāda iekšējā spēka (momenta) vērtību

atbilstošā šķēlumā. Ordinātes atliek perpendikulāri stieņa asij.
Epīras laukumu iesvītro ordinātu virzienā. Pieņemts epīras rak-

sturīgiem punktiem pierakstīt iekšējo spēku (momentu) skaitlis-

kās vērtības. Bieži pozitīvās ordinātu vērtības apzīmē ar aplītī
ievietotu + zīmi, bet negatīvās vērtības — ar —

zīmi.

Stieņa daļu, kurā nemainās iekšējā spēka (momenta) analī-

tiskā izteiksme, sauc par posmu.
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Lai izteiktu iekšējo speķu (momentu) kada iedomāta stieņa

šķēlumā ar ārējiem spēkiem (momentiem), lietosim šķēlumu me-

todi.

Aprēķinot stieņa šķēlumā iekšējo spēku (momentu), tos vien-

mēr pieņem kā pozitīvus. Ja iegūsim iekšējo spēku (momentu)
ar plusa zīmi, tad apstiprināsies tā pieņemtais virziens. Atbilde

ar mīnusa zīmi norādīs, ka

iekšējo spēku (momentu) vir-

ziens ir pretējs pieņemtajam.
Zīmējot iekšējo spēku

(momentu) epīras /V un 9JI,

pozitīvās vērtības atliekam y

vai x ass pozitīvajā virzienā,

Qy
un M

x
atliekam y ass po-

zitīvajā virzienā, Qx — x

ass pozitīvajā virzienā, bet

M
y

— x ass negatīvajā vir-

zienā; šeit jāatceras, ka x, y,

z ass pozitīvie virzieni atbilst

x', y', z' asu negatīvajiem
virzieniem.

Rezultātā iegūstam, ka

lieces momenta epīras vien-

mēr ir atliktas uz stieņa
spiestajām šķiedrām; būvme-

hānikā pieņemts pozitīvās
lieces momenta vērtības at-

likt pretējā virzienā
— uz

stieņa stieptajām šķiedrām.
1. Aksiālā spēka

c p ī r a.

Taisniem stieņiem aksiālā

spēka epīra grafiski attēlo

funkciju N =N(z), kur argu-
ments z ir stieņa patva|īga
šķēluma abscisa; līkiem stie-

ņiem šķēluma stāvokli nosaka

polārais leņķis cp (skat. 2-20.

zīm. b).
Aplūkosim, piemēram,

2-6. zīm.

taisnu stieni, iespīlētu šķēluma E (2-6. zīm. a)\ tam šķēluma B

pielikts spēks Pi=4T, bet šķēlumā D pielikts spēks P2=7T.

Lai izteiktu aksiālo spēku ar ārējiem spēkiem, lietojam šķēlumu
metodi. Šim nolūkam izvēlamies stieņa asij perpendikulāru šķē-
lumu /, // un /// attiecīgo posmu robežās. Šķēluma abscisa z

parasti mērījama no posma sākuma (2-6. zīm. a) vai no stieņa
gala.



20

Lai nebūtu jānosaka reakcija E, lietderīgi aplūkot stieņa at-

šķelto da|u pa labi no iedomātā šķēluma. Aksiālo spēku N, kas

darbojas šķēlumā, parādām kā pozitīvu (stiepes) spēku.
Noteiksim aksiālo spēku, aplūkojot stieņa atšķelto daļu.
/ posmā (2-6. zīm. a un b); jo atšķeltajai

dajai A—/nav pielikti ārējie spēki.
Aksiālā spēka epīra ir taisne, kas sakrīt ar epīras asi (2-6.

zīm. c).
// posmā o^z (2-6. zīm. aunc); aplūkojot atšķelto daļu

A—//, nosakām Nu:

Nn——'LPiZ' jeb iVn =/3i=47' =const visā posmā.

legūtā atbilde ar plusa zīmi rāda, ka šķēlumā // darbojas stie-

pes spēks. Aksiālā spēka pozitīvās vērtības atliekam virs epīras
ass (y ass pozitīvajā vai y' ass negatīvajā virzienā; 2-6. zīm. c).

111 posmā o^z3sSc (2-6. zīm. a un d); aplūkojot atšķelto daļu
A—///, nosakām N/u:

Nm--2P*> jeb JV
in

=P,-P2
=4-7= -37"=const.

legūtā atbilde ar mīnusa zīmi rāda, ka /// šķēlumā darbojas
spiedes spēks (2-6. zīm. c).

Dotajam stienim ir 3 posmi, kur katrā posmā N =N(z) =const.

Šķēlumos, kur pielikti koncentrēti spēki, epirā ir lēciens, kas

vienāds ar šā spēka vērtību (2-6. zīm. c).

Nosakot aksiālo spēku atsevišķos posmos, nav nepieciešams
katru reizi zīmēt attiecīgo stieņa atšķelto daļu (skat. 2-6. zīm. b,

c un d). Kā redzams, pietiek aprēķināt atšķeltās daļas ārējo spēku

projekciju summu uz stieņa asi. Aprēķinos aksiālo spēku nosaka,

2-7. zīm.
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ierakstot N izteiksmē (2.3) tos ārējos spēkus, kuri izraisa šķēlumā

stiepi, ar plusa zirni, bet tos, kuri izraisa spiedi, — ar mīnusa

zīmi.

2-1. piemērs. Stienim A— D ar mainīgu šķērsgriezumu {F{ un F
2 ) uzzīmēt

aksiālā spēka epīru, ņemot vērā pielikto spēku P un stieņa pašsvaru G; stieņa
tilpumsvars ir

y (2-7. zīm. a).
Atrisinājums. Zīmējam aprēķina shēmu, aizstājot stieni ar tā asi.

Stieņa pašsvaru nosacīti parādām kā vienmērīgi izkliedētu slodzi ar intensitāti

<7i / posmā un q2 II posmā (2-7. zīm. b)\ to zīmējam pieņemtajā mērogā per-

pendikulāri stieņa asij, atceroties, ka slodzes q\ un q2
virziens sakrīt ar spēka

P virzienu.

Atšķirībā no iepriekšējā gadījuma bez koncentrētā spēka P stienis vēl ir

noslogots ar slodzi, kas vienmērīgi izkliedēta pa stieņa garumu:

G, G2

9i= =\Fļ un q2 = =Y^2,
d a

2 .

kur G\ un G2 ir attiecīgi stieņa dajas A —B un B—D pašsvars. Aksiālā spēka
noteikšanai lietojamšķēlumu metodi.

/ posmā aplūkojot atšķelto daļu A —/, dabūsim

JV,(2I )=P+<7i2i jeb N,(zl)=P+yFlzl.

II posmā o=Sz2=Sa2; analogi aplūkojot atšķelto daļu A—II, dabūsim

Nu(z2)=P +Gļ +\Fs z2.

Zīmējam aksiālā spēka epīru (2-7. zīm. c).
2-2. piemērs. Uzzīmēt aksiālā spēka epīru stienim, kas veidots kā pira-

mīda ar augstumu / un pamatni aO XOc (2-8. zīm. a). Stieņa tilpumsvars ir v.
Atrisinājums. Aksiālais spiedes spēks patvaļīgā šķēlumā N(z) ir

skaitliski vienāds ar atšķeltās stieņa augšējās daļas pašsvaru G(z):

N(z) |G(z)| =--Y[a(2)]22;

izsakot a(z), dabūjam, ka

"w~7v(t)V
Slodzes intensitāte

d/V(e) / a0
V

jeb <? (e) =- Ģūļ-iļ ,
kur

</o=Yflo
2-

2-8. zīm.

Zīmējam aprēķina shēmu, aizstājot stieni ar tā asi; q(z) diagrammas or

dinātes nosacīti atliekam perpendikulāri stieņa asij (2-8. zīm. b).

f 1 <?o
,Af(*)- jq(z)te J-^

23-

-* ! .V" ī .:.: ■-•"'*.>
Zīmējam aksiālā spēka epīru (2-8. zīm. c).
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Vispārīgā gadījumā, kad uz stieni darbojas koncentrētie Pu
[skat. (2.3)] un izkliedētie qu =Qi (z) spēki, aksiālo spēku N(z)
patvaļīgā šķēlumā nosaka, summējot atšķeltajai daļai pieliktos
spēkus. Uz katru stieņa elementu (āz) darbojas izkliedētie spēki
qi(z)dz, tādēļ

2

N(z) =-lPiz -2 f qi(z)dz, (2.4)

2o

kur z
Q

— atšķeltās daļas sākuma abscisa;

z — patvaļīgā šķēluma abscisa.

2. Vērpes momenta epīra.

Vērpes momenta epīras 93? =3fJl(2/) zīmēšana principiāli ne ar

ko neatšķiras no aksiālā spēka epīras zīmēšanas.

Aplūkosim, piemēram, stieni (parādām tikai- tā asi), iespīlētu

galā F (2-9. zīm. a). Stieņa šķēlumā B pielikts ārējais moments

Mi= 15 kGm, šķēlumā D pie-
likts M 2=35 kGm un šķēlu-
mā E pielikts M3=30 kGm.

Ārējo momentu darbības

plaknes ir perpendikulāras
stieņa asij.

Aplūkosim atšķelto daļu
pa labi no iedomātā šķēluma;
šajā gadījumā nav jānosaka
reakcija MF iespīlējuma vie-

tā. Šķēlumā darbojošos vēr-

pes momentu parādām kā

pozitīvu.
/ posmā (2-9.

zīm. a); 2R
7
=0, jo atšķeltajai

daļai A—/ nav pielikti ārējie
momenti.

// posmā o^z (2-9.
zīm. a un b); aplūkojot at-

šķelto daļu A —//, nosakām

2R//:

<mn=!M
2>(Pi)

jeb 9M// =Al, = 15 kGm.

Stieņa // posmā darbojas
pozitīvs vērpes moments; at-

liekam šo momentu virs epī-
ras ass (y ass pozitīvajā vir-

zienā), kā tas parādīts 2-9.

zīmējumā d.2-9. zīm.
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/// posma (2-9. zīm. a un c); aplūkojot atšķelto daļu
A—///, dabūjam

guļ7/7
=Ml_Af

2
=ls_3s=_2okG m.

Negatīvo vērpes momentu atliekam zem epīras ass.

IV posmā o^2 (2-9. zīm. a); analogi jegūstam

aßiv=Af,-Af2+M
3
= 15-35+ 30= 10 kGm.

Aplūkojot visa stieņa līdzsvaru, var aprēķināt momentu iespī-
lējuma vietā Mf= 10 kGm.

2-10. zīm.

2-3. piemērs. Uz vārpstu darbojas šadi momenti: Mi=4oo kGm, M2=

=200 kGm, M3=900 kGm un M4 =300 kGm (2-10. zīm. a). Uzzīmēt vērpes
momenta epīru.

Atrisinājums. Izmantojot šķēlumu metodi, nosakām vērpes momen-

tus šķēlumos /, //, ///, IV un V (2-10. zīm. b). Pēc aprēķinātajām momentu

vērtībām novelkam taisnes paralēli vārpstas asij; iegūstam SBl epīru
(2-10. zīm. c).

2-4. piemērs. Stieņa vertikālas skaldnēs garuma a darbojas vienmērīgi

izkliedētā slodze q, bet no stieņa iespīlējuma plaknes attālumā a darbojas

spēkpāris P—P (2-11. zīm. a). Uzzīmēt vērpes momenta epīru, ja P=2qa.
Atrisinājums. Aizstājam stieni ar tā asi (2-11. zīm. b). I posma

os£2,s£a; aplūkojam stieņa atšķelto da|u A—l (2-11. zīm. a un b). Izkliedē-

tās slodzes kopspēks qzv
kas darbojas vertikālās plaknēs, veido momentu qz\b\

katrā stieņa garumvienībā darbojas m= qb (vienmērīgi izkliedētais moments):

<3Sli(Zi) =mzļ =qbzi.

II posmā o^z2 s£2a; aplūkojot stieņa atšķelto da|u A—li, dabūsim

9Jh/( z2)=ņ6a=const.
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/// posma o^z aplūkojot stieņa da]u A—III, dabūsim

3JI/ / 1 (23) =qba - Iqba=-qba =const.

Pēc iegūtajiem datiem zīmējam 3K epīru (2-11. zīm. c).
. Vispārīgā gadījumā, kad uz stieni darbojas koncentrētie Miz

ļskat. (2.2)] un izkliedētie miz
=mi(z) momenti, vērpes momentu

3R(z) patvaļīgā šķēlumā no-

saka, summējot atšķeltajai
daļai pieliktos momentus. Uz

katru stieņa elementu (dz)
darbojas izkliedētie momenti

m.i(z), tādēļ —

3K(z)=SMiz + 2 jmi (z)dz,

(2.5)

kur z
0

— atšķeltās daļas
sākuma abscisa;

z — patvaļīgā šķē-
luma abscisa.

3. Lieces momenta

un šķērsspēka epīras.
Lieces momenta epīra

grafiski attēlo funkciju M=

=M(z), kur, tāpat kā aksiālā

spēka un vērpes momenta

epīrās, arguments z ir patva-
ļīga šķēluma abscisa.

Stieni, kas noslogots gal-
venokārt liecē, parasti sauc

par siju. Sija ir visbiežāk sa-

stopamais būvkonstrukcijas
elements.

Pieņēmuši, ka sijas ass

atrodas ārējo spēku (mo-

2-11. zīm.

mentu) darbības plaknē yz, aplūkosim dažus raksturīgus taisnas

sijas slogojuma gadījumus (skat. 2-5. zīm.).

a. Sija ar vienu iespīlētu galu A brīvajā galā B noslogota ar

spēkpāri M 0 (2-12. zīm. a).
Lai noteiktu iekšējos spēkus un momentus iedomātajā šķē-

lumā, aplūkosim sijas daļu pa labi no šī šķēluma, kur

(2-12. zīm. b). Aplūkojamās sijas daļas līdzsvara nodrošināšanai

šķēlumā / ir jāpieliek tikai lieces moments M (parādām kā pozi-
tīvu lielumu). legūsim

Af=M0=const;

tā ir tirā liece.
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Lieces momenta epīra ir taisnstūris; M pozitīvās vērtības at-

liekam (2-12. zīm. c) virs epīras ass (y ass pozitīvajā virzienā).
b. Divbalstu sija noslogota ar spēkpāri Alo (2-13. zīm. a).

Ārējo momentu M 0līdzsvaro balstu reakciju A un B moments. No

statikas līdzsvara vienādojumiem ZMi(A)
=0 un 2Af

i(B) =
0 iegūs-

Lai noteiktu iekšējos spēkus
un momentus, izvēlamies patva-

ļīgu šķēlumu sijas / posmā un

šķēlumu // posmā. Lietderīgāk

2-12. zīm. 2-13. zīm.

ir aplūkot sijas daļu A—l pa kreisi no šķēluma / un sijas da]u
B—ll pa labi no šķēluma //. Lai nodrošinātu to līdzsvaru, bez

lieces momenta jāpieliek arī šķērsspēks (2-13. zīm. b un c).
Lieces momentus M,, Mv un šķērsspēkus Qi un Qu parādām

šķēlumos kā pozitīvus (skat. 2-4. zīm. c). Atbilstoši Qi (Q„) un

Mi (Mv) jazīme divas epīras (Q un M).
I posmā (2-13. zīm. b); dabūjam, ka

Qj=*SPis jeb QJ
=

M/ =2Mi(Cl) jeb MI=Az
1 .
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legūtās atbildes ar plusa zīmi rāda, ka šķēlumā / darbojas

pozitīvs šķērsspēks un pozitīvs lieces moments. Noteiksim lieces

momenta vērtības posma robežšķēlumos A un D.

a

Ja z,=o, tad MIA=0\ ja Z\ =a, tad M
ID

=M
0
—. Pēc

iegūtajiem lielumiem zīmējam Q un M epīras / posmam, atliekot

pozitīvās vērtības virs epīras ass (2-13. zīm. d un c).
II posmā o^2 (2-13. zīm. c), dabūjam, ka

Q// =2P,V jeb Q,, =B=

M 0
Mn =2Mi(c 2) jeb Mn

= -Bzs
*=- —-z2.

legūtie rezultāti rāda, ka šķēlumā // darbojas pozitīvs šķērs-
spēks un negatīvs lieces moments.

Noteiksim lieces momenta Mv vērtības posma robežšķēlumos

B un D.

Ja 22=0, tad AJhb=0; ja z2 =6, tad MUD = —Mo—,

I b I
max M=Mun= ļ —M O -y-ļ .

Pēc iegūtajiem lielumiem zīmējam Q un M epīras // posmam (2-13.
zīm. dun c).

M epīras slīpumleņķi Pi= ļ p 2ļ =arc tg ~; tas nozīmē, ka mo-

menta epīrā abos posmos ir paralēlas slīpas taisnes. M epīrā
spēkpāra M 0iedarbības šķēlumā D ir lēciens; tā lielums ir

Moy+Moy
=Afo.

Ja spēkpāris M oir pielikts sijas vidū, tad a= b=0,5 / un

maxM=0,5M0.

c. Divbalstu sija noslogota ar koncentrētu spēku P (2-14.
zīm. a).

Balstu reakcijas A un B nosakām no līdzsvara vienādoju-
miem

2M
1(B) =0; Al-Pb

=0 jeb =

/>y;

2Af,-(A)
=0; 81-Pa=0 jeb B=Py.

Lai izteiktu iekšējos spēkus un momentus ar ārējiem spēkiem
I posmā, vienkāršāk aplūkot sijas daļu pa kreisi no šķēluma /,
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bet // posmā sijas da|u pa labi no šķēluma //. Atšķelto daļu līdz-

svara stāvokļa nodrošināšanai, tāpat kā iepriekšējā gadījumā (b),
šķēlumos ir jāpieliek šķērsspēki Qr (Qu) un lieces momenti-

Ml (Mv); parādām tos kā pozitīvus lielumus (2-14. zīm. b).
I posmā (2-14. zīm. b); dabūjam, ka

vQ,=2/>i„ jeb QI
=.4=Py=const;

iW;=2M
i(Ci) jeb Ml =Azx =P^-zx.

legūtie rezultāti ar plusa zīmi

rāda, ka šķēlumā / darbojas

pozitīvs šķērsspēks un pozitīvs
lieces moments. Noteiksim lie-

ces momenta vērtības posma ro-

bežšķēlumos A un D.

Ja Z[ =0, tad MIA=0;

ja Z\ —a, tad MID=P-^-.
Pēc iegūtajiem lielumiem zī-

mējam Q un M epīras / pos-

mam (2-14. zīm. d un c).
II posmā 05^z2s$č> (2-14.

zīm. c); dabūjam, ka

Qu =

ii/

jeb Qu
=-B=

-Py=const;

M/,=2M
i(cy jeb

Mj,=Bz2 =pĻz2.
I

2-14. zīm.

Noteiksim lieces momenta vērtības posma robežšķēlumos B un D.

Ja z2=0, tad M
IIB =o;jaz2=b, tad M

IID
= Qun M epīras

// posmam parādītas 2-14. zīmējumā d un c.

Šķēlumā D aprēķinātais lieces moments M
D

abiem sijas pos-
miem ir vienāds:

max M= MD=P-^-.
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Šķērsspēkam QD turpretim ir divas vērtības, kas atšķiras pēc zī-

mes un lieluma. Šķēlumā Dir lēciens no Pj- līdz —

ciena lielums ir

b a
pT+p-~p.

tas ir vienlīdzīgs ārējam spēkam, kas darbojas šķēlumā.
Ja spēks P darbojas sijas vidū, tad a=b=o,s l un

max M=
— Pl.
4

2-5. §. DIFERENCIĀLSAKARĪBAS LIECĒ. Q UN M EPĪRU

ĢEOMETRISKAS ĪPAŠĪBAS

Aplūkosim taisnu siju ar patvaļīgi izkliedētu slodzi q= q (z)
(2-15. zīm. a), kur z ir šķēluma abscisa. Ar diviem paralēliem
šķēlumiem / un // iedomāti izgriežam no sijas elementu garumā
dz (2-15. zīm. b). Atmestās sijas kreisās un labās daļas darbību

uz šo izgriezto elementu aizstājam ar šķērsspēkiem un lieces mo-

mentiem, kuri rodas šķēlumos / un //. lekšējos spēkus un momen-

tus katrā šķēlumā parādām kā pozitīvus.
Slodze uz sijas elementu dz iv qdz. Ja pieņemsim, ka šķēlumā

/ darbojas Q un M, tad šķēlumā // darbojas Q+ dQ un M + dM.

Izgrieztais elements (dz) atrodas līdzsvara stāvoklī ārējo un

iekšējo spēku iedarbības rezultātā.

Rakstām līdzsvara vienādoju-
mus:

M+ Qdz+ (M + dM) =0.

No pirmā vienādojuma seko, ka

No otrā vienādojuma, atmetot ot-

rās kārtas bezgalīgi mazo lielu-

mu, dabūjam, ka

2-15. zīm.
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No (2.6) un (2.7) dabūjam

-lūr-'- (2-8)

legūtas izteiksmes

(2.6), (2.7) un (2.8) sauc

par diferenciālsakaribām
liecē. Pēc tām var noskaid-

rot Q un M epīru dažas

ģeometriskās īpašības.
No sakarības (2.6) re-

dzam, ka šķērsspēka Q at-

vasinājums pēc šķēluma
abscisas ir vienāds ar slo-

dzes intensitāti šķēlumā q.

Tas nozīmē, ka slodzes q

diagrammas ordinātes ir

proporcionālas Q epīras
pieskares leņķa tangensam.

No sakarības (2.7) re-

dzam, ka šķērsspēks Q ir

lieces momenta M atvasi-

nājums. Tas nozīmē, ka Q
epīras ordinātes ir propor-
cionālas M epīras pieska-
res leņķa tangensam.

Tātad q diagramma ir

Q(z) pirmā atvasinājuma
grafiks, bet Q epīra ir

M(z) pirmā atvasinājuma
grafiks. Par to var pārlie-
cināties, ja salīdzina q, Q
un M izteiksmes un epīras
2-4. § aplūkotajos gadīju-
mos (3).

Izmantojot iegūtās di-

ferenciālsakarības liecē un

analizējot aplūkotos gadī-
jumus, var formulēt Q un

M epiru vispārīgās ģeo-
metriskās ipašibas.

1. Šķēlumos, kur Q =0.

M epiras pieskares leņķim
mainās zime. So īpa-
šību izmanto M funkcijas
ekstrēmās vērtības noteik-

šanai aplūkojamā posmā. 2-16. zīm.
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2. Posmā, kur nav izkliedētas slodzes = *7 =0 j šķērs-

spēks Q=Ci =const; Q epīra ir ierobežota ar taisni, kas paralēla

abscisu asij, =Q =Cļ un M (z) =JQd2=C,z+ D\\ M epīra

ierobežota ar slipu taisni. Koncentrētā spēka P iedarbības šķē-
lumā Q epīrā ir lēciens, kas vienāds ar P, bet M epīrā ir lūzums

(skat. 2-14. zīm.).
Ja sijas posmā Q=0, tad Af =const (tīrā liece).
3. Posmā, kur darbojas vienmērīgi izkliedēta slodze

(č7=C2=const), škērsspēks Q=C
2
z+D 2; Q epīra ir ierobežota ar

slipu taisni, bet M=l/2 C
2
z

2
+D

2
z+D

z; epīra ir ierobežota ar kvad-

rātisku parabolu.
Atzīmēsim, ka lēcienu rašanās Q epīrā (2-14. zīm. d), tāpat kā

N epīrā (2-6. zīm. un 2-7. zīm. c), ir saistīta ar nosacītu pieņē-
mumu par koncentrētu spēku P (skat. 15. lpp.). Patiesībā ārējie
spēki ir sadalīti pa kādu nelielu sijas garumu. Attiecīgi arī Q
izmaiņas likumu izsaka kāda līkne (skat. 2-17. zīm. b; parādīta
ar pārtrauktu līniju), kuru epīrā nosacīti aizstājam ar epīras asij
perpendikulāru taisni. Šī piezīme attiecas arī uz M epīru (skat.
2-17. zīm. c) zīmēšanu.

Aplūkosim divbalstu konsolsiju, kas noslogota ar izkliedētu

slodzi q (2-16. zīm.a).
Izkliedētās slodzes intensitātes izmaiņas likumu sijas ass vir-

zienā parasti attēlo grafiski ar diagrammu; to sauc par slodzes

grafiku. Ordinātes q atliek perpendikulāri sijas asij; diagrammas
laukumu iesvītro ordinātu virzienā. Pieņemts, tāpat kā iekšējo

spēku un momentu epīrās, pie raksturīgām ordinātēm pierakstīt
to vērtības. Jebkura q= q (z) diagrammas ordināte rāda, ka uz

sijas elementu dz darbojas slodze q (z)dz (2-16. zīm. a). Visas

slodzes kopspēks sijas daļā D —E (garums L =3a) ir

5a

R= jq{z)dz= ļ q(z)dz=oj,

L 2a

kur (o —
slodzes diagrammas laukums.

Izmantojot no mehānikas pazīstamo Varinjona teorēmu par

kopspēku momentu, var pierādīt*, ka R iet caur diagrammas lau-

kuma smagumcentru C; tā abscisa ir

/ zq{z)dz

z =
_±

S
v

I q(z)dz
W '

L

* Par šķēluma (figūras) smagumcentru skat. I pielikuma 1. §.



Aplūkosim vienmērīgi izkliedētas slodzes gadījumu, kad sijas
daļā D

—
E uz sijas garuma vienību darbojas slodze <7 =const

(2-16. zīm.b),
tad

R=o)=3qa un zc
— 3,5a.

Nosakām balstu reakcijas

ZAf,.(A) =0; 81-q3a3,5a=0 jeb B=2,625<7f1;

2M
ļ(B) =0; -Al + q3ao,sa=0 jeb A =0,375qa.

Pārbaude:

Sy,=0; A+ B=3qa.

Katrā posmā aplūkosim sijas daļu ar vienkāršāku ārējo spēku
sistēmu.

/ posmā (2-16. zīm. b un c):

Qj=A=0,375qa=const;

M
I
=Az

1 jeb Af/=0,375(702, .
Noteiksim lieces momenta Af/ vērtības posma robežšķēlumos A

un D.

Ja 2)=o, tad MiA =0; ja 21=20, tad M[D =o,7sqa2.

Pēc iegūtajiem lielumiem zīmējam Q un AI epīras / posmam

(2-16. zīm. f un g).
II posmā 2a^2 (2-16. zīm. b un c):

Qn =0,375qa-q(z2 -2a);

Mv=0,375qaz2-0,5q (z2-2a) 2.

Sķērsspēks Qu mainās pēc lineāra likuma, bet lieces moments

Mv — pēc kvadrātiskās parabolas likuma. Lai uzzīmētu epīras,
nosakām Qu un Mv vērtības robežšķēlumos D un B.

Ja z2
=2a, tad QIID=QiD=0,375qa un MIJD =MID=0,75qa2.

Ja 2
2
=4a, tad QIIB

=— \,625qa un MnB=—0,5qa2.

Bez tam parabolas zīmēšanai vēl noteiksim Mv vērtību rakstu-

rīgā šķēlumā F, kur Qu epīra šķērso asi; MnF=max Mv (skat.
Q un M epīru 1. īpašību 29. lpp.):

Q //F
=0; 0,375<7a-<7(22F-2a) =0 jeb 2

2F
=2,375a.

levietojuši z2f izteiksmē Mv, dabūjam M//f=0,82 qa
2. Pēc

iegūtajiem lielumiem zīmējam Q "un M epīras // posmam (2-16.
zīm. / un g).

111 posmā o^2 (2-16. zīm. b un d):

Qiu=qZ3 un M
ni

= -0,5qz3
2.

Ja 23=0, tad Qiiie=0 un Af/ //E=0; ja z3=a, tad Qmß =qa un

M
IIIB=~0,5qa2.

* 31
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Epīru zīmēšanai aprēķina Q un M vērtības katra posma robež-

šķēlumos un raksturīgos šķēlumos (max Q, max M). Pēc tam,

izmantojot Q un M epīru ģeometriskās īpašības, zīmē epīras pie-

ņemtajā mērogā. Parādīsim to piemēros.

2-5. piemērs. Uz divbalstu siju (2-17. zīm. a) darbojas koncentrēti spēki
Pi =5 T, P

2
=IQ T, vienmērīgi izkliedēta slodze q=5 T/m un spēkpāris

Af0 =10 Tm; a=l m. Uzzīmēt Qun M epīras.

2-17. zīm.

Atrisinājums. Nosakām balstu reakcijas B un E:

JMi(B)=0;

E= ! —=11 T;
5a

' S Af,(B)=0;

&P,a+Mo+4P2a+Bqa 2

B= —=24 T.

5a

Pārbaudām balstu reakciju noteikšanas pareizību:

2 Yi=o; -Pi+B-P
2-4aa+£=o.

Pāriesim pie Q un M epīru aprēķināšanas.
Sāksim ar Q epīru (2-17. zīm. b).



33

/ posma aplūkojot sijas daļu pa kreisi no šķēluma /, dabūjam

// posmā a=SZ2=£2a; aplūkojot sijas daļu pa kreisi no šķēluma //, da-

būjam
QJI

=-Pl+B=-5+24=19T.j

(Šķēlumā B ir lēciens par 24 T.)

/// posmā o^z aplūkojot sijas daļu pa labi no šķēluma ///, ana-

logi dabūjam
Qm=-E+qz3;

Qiiib—UT un Qmi>=9T.

(Šķēlumā D ir lēciens par P
2
=lo T.)

Pāriesim pie M epīras aprēķināšanas (2-17. zīm. c).

/posmā M
I
=—Plz1,

Af/A=o un Mj B =—P\ū——5Tm.

// posmā a^z Mv=— P\Z2—M
o+ B(z2 —a),

Miib=-Pi •a-/M
o
=-5-10=-15Tm (lēciens par

Af
o =-10Tm);

MuD=-Pi-2a-Mo +Ba=-5-2- 1-10+24 • I=4 Tm.

/// posmā o^z darbojas vienmērīgi izkliedēta slodze q,

1

Mm=E-z3 9232 '

lieces moments mainās pēc kvadrātiskās parabolas likuma. Šķēlumā, kur

Qj//=O, M sasniedz lielāko vērtību 111 posmā.

dAfjj/
No nosacījuma =Q///=0 dabūjam

dz

E 11

E—qZļF=o}eb z
3F

=—= =2,2m;

q 5 ■

atrodam

maxAf//7 =AfniF=£-z 3 p-—o(z3 f)
2
=ll-2,2- —(2,2)2

= 12,1 Tm.

Lielākais lieces moments ir virs sijas balsta B:

max Af= |—15| Tm.

2-6. piemērs. Uz siju garuma / (2-18. zīm. a) darbojas lineāri mainīga
slodze q=q(z). Uzzīmēt Q un M epīras.

Atrisinājums. Slodzes intensitātes izmaiņas likumu izsaka taisne

ABi. Tās vienādojums ir

q(z)=kz (os£zs=/),

kur leņķa koeficientu k nosakām, ievietojot taisnes vienādojumā punkta B\

koordinātes qn=qoun z B
=l:

k-
qß>

-

g°
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ierakstot to taisnes vienādojumā,dabūjam

o(2)=—2.

No līdzsvara vienādojumiem aprēķinām balstu reakcijas B un A:

i

S/Vf
i(A) =0; Bl—j2-o(2)d2=0;

o

l •

1 M
i<B )=o; AI-ļ (l-z) ■ q(z)dz=0.

o

levietojuši q(z), dabūjam

i i

B
=—

2 jz*&z\ir\ <4=-ļ7 j(t-Z)2ta

0 0

vai pēc integrēšanas

1 1
B=— qa

l un A=— qQ
t.

3 6

Lai izteiktu šķērsspēku Q un lie-

ces momentu M patvaļīgā šķēlumā,

kun aplūkojam sijas daļu pa

kreisi no šī šķēluma:

■ At: 'f%:t
Q—A 0(2) •z., tad formulā

ievietojam q(z) un iegūstam, ka

Q=ļw[l-3(-f)
2

]2-18. zīm.

un M=Az-~q(z) jeb M=l«4 1-(ļ )*] .
Kā redzam no iegūtajām Q un M izteiksmēm, šķērsspēks mainās pēc

kvadrātiskās parabolas likuma, bet lieces moments — pēc kubiskās parabolas
likuma. Q un M epīru zīmēšanai aprēķināsim to vērtības sijas gala šķēlumos
A un B, kā arī max M.

Ja z=o, tad QA = J-q0l=A unAfA =o; ja z= l, tad QB =— 4-<?c' =—B
6 3

un M
B =0.

Noteiksim šķēluma abseisu za, kur M(z0) =max M un

Q(2o)=0.

i r /zo vi vā
Q(2 o)=-_oo/ļ 1-3 j J =0; tātad 20 =~/.
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Šķēlumā, kur Q=0, darbojas lielākais lieces moments; tā aprēķināšanai ievie-

tosim 2=2o lieces momenta M izteiksmē:

• • ' 1 1
'

1 • \ ,'■

max M
=M(z0 ) =—q0

t2
= qO

P~ qO
P .

9V3 15,58 16

Zīmējam Q un M epīras (2-18. zīm. b un c).

Noteiksim Q epīras pieskares virzienu šķēlumā A, kur 2=0:

dQ

ļ _0.
tas nozīmē, ka šeit pieskare ir paralēla sijas asij.

2-6. §. IEKŠĒJO SPĒKU UN MOMENTU EPĪRAS SALIKTIEM

SLOGOJUMIEM

Aplūkosim plakanu rāmi ar locīklām A, B un C, uz kuru posmā
A

—
D darbojas vienmērīgi izkliedēta slodze q (2-19. zīm. a).
Lai noteiktu balstu A un B reakcijas, locīklā C iedomāti pār-

šķelsim rāmi divās daļās: A
—

C un C
—B. Aizstājot atmestās daļas

darbību ar reakcijām C H un C v,
katrai rāmja daļai, tāpat kā vi-

sam rāmim, var sastādīt 3 līdzsvara vienādojumus. Pavisam var

uzrakstīt tikai sešus neatkarīgus līdzsvara vienādojumus:

M
i(A) =Q; B

v2a-2qa-a =0 jeb B
v
=qa;

2 M
1(B)

=0; A
y

2a
—2qa ■a=0 jeb A

v
=qa;

Af
i(c) =0; A

v
a-A

H '2a +q2a-a=0 jeb A
H
= l,sqa;

A-C

J^Mi(C) =0; Bv-a-BH -2a =0 jeb BH=o,sqa;
C-B

2Vi=0; -A
v+Bv

=0

un I/7i=0; q • 2a-A
H
-B

H
=Q.

Izmantosim no tiem četrus pirmos vienādojumus (divus visam

rāmim un pa vienam katrai atšķeltajai daļai), lai noteiktu reak-

cijas Ah, A
v, Bh un Bv,

kas vajadzīgas rāmja N, Qun M epīru
uzzīmēšanai.

Reakciju aprēķina pareizības kontrolei var izmantot pēdējos
divus rāmja līdzsvara vienādojumus, kas nav lietoti reakciju ap-

rēķināšanai.
Rāmja iekšējo spēku N, Q un momenta M noteikšanai, tāpat

kā sijām, lietojam šķēlumu metodi. Atzīmēsim, ka stieņa ass lū-

zuma punktā mainās abscisu ass z virziens un līdz ar to arī iek-

šējo spēku un momentu izteiksme — rodas jauns posms.

Pāriesim pie epīru zīmēšanas, ievērojot iekšējo speķu un mo-

mentu zīmes (skat. 17. un 19. lpp.).
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/ posma (2-19. zīm. a un c), aplūkosim rāmja at

šķelto daļu A
—l:

N
I=Av= qa; QI

=AH-qzl jeb QI
=qa[\s );

M7=/IHZi-y?Zi
2 jeb M7= i-^[3ļ--(ļ-)

2

] .

2-19. zīm.
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// posmā os^z (2-19. zīm. a un d), aplūkosim rāmja at-

šķelto daļu A—ll. Slīdošo koordinātu sistēmu xyz bīdām līdz

rāmja ass lūzuma punktam D un pagriežam par 90° rāmja plakne

ap x asi tā, lai z ass sakrīt ar stieņa asi // posmā, tad pārvieto-

jam koordinātu sistēmu līdz patvaļīgam šķēlumam //.

Nn=AH — 2qa jeb Nu= —0,5<7a =const;

Qu=-Av jeb Qu=-qa;

Mn=AH-2a-q ■ 2a-a-A
v

-z
2 jeb M

n
=qa?[\—~) ■

111 posmā (2-19. zīm. a un c), var aplūkot rāmja
atšķelto daļu A—///, turpinot slīdošās koordinātu sistēmas xyz

pārvietošanu līdz jbunktam E, pagriežot to rāmja plaknē ap x

asi un pārvietojot līdz šķēlumam ///. Lietderīgāk tomēr ir aplū-
kot rāmja atšķelto daļu B—///, jo tai pielikta vienkāršāka ārējo
spēku sistēma. Atgādināsim, ka koordinātu sistēmas x'y'z' asu

virzieni ir pretēji xyz asīm.

NlU =-BV jeb NUI =-qa;

Qui =Bn jeb Qin=o,sqa;

M
ul

=-B
H

z
3 jeb MIU = -o,sqaz3.

Zīmējam 3 reizes rāmja asi, lai uz tās pieņemtā mērogā uzzī-

mētu epīru N, Q un M attiecīgos posmos (2-19. zīm. f, g un ft).
Ja rāmja mezglā savienojas tikai divi stieņa posmi un tam

nav pielikti ārējie momenti, tad mezglam pietiekami tuvos šķēlu-

mos lieces momenti ir skaitliski vienādi, bet pretēji vērsti (skat.
2-19. zīm. h un i). Ja vienam stieņa posmam mezgla tuvumā M

epīra novietota rāmja iekšpusē, tad arī blakus posmam M epīra
novietota rāmja iekšpusē.

Ja rāmja mezglā savienojas divi savstarpēji perpendikulāri

stieņa posmi un tam nav pielikti koncentrēti spēki, tad mezglam

pietiekami tuvos šķēlumos škērsspēks kādā posmā ir skaitliski vie-

nāds ar aksiālo spēku blakus posmā — un otrādi (skat. 2-19. zīm.

/ un g).
Sīs īpašības izmanto iekšējo spēku un momentu epīru pareizī-

bas kontrolei.

2-7. piemērs. Liks stienis noslogots ar koncentrētu spēku P un momentu

M0=Pa (2-20. zīm. a). Uzzīmēt iekšējo spēku un momentu epīras.

Atrisinājums. Balstu A un B reakcijas nosakām no līdzsvara vienā-

dojumiem
Mo

8,-=—=o,sP, A
V

=B
V =O,5P un A

H
=P.

2a ;- • -<

Sijas daļa A—E ir izliekta pa aploci, tāpēc šķēluma / un // stāvokļa noteik-

šanai lietderīgi izmantot polāro koordinātu sistēmu (a, q>) ar polāro asi OA.
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/ posmā (2-20. zīm. o un i):

Ni =—2 Piz=A H sin <p —/lv cos(p jeb iV/=0,5P(2 sin <p —cos cp),

Q*i=2 Pii=/4 H cos(p-t--4v sin(p jeb Q xi =o,sP(sin cp+2 cos<p) un

M
y i

=I, M
y (Pi) - —A H asin<p—A

va(l—cos cp) jeb

M
v

i=- O,5Pa [2 sincp+ (1 - coscp) ].

2-20. zīm.

Lielākais \M
t
i\ ir šķēlumā, kur cp=<p* un Q/*=o:

sin(p*+2cos(pk=o; tgq>k=-2, (p k
= 116°34'.

|maxAf| =|/M JS|=o,sPa[2• 0,894+(1+0,447)]« I,6Pa.

"T/ 3 = V.'
//posmā ji^ep^—n (2-20. zīm. c);

Wii=o,sPcos(p,

Q
xu=

— 0,5P sin<p un

M
v,i

=—0,5Pa (1— cos (p).
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111 posmā os£zs=3a (2-20. zīm. c):

Nm =0, Q*jij =-0,5P un M
v
i,i = -O,5Pz.

Pēc iegūtajām funkcijām zīmējam N, Q x un M
y epīras (2-21. zīm.), ievē-

rojot to zīmes (skat. 2-4. §). lekšējo spēku un momentu vērtības stieņa līkajā
daļā, tāpat kā taisnajā daļā, atliekam perpendikulāri stieņa asij. Sādi epīras

arī iesvītro. Lai precīzāk uzzīmētu trigonometriskās līknes, var dot cp vairākas

starpvērtības pēc vienādiemintervāliem (skat. 2-1. tabulu).

2-21. zīm.
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2-1. tabula

2-8. piemērs. Uzzīmēt iekšējo spēku un momentu epīras sijai A—D, ja tās

daļaA—B slogota pa sijas ģeometrisko asi ar vienmērīgi izkliedētu šķērsslodzi
o (2-22. zīm. a). Sijas ass vienādojums posmā A—B ir

v=u
(

1 uļ.
\ 4a I

Atrisinājums. Sāksim iekšējo spēku un momentu noteikšanu no sijas

brīvā gala A.

I posmā (2-22. zīm. a un 6); aplūkojam sijas daļu A—/. Uz

sijas elementu ds darbojas slodze ods; tās komponenti v un v virzienā at-

tiecīgi ir ods cosfi un ods sinp, kur P ir pieskares (z ass) slīpuma leņķis.
Aizstājuši parabolas elementu ds ar hordu, iegūstam, ka

dscosP=dv un dssinB=di';

j qdu= jq&u=qu un J «dī.'= jqdv=qv.

A-I 0 '• A-I '0

Tātad sijas daļai A—/ pielikto slodzi var aizstāt ar divām tās komponen-

tēm ouun qv.
Slodzes komponents qu izraisa (2-22. zīm. c)

1

N'i =—qusin (3, Q'i=qu cos f5 un /VTj=— qu
2,

bet komponents qv izraisa (2-22. zīm. d)

1

N"j=qv cos 6, Q"i=oi>sinP un M"i=— qv
2.

Attiecīgi saskaitot, dabūjam, ka • /

Ni =N',+N" I =q(v cos \°>-u sin 6), Qi=Q'i+Q"i =q(v sin p+ucos P)

un . '

1
M

l =M',+M",=—q(u2
+v 2).

sin <p cos <p 1-cos q>
P p Pa

0

30

60

90

116°34'

150

180

0

0,500
0,866

1,000
0,894

0,500

0

1,000

0,866
0,500

0

-0,447

-0,866

-1,000

0

0,134
0,500

1,000

1,447
1,866

2,000

-0,500

0,067
0,616

1,000

1,117
0,933

0,500

1,000

1,116
0,933

0,500
0

-0,616

/ -1,000
l 0

-0,250
-0,433

-0,500

0

0,567
1,116

1,500
1,617

1,433

1,000

210

240

270

-0,500

-0,866

-1,000

-0,866

-0,500
0

1,866
1,500

1,000

0,433
0,250

0

0,933
0,750

/ 0,500

\ 1,500
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Izmantojuši formulas

dv 2a—u

tg P= = ,
dv 2a

2-22. zīm.
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tgß 2a-u

sin B=
=— — ,

Vl+tg2 B y&a2-4au+u2

1 2a
"~

cosB = =— —,

V1+tg2 p V8a2
- 4au+u2

iegūstam
u

2

Ni-q .
2VBa2-4au+u

2

16a2-6au+u 2

Qi=qu ———— un

4aVBa2 -4ou+u 2

32a2-Ba«+u2

Mj =qu2 .
32a2

// posmā (2-22. zīm. a un c); aplūkojam sijas daļu A—IL

Nu =qa—qa=o, Qu=4qa un Af;i= Aqa(u—2a).

Nosakām iegūto funkciju Ni, Qi, Mi,Nu, Qu un Mv vērtības, piemē-

ram, pēc intervāla a, sakopojam tās 2-2. tabulā un zīmējam epīras (2-23. zīm.).

2-2. tabula

2-23. zīm.

u

-g (16a3
-

—iau+u2)

N

qa

_0

qa

M

-6au+u J)

0

a

2a

3a

4a

0

1

4

9

16

2,83
2,24

2,00
2,24

2,83

0

11

8

21

32

32

25

20

17

16

0,00
0,22

1,00
2,01

/ 2,83

\ 0,00
0,00

0,00
1,23

2,00

2,34
2,83

4,00
4,00

0,00

0,78
2,50

4,77
8,00

8,00
16,00Gc
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2-9. piemērs. Plakana līka sija A—D šķēlumā E noslogota ar spēku P, kas

darbojas perpendikulāri sijas plaknei' (2-24. zīm. a). Uzzīmēt iekšējo spēku
un momentu epīras.

Atrisinājums. No līdzsvara vienādojumiem nosakām balstu reakcijas
_ A V

=D
V
=Q,5 P un B„ =P.

/ posmā — (2-24. zīm. a un 6); aplūkojam sijas daļu D—/.

<2v,
= -o,sP=const, M x,

=D
v hi= O,5Pa sin cp un3J} r

=D
v ftv=-0,5Pa(1-cos cp).

// posmā-5- aplūkojam sijas daļu D—II;

Q„,,=-Dv +P=+0,5P=const,

Afx//=o,sPa(sin cp—2 cos cp) un gjļJ7
=0,5Pa(l+ cos cp—2 sin cp).

/// posmā aplūkojam sijas daļu A—III;

Qy ļ,
, =- 0.5P=const, M

x 1 11=
- O,5Pz.

2-24. zīm.
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Aprēķinot Q
y. M

x un gjļ vērtības posmu raksturīgos šķēlumos, uz sijas
ass zīmējam attiecīgas epīras (2-24. zīm. d).

2-10. piemērs. Uz vienā galā iespīlētu telpiski lauztu stieni A— B—D—E

tā daļā A —B darbojas vienmērīgi izkliedēta slodze q (2-25. zīm. a). Uzzīmēt

iekšējo spēku un momentu epīras.

2-25. zīm.

Atrisinājums. Lai nebūtu jāaprēķina balsta E reakcijas, sāksim iek-

šējo spēku un momentu noteikšanu no stieņa brīvā gala A.

I posmā (2-25. zīm. a un b);

/V,=-IPjz ,i=o, Q,i**2 P<
v.a-Q, Qx; =oz,;

3Rj==o un /M x/=O, jo ārējie spēki darbojas tikai z'x' plaknē;

M^-O^cz!2.

// posmā o^z (2-25. zīm. a un c); aplūkojam stieņa atšķelto da]u

A —//. Tam nolūkam slīdošo koordinātu sistēmu x'y'z' pārbīdām līdz stieņa
ass lūzuma punktam B un pagriežam to par 90° y'z' plaknē ap x' asi tā, lai

z' ass sakrīt ar stieņa asi // posmā. Pēc tam pārbīdām to z' ass virzienā līdz

patva|īgam šķēlumam //.

N,,=o, Qv
u =0, Qx ii =-qa;

2JJ/i= -0,50a2, Myll = -qaz2, M
yI,

B =0, M
yI,

D
=-qa

2
un M

xl[ =Q.

111 posmā o=Sz3 ī£2a (2-25. zīm. a un d)\ aplūkojam stieņa atšķelto
dalu A—III.

Tam nolūkam slīdošo koordinātu sistēmu x'y'z' pārbīdām līdz stieņa ass

lūzumpunktam D un pagriežam to par 90° x'z' plaknē ap </' asi tā, lai

z' ass sakrīt ar stieņa asi /// posmā. Pēc tam pārbīdām to stieņa ass virzienā

līdz patva|īgam šķēlumam ///.



2-26. zīm.

2-27. zīm.
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z' ass sakrīt ar lauzta stieņa asi.

Nut=-qa, Qxi//=O, Q
y
m=o;

3ffl/j/== 0, Mj,/n=— qa2 un M
lln

=— 0,50a2.

Zīmējam Ar, Q*, Qv, 3ft, M
x un Af

y
epīras (2-26. zīm.).

Ja telpiski lauzta stieņa (rāmja) mezglā savienoti tikai divi stieņa posmi

un tam nav pielikti ārējie momenti, kas darbojas šo stieņa posmu plaknē, tad

mezglam pietiekami tuvos šķēlumos lieces momenti šajā plaknē ir skaitliski

vienādi, bet pretēji vērsti (skat. 2-26. zīm. f un 2-27. zīm. b).

Ja stieņa mezglā savienojas divi savstarpēji perpendikulāri stieņa posmi

un tam nav pielikti koncentrēti spēki šo stieņa posmu plaknē, tad mezglam
pietiekami tuvos šķēlumos škērsspēks kādā posmā ir skaitliski vienāds ar

aksiālo spēku šajā plaknē blakus posmā — un otrādi (skat. 2-26. zīm. a, b

un c); ja mezglam nav pielikti ārējie momenti, tad mezglam pietiekami tuvos

šķēlumos vērpes moments kādā posmā ir skaitliski vienāds ar lieces momentu

blakus posmā — un otrādi (skat. 2-26. zīm. d, c un f un 2-27. zīm. a un c).

Sīs īpašības bieži izmanto iekšējo spēku un momentu epīru pareizības
kontrolei.

2-11. piemērs. Telpisks rāmis noslogots ar vertikālu, vienmērīgi izkliedētu

slodzi q (2-28. zīm. a)\ rāmja izmēri (a) ir doti. Uzzīmēt iekšējo spēku un

momentu epīras.

Atrisinājums. Tā kā šajā gadījumā ir telpas paralēlu spēku sistēma,

tad reakcijas nosakām, rakstot ārējo spēku projekciju vienādojumu tikai uz

vertikālo asi

—Av+Bv+D v —4qa =0.

Sastādām spēku momentu vienādojumu pret asi, kas iet caur balstu A un

B locīklām:

D
v • 2a—2qa• a—qa ■ 2a=o,

>

un pret asi, kas iet caur balstu A un D locīklām:

a

B v • a—2qa ■ a—2qa ■ —=0.

Atrisinājuši vienādojumus, dabūjam

Av — qa,
B

v =3qa un D
v =2qa.

Lai uzzīmētu rāmim iekšējo spēku un momentu epīras, izvēlamies slīdošo koor-

dinātu pamatsistēmu xyz, piemēram, / posmā, pārbīdām to līdz punktam A\

un pagriežam par 90° plaknē AA\Bi ap x asi tā, lai z ass sakrīt ar rāmja

asi // posmā. Pēc tam slīdošo koordinātu sistēmu pārbīdām līdz patvaļīgam
šķēlumam //. Analogi iegūstam xyz koordinātu sistēmu attiecīgi ///, IV un

V posma patvaļīgos šķēlumos; xyz sistēmu VI posma patvaļīgā šķēlumā iegūs-
tam, pārvietojot pamatsistēmu no šķēluma //. Kā redzam, visos rāmja posmos

slīdošās koordinātu sistēmas z ass sakrīt ar rāmja asi attiecīgajā posmā; tā

slīd pa rāmja asi no rāmja balsta A līdz balstam D un no A līdz B vienā

virzienā.
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Tā kā horizontālajā plaknē spēku nav, tad nevar but arī Qx.
I posmā (2-28. zīm. a); aplūkojam rāmja atšķelto daļu A—/

Ņ,-Av*qb, Q„j=0;

3J}, =0, M XI =O un Myl=o.

2-28. zīm.

II posmā (2-28. zīm.); aplūkojam rāmja atšķelto daļu A —A\—ll:

jV,,=O, Qyii=-A v j; 3Jlu=o,

Mvll=0 un M
a7l

=-0,50a2 £ 2—+ jJ.
/// posmā os£z (2-28. zīm. b), aplūkojam rāmja atšķelto daļu

A-Bi-111.

A'm=o, Qyiii =-Av-q(a+z3 )+B v =qa ——ļ ;
2Rjji= va+o,soa2

=+ 1,50a2,

M?/x, =0,50a2ļ ļ unM„/J; =o.

IV posmā o^z (2-28. zīm. a un c); izdevīgi aplūkot rāmja atšķelto
daļu D—D,—/V

Niv—G, Qv
iv =-qa^2-^~y,

3K/v=o, /M
v
, v

=o un Alx/v=0,50a2 -(—) ] ■
V posmā o^z (2-28. zīm. a); izdevīgi aplūkot daļu D—V.

N v=-2qa, Q„v=o;

ajļv=o, iVf
xV

=O un /M
!/ v=o.
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2-29. zīm

VI posmā o^z (2-28. zīm. a)\ aplūkojot da)u B—VI, iegūsim

iVv/=-3aa, QyV/ i=o;

3Rv/=O, M
xVI =Q un M

yV ,=o.

lekšējo spēku un momentu epīras parādītas 2-29. zīmējumā.

2-7. §. SPRIEGUMI

Ar šķēlumu metodi ir iespējams noteikt jebkurā šķēlumā iek-

šējo elementāro spēku kopspēku. Vispārīgā gadījumā iekšējo spēku
sadalījums pa šķēlumu var būt nevienmērīgs. Tādēļ iekšējo spēku
intensitāti elementārlaukumā dF raksturo ar spriegumu p (2-30.
zīm. a):

- dR~ kG / . kG \

dF cm- V mm- '
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So pilno spriegumu p parasti sadala komponentos z, x un y

asu virzienos (2-30. zīm.b):

p=o +xx
+x

v
, (2.9)

kur a sauc par normālo spriegumu, bet xx un x
y

—

par tangenciā-
liem spriegumiem attiecīgi x un y ass virzienā (2-30. zīm. c).

2-30. zīm.

Tādam pilnā sprieguma sadalījumam komponentos ir fizikāla

nozīme. Normālais spriegums rodas tad, ja ķermeņa atšķeltās da-

ļiņas tiecas attālināties (o>0) vai tuvināties (cr<o) viena otrai

šķēluma normāles z virzienā. Tangenciālie spriegumi ir saistīti ar

materiāla daļiņu nobīdi pa šķēluma plakni xy.

Spriegumu a, xx un x
y pozitīvie virzieni atbilst attiecīgo iekšējo

spēku N, Qx un Qy pozitīvajiem virzieniem (skat. 2-4. zīm. c);
2-30. zīmējumā b un c parādīti spriegumu pozitīvie virzieni.

Ja punktā «X» ķermeni šķelsim zem kāda cita leņķa, tad dar-

bosies arī cits spriegums p.

Noteiksim sakarību starp spriegumiem un iekšējo spēku fakto-

riem. Reizinot spriegumus 0, xx un x
y

ar elementārlaukumu āF,

iegūsim iekšējos elementārspēkus.

dN=adF, dQx
=xx

dF un dQy
=r

y
dF.



Summējot šos elementarspekus pa visu šķēluma laukumu F, iegūs-
tam aksiālo spēku

N =f odF (2.10)
F

un šķērsspēkus

Qx
= f rx

dF un Q
y
= ļ x

y
dF. (2.11)

F F

Reizinot katru no elementārspēkiem ar tā attālumu līdz attie-

cīgajai asij, iegūstam iekšējo spēku momentus

d3H = (xxdF)y-(xv dF)x=(xdF)p,

kur
,

r=yxx2
+x

v
2;

p — sprieguma t plecs pret šķēluma smagumcentru C (2-30.
zīm. c).

dMx
= (adF)y un dM

v
=(adF)x.

Summējot šos momentus pa visu šķēluma laukumu F, iegūstam
vērpes momentu:

35i= J pxdF (2.12)
w

un lieces momentus

Af
x

== jyodF un M
y
= ļ xodF. (2.13)

s F F

Izmantojot eksperimentāli iegūtos datus par spriegumu sada-

lījumu pa šķēlumu un sakarības (2.10), (2.11), (2.12) un (2.13),
var izteikt spriegumus ar iekšējiem spēkiem un momentiem.

No ārējiem spēkiem, izmantojot šķēluma metodi, aprēķinām
iekšējos spēkus un momentus; un no iekšējiem spēkiem un mo-

mentiem, izmantojot eksperimentālo pētījumu rezultātus, aprē-
ķinām spriegumus — tāds ir materiālu pretestības uzdevumu atri-

sinājuma plāns. Tuvāk ar to iepazīsimies, aplūkojot slogojuma

pamatveidus.
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3. nodaļa

STIEPE UN SPIEDE

Par stiepi (spiedi) sauc tādu pamatslogojuma veidu, kad vie-

nīgais iekšējo spēku faktors stieņa šķērsgriezumā ir aksiālais

spēks N. Stiepes gadījumā A/>O, bet spiedes gadījumā A/<O.

3-1. §. STIEPES (SPIEDES) SPRIEGUMI

Eksperimentāli pētījumi rāda, ka stieņa plakanie šķēlumi, kas

pirms stiepes (spiedes) deformācijas ir perpendikulāri stieņa asij,
neatkarīgi no šķērsgriezuma veida paliek plakani un perpendiku-
lāri stieņa asij arī pēc deformācijas. Tāpēc var pieņemt, ka ap-

lūkojamā slogojumā normālie spriegumi stieņa šķērsgriezumos
sadalās vienmērīgi:

o=const.

levietojam to aksiālā spēka izteiksmē (2.10):

N= f adF =a ļ dF=oF;
F F

normālais spriegums

N kG i ■ kG \ m,
o=-- 7 l vai J. ( 3-D

r cm- \ mm
2
'

kur F — šķērsgriezuma laukums.

Stiepes spriegumus (2-30. zīm. b) pieņem kā pozitīvus (a>o),
bet spiedes spriegumus kā negatīvus (o<0).

Arējā koncentrētā spēka pielikšanas vietas tiešā tuvumā sprie-
gumu sadalījums nav vienmērīgs. Eksperimentāli un teorētiski

pētījumi rāda, ka, attālinoties no slogošanas vietas vairāk kā par

stieņa lielāko šķērsizmēru, spriegumu sadalījumu šķēlumā var pie-

ņemt par vienmērīgu. Tas izriet no vispārīgā Sen-Venana prin-

cipa, pēc kura spriegumu sadalījums ir atkarīgs no ārējo speķu

pielikšanas veida tikai slogošanas vietas tuvumā. Pietiekami talu
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esošos šķēlumos spriegumu sadalījums šķēlumā praktiski nav at-

karīgs no spēku pielikšanas veida.

Spriegumu izmaiņu stieņa ass virzienā var attēlot grafiski,

līdzīgi iekšējiem spēkiem, ar spriegumu diagrammu.
Par bīstamo šķēlumu sauksim to, kur darbojas max o, jo tur

ir lielāka iespēja atraut (saspiest) materiāla daļiņas, tas ir, sa-

graut konstrukcijas elementu.

3-1. piemērs. Aplūkosim stieni, kurš noslogots ar spēkiem Pi =15T, P
2=9 T,

P
3
=44 T un P

4
=2o T (3-1. zīm. a). Noteikt stieņa bīstamo šķēlumu, ja stieņa

šķērsgriezuma laukujni ir

Fi =10cm2, F
2 =15 cm

2
un cm

2.

Atrisinājums. Pamatojoties uz šķēlumu metodi (skat. 2-4. §), zīmēj

jam aksiālo spēku epīru JV (3-1. zīm. b). Pēc formulas (3.1) aprēķināsim nor-

mālo spriegumu a katram posmam.

3-1. zīm.

/ posmā os£Zis£a +6; jVj =Pi= 15 T; intervālā o=SZi=Sa normālais sprie-
gums ir

N' 15 T
roo

kG

IF\ 10 cm
2

cm
2

intervālā a^Zļ^a+b:

N, 15 T kG
a2 =

=—=1 =1000 .
F

2
15 cm

2
cm

2
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// posmā os£z2 £Sc+d; Ntl=P, +/>2 =24T; intervālā o=s£z2 s£c:

Nu 24 T kG
a3 = =—=1,6 = 1600 ;

F
2

15 cm
2

cin
2

intervālā c^z2^c+d:

Nu 24 T kG

20
~

'~~črc7~
'

cm
2
""

/// posmā os£z3s£e;AAi//= -P
4 =-20T,

Niu -20 T kG

as_
F

3

~

20 čn7" cm
2
"'

Izvēlamies mērogu un zīmējam o diagrammu (3-1. zīm. c). Bīstama ir

stieņa daļa, kur darbojas ,

T kG
max 0"=a3 =1,6 =1600 (skat. 3-1. zīm. a un c).

cm
2

cm
2

3-2. §. STIEPES (SPIEDES) DEFORMĀCIJAS

Stieņa (3-1. zīm. a) kāda posma robežās ar diviem bezgalīgi
tuviem stieņa asij perpendikulāriem šķēlumiem iedomāti izdalī-

sim stieņa elementu garumā dz (3-2. zīm.). Tā gala šķēlumos
darbosies aksiālais spēks N. 3-1. piemērā aksiālais spēks, piemē-
ram, stieņa / posmā ir A/ =A//=IST, // posmā ir N =NII =24T

t

bet /// posmā ir N =NW=-20T.

Novērojumi rāda, ka stiepes spēku jV—N darbības rezultātā

aplūkojamā stieņa elementa garums dz palielinās, bet tā šķērs-
izmēri a un h samazinās:

dz pieaug par dA, a samazinās par A
tt

un h samazinās par

Ah,
kur dA

—
ir pagarinājums (spiedes gadījuma— saīsinājums),

A
a un Ah — sašaurinājums (paplašinājums).

Daudzos gadījumos ir lietderīgi lietot relatīvos lineārās defor-

mācijas raksturotājus: relatīvo garendeformāciju c un relatīvo

šķērsdeformāciju e§.

Relatīvā garendeformācija ir

(3.2)
dz

c ir bezdimensionāls lielums, dažkārt to izsaka procentos. Stie-

pes gadījumāe>o, bet spiedes gadījumā e<o.

Relatīvā šķērsdeformācija ir

> Aa Aft
,oo

£š= =—r--

a h

Stiepes gadījumā eš<o, bet spiedes gadījumā ej>o.
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Daudzu eksperimentu rezultātā konstatēts, ka stiepes (spie-
des) slogojumā relatīvās šķērsdeformācijas un relatīvās garen-

deformācijas attiecība katram materiālam zināmās robežās ir kon-

stants lielums. Sīs attiecības absolūto vērtību sauc par šķērsdefor-
mācijas jeb Puasona koeficientu p:

(3.4)

3-2. zīm

Puasona koeficients v raksturo materiāla spējas deformēties

šķērsvirzienā. Tā vērtības dažādiem materiāliem svārstās šaurās

robežas: p.=0 ... 0,5.

Puasona koeficienta minimālā vērtība ir korķim: v. =0, bet

maksimālā vērtība — kaučukam p,«0,5. Metālu un to kausējumu
lielākai daļai v =0,23 ... 0,35.

Stieņa īpašību atgūt sākotnējo formu un izmērus pēc tā atslo-

gošanas sauc par elastību. Deformācijas, kas izzūd pēc slodzes

noņemšanas, sauc par elastīgām, bet tās deformācijas, kas neiz-

zūd
— par plastiskām jeb par paliekošām deformācijām. Mate-

riālu pretestībā un elastības teorijā galvenokārt aplūko elastīgās
deformācijas, jo reālās konstrukcijās plastiskās deformācijas pa-
rasti nav pieļaujamas.

3-3. §. STIEPES (SPIEDES) DIAGRAMMAS PLASTISKIEM MATERIĀLIEM

Lai noskaidrotu dažādu materiālu mehāniskās īpašības stiepes
(spiedes) slogojumā, nepieciešami eksperimentāli pētījumi. Vis-

vairāk izplatīta ir materiālu pārbaude stiepē. Šādi iegūtie mate-

riālu īpašību mehāniskie raksturotāji daudzos gadījumos nosaka

materiālu īpašības arī spiedē, bīdē, vērpēun liecē.

Materiālu stiepes īpašību pētīšanai izgatavo speciālus paraug-

stieņus no pārbaudāmā materiāla; to forma un izmēri ir standar-

tizēti (TOCT 1497-42). Izmanto apaļus vai taisnstūra šķērsgrie-

zuma paraugstieņus. Biežāk lieto apaļus paraugstieņus (3-3. zīm.

a), kuru garums /o=locfo (garie) un l0 =sdo (īsie).
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Diametru d 0 var izteikt ar šķērsgriezuma laukumu F0:

d0= ]/— F
o
~l,\3{K.

Gariem un īsiem paraugstieņiem attiecīgi iegūsim

/0=H,3ļ/f7 un /o=5,65V/V

3-3. zīm.

Šīs izteiksmes izmanto neapaļu paraugstieņu izmēru noteik-

šanai (3-3. zīm. b).
Paraugstieņu stiepšanai izmanto speciālas raušanas mašīnas:

tās darbina mehāniski vai hidrauliski. Paraugstieni vertikāli

ievieto aptverēs (žokļos), pie tam pārvieto parasti apakšējo ap-

tveri. Stieņa stiepi panāk, nolaižot apakšējo aptveri. Materiālu

pretestības laboratorijās pielieto raušanas mašīnas ar maksimālo

stiepes spēku 50, 30, 10 un IT.

Raušanas mašīnas ir apgādātas ar aparātu, kas pārbaudes
laikā automātiski zīmē līkni P—A: šo diagrammu var iegūt arī

pēc punktiem, ja katram stiepes posmam atzīmē paraugstieņa
pagarinājuma A un stiepes spēka P vērtības.

Dalot spēku P ar paraugstieņa sākotnējo laukumu F
0 (3.1)

un tā pagarinājumu A ar paraugstieņa sākotnējo garumu /0 (3.2),

iegūsim (citā mērogā) stiepes diagrammu o—e (3-4. zīm.); šeit

izslēgta paraugstieņa absolūto izmēru ietekme.

Diagramma o—c ir parocīgāka pētīšanai, jo tā izsaka saka-

rību dotajam materiālam starp relatīviem lielumiem a un c (vai

parasti e%).
Lai noteiktu stieņa mazus pagarinājumus, lieto speciālu ierīci,

kuru sauc par tenzometru. To nostiprina uz paraugstieņa un mera
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•divu šķēlumu savstarpējo pārvietojumu. Parasti lieto mehāniskos

vai elektriskos tenzometrus.

Ar mehānisko tenzometru mēra atstatumus starp diviem pa-

raugstieņa punktiem pirms un pēc tā deformācijas (3-5. zīm. a).
Sākotnējo atstatumu starp šiem diviem stieņa punktiem sauc par

tenžometra bāzi lķ. Bāzes garuma pieauguma A& un lķ attiecība

raksturo stieņa relatīvo deformāciju c. Jo mazāks ir bāzes garums,

jo precīzāk var noteikt stieņa deformācijas dotajā šķēlumā. Precī-

ziem mērījumiem izmanto optiskos jeb spoguļa tenzometrus.

3-5. zīm.
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Pēdējā laikā plaši lieto stieples pārveidotājus (tenzopārveido-
tājus; 3-5. zīm. b): tievu stiepli pielīmē pie papīra strēmeles. Pē-

dējo pielīmē uz pārbaudāmā stieņa virsmas. Deformāciju A& no-

teikšanai izmanto stieples elektriskās pretestības izmaiņu, stieples
šķērsgriezumam izmainoties.

Aplūkosim stiepes diagrammas raksturīgo veidu mazoglekļa
tēraudam (3-4. zīm.).

Diagrammā var saskatīt vairākus raksturīgus robežpunktus ar

attiecīgiem robežspriegumiem.
Posmā o—70—7 vērojama lineāra sakarība starp a un c. Paraug-

stieņa šķērsgriezuma laukums samazinās maz, un aptuveni var

pieņemt, ka laukums visu pārbaudes laiku ir vienlīdzīgs tā sākot-

nējai vērtībai F
Q.

p
proporcionalitātes robežspriegums jeb pro-

<jp—
—

p
-

— porcionalitātes robeža; tas ir vislielākais

spriegums, līdz kuram o tieši proporcionāls c.

p
oe=-jr

— elastības robežas spriegums ir vislielākais
0

spriegums, līdz kuram paraugstienī ar zinā-

mu tuvinājumu rodas tikai elastīgā defor-

mācija. Tēraudam ar mazu oglekļa saturu

oe
=2000 kG/cm2.

Paraugstieni atslogojot, deformācijas samazinās līdz nullei.

Punkts «/'» var būt novietots uz diagrammas augstāk vai zemāk

par punktu «/»; oe~o
p.

Pārsniedzot elastības robežu ot,, stienī rodas paliekoša defor-

mācija.
Aiz punkta «/'» diagrammas izliekums pāriet aptuveni taisnā

posmā 2—3, kas ir paralēls c asij. Notiek materiāla deformēša-

nās, spriegumam paliekot nemainīgam. Materiāls it kā plūst, tek.

Tādu deformācijas procesu sauc par materiāla tecēšanu. Tas ir

saistīts ar paliekošo (plastisko) stieņa pagarinājumu. Paraug-
stieņa šķērsizmēri samazinās nedaudz. Pulētā paraugstieņa vir-

sma paliek blāvāka; tas izskaidrojams ar to, ka uz stieņa virsmas

parādās raksturīgas bīdes (Cernova—Līdersa) līnijas. Tās veido

ar stieņa asi aptuveni 45° leņķi un ir izskaidrojamas ar kristālu

savstarpējo pārbīdīšanos plaknēs, kurās darbojas lielākie tangen-
ciālie spriegumi max r (3-6. zīm. a).

pT _

v grag* V'
or= ~e

tecēšanas robežas spriegums; tas ir spriegums,
r o

kuru sasniedzot ievērojami pieaug paraugstieņa plastiskas defor-

mācijas bez spriegumu palielināšanās. Tēraudam ar mazu oglekļa
saturu oT

= (2200 .. . 2600) kG/cm2.
Tecēšanai izbeidzoties, atjaunojas materiāla spēja pretoties

stiepei.
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Stiepes diagrammas posmu 3—4 sauc par materiāla nostipri-
nāšanās posmu. Līdz punktam «4» paraugstieņa ikvienas garum-

vienības deformācijas ir aptuveni vienādas.

p

stiprības robeža; tas ir spriegums, kas atbilst vislie-

lākajam paraugstieņa stiepes spēkam līdz tā pārraušanai.
Mazoglekļa tēraudam

ob=(3400... 4200) kG/cm2.
Gt un 06 ir viegli nosakāmi

robežspriegumi, tāpēc tos iz-

manto praktiskos aprēķinos
kā materiālu stiprības salī-

dzināšanas pamatraksturotā-

jus.
Pēc diagrammas punkta 4

stieņa deformācijas koncen-

trējas vienā vietā — parasti
šķēlumā ar lielākiem iekšē-

jiem un ārējiem materiāla de-

fektiem. Izveidojas iežņau-
gums jeb «kakliņš» (3-6.

3-6. zīm.

zīm. b), un stienis pārtrūkst (punkts 5) mazākā šķēlumā (dļ).
Stiepes diagrammā a—c, spriegumi un deformācijas aprēķi-

nāti, attiecinot tos uz sākotnējiem lielumiem: paraugstieņa šķērs-
griezuma laukumu F0 un garumu /0.

Stiepjot paraugstieni, tā šķērsgriezuma laukums samazinās.

Deformācija stieņa ass virzienā sadalās nevienmērīgi, lielāka ir

«kakliņa» zonā.

Stiepes diagrammu, kas konstruēta, ievērtējot paraugstieņa
šķērsgriezuma laukuma samazināšanos un deformāciju vietējo

pieaugumu, sauc par īsto (faktisko) spriegumu diagrammu. Tā

novietosies nedaudz augstāk par tikko iegūto parasto jeb nosacīto

spriegumu diagrammu; 3-4. zīmējumā īstā diagramma parādīta
ar pārtrauktu līniju. īsto spriegumu diagrammu lieto speciālos
materiālu īpašību pētījumos, nosakot ievērojamas plastiskās de-

formācijas.

Stiprības aprēķiniem izmanto vieglāk iegūstamo nosacīto sprie-
gumu diagrammu, jo stiprības raksturotāji a

p, oe , or un o
b

ir tuvi

abām diagrammām.

o,= ~—īstais spriegums pārrāvuma šķēlumā, kur F,-=

ir «kakliņa» šķērsgriezuma laukums.

0,- ir vislielākais vidējais normālais spriegums kakliņa šķēlumā,
kurš darbojasparaugstienī, to pārraujot.

Materiāla mehāniskās īpašības raksturo arī stieņa deformā-

cijas.

Eksperimentāli pētījumi rāda, ka, spriegumam palielinotiesvirs
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elastības robežas a
e, pēc paraugstieņa atslogošanas tas neatgūst

vairs savu sākotnējo garumu k, jo rodas paliekošas deformā-

cijas.
Tā, piemēram, paraugstieni atslogojot, diagrammas punktā m

o un c sakarību izteiks taisne m —n, kas paralēla taisnei I—o1—0

(skat. 3-4. zīm.).
c=ee -r-Ep;,

kur ccec
— stieņa elastīgā relatīvā garendeformācija,

E
pi — plastiskā (paliekošā) relatīvā garendeformācija,
6 — paliekošā relatīvā garendeformācija paraugstieņa pār-

raušanas brīdī (5—s || m—n).

Materiāla plastiskuma mēraukla ir paraugstieņa paliekošā re-

latīvā garendeformācija

5%= jLļil.. 100

un paliekošā relatīvā šķērsdeformācija (iežņaugums):

r

kur l 0 un F0 ir paraugstieņa sākotnējie lielumi:-garums un šķērs-
griezuma laukums, bet /, un F-t tā garums un «kakliņa» šķērsgrie-
zuma laukums, stieni pārraujot.

Lielumus 6 un ip sauc par materiāla plastiskuma mehāniskiem

raksturotājiem; jo tie ir lielāki, jo materiāls ir plastiskāks.
Atkarībā no 6 lieluma materiālus nosacīti dala plastiskos un

trauslos; pirmajiem var pieņemt bet otrajiem 5<5%. Tā,

piemēram, mazoglekļa tēraudam Ct. 2:

% un ib=55...65%.

Plastiskie materiāli samērā ievērojami deformējas, bet trauslo
materiālu deformācijas līdz pat stieņa sagraušanas brīdim ir ne-

lielas.
Par plastiskiem materiāliem parasti uzlūko mazoglekļa (mīk-

sto) tēraudu, varu, svinu v. c. Arī konstrukciju tēraudus uzskata

par plastiskiem materiāliem.

Trauslie materiāli ir rūdītais tērauds, čuguns, akmens, betons,
stikls v. c; parastās temperatūrās tie ir ļoti jutīgi pret triecien-

slodzēm, labāk pretojas spiedei nekā stiepei.
Trauslo materiālu sagraušana notiek, galvenokārt zaudējot pre-

testību atraušanai starp materiāla atsevišķām daļiņām (a), bet

plastisko materiālu sagraušana, zaudējot pretestību daļiņu no-

bīdei (t). Materiālu plastiskums un trauslums atkarīgs no mate-

riāla apstrādes veida, temperatūras, spiediena, slodzes veida v. c.

Pareizāk ir nedalīt materiālus plastiskos un trauslos, bet aplūkot
to plastisko vai trauslo stāvokli un to īpašības.
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Diagrammas o—l—2—3—4—s—k laukums («) izsaka paraug-

stieņa pārraušanas īpatnējo darbu; trīsstūra s—s—k laukums iz-

saka elastīgo deformāciju īpatnējo darbu.

Ja atkārtoti slogo materiālu, kurš pirms tam bija slogots pāri
tecēšanas robežai

ot,
tad izrādās, ka diagramma praktiski sakrīt

ar taisni n —m (3-4. zīm.).
Tātad materiāla mehāniskās īpašības izmainās: elastības ro-

beža paceļas no punkta /' līdz punktam «m». Materiāla elastības

īpašības uzlabojas, jo pieaug
proporcionalitātes robež-

spriegums. Materiāla plastis-
kums samazinās, jo pagari-

nājums 6 līdz materiāla pār-
raušanai ir mazāks; mate-

riāls kļūst trauslāks. Šo ma-

teriāla mehānisko īpašību iz-

maiņu atkārtotas slogošanas
rezultātā pāri tecēšanas ro-

bežai sauc par materiāla uz-

kaldi.

Dažos gadījumos uzkal-

des parādība ir vēlama, bet

dažos gadījumos — nevēla-

ma. Uzkalde nepieciešama,

piemēram, ķēdei ķēžu pārva-
dos, jo, ķēdei ievērojami dc-

3-7. zīm.

formējoties, tai nederēs ķēdes zobrats (zvaigznīte). Uzkalde bieži

rodas stieplēm, trosēm, dzelzsbetona konstrukcijas stiegrojumam
v. c. Tā rodas arī kaļot, velmējot un griežot tēraudu vai bronzu.

Ja paraugstienim pēc atslogošanas (taisne m—n; 3-4. zīm.)
ļauj nedaudz «atpūsties» (dažas stundas vai dienas) un pēc tam

atkārtoti slogo, tad diagrammas daļa m —
4—5 novietojas nedaudz

augstāk; materiāla elastības īpašības uzlabojas, bet plastiskums
samazinās. Šādu materiāla mehānisko īpašību izmaiņu atkarībā

no laika sauc par novecošanos. x

Stiepes diagramma ar izteiktu tecēšanas posmu 2—3 (skat.
3-4. zīm.) ir raksturīga samērā nedaudziem materiāliem: maz-

oglekļa tēraudam, misiņam un dažām atkvēlinātām mangāna un

alumīnija bronzām.

Vairumam materiālu tecēšanas robeža nav izteikta; tiem ir

raksturīga pakāpeniska pāreja uz plastiskuma apgabalu. Tā, pie-

mēram, o—e diagrammas dažiem metāliem parādītas 3-7. zīmē-

jumā: / — bronza, kurai 0b= 2400 kG/cm2, 2
— mazoglekļa tērauds,

kam ob
=3580 kG/cm2 (salīdzinājumam), 3

—niķeļa tērauds, kam

06 =7150 kG/cm2
un 4

— mangāna tērauds, kam o6= 9160 kG/cm2.

Ņemot vērā, ka samērā sarežģīti ir noteikt robežspriegumus
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o
p

un oe, aprēķina nosacītos proporcionalitātes un elastības robež-

spriegumus.
Par nosacīto proporcionalitātes robežspriegurņu a

p sauc mini-

mālo sprieguma vērtību, kas atbilst a un c lineārās sakarības no-

virzei par tehniskajos nosacījumos (TN) paredzēto lielumu; pa-

rasti 0,002% noparaugstieņa pētāmās daļas garuma l 0 (3-3. zīm.).
Par nosacīto elastības robežspriegumu ae sauc minimālo sprie-

gumu, kas atbilst TN noteiktai paliekošajai deformācijai; parasti
b

? i
=0,001 ...0,05% (3-4.

zīm.); attiecīgi nosacīto ae

apzīmē ar o
o,ooi un a

0,05-

Plastisko materiālu pār-
baudi spiedē izdara reti, jo
proporcionalitātes robeža o

p

un tecēšanas robeža or spie-
dē un stiepē gandrīz neat-

šķiras.
Palielinot spiedes spēku,

pieaug materiāla deformāci-

ja, bet stiprības robežu nav

iespējams noteikt, jo paraugs

nesabrūk. Maksimālā defor-

mācija ir atkarīga no mašī-

nas jaudas.
Spiedes norisi tīrā veidā

3-8. zīm.

pēta tikai īsiem stieņiem. Tāpēc izgatavo cilindrveida vai kub-

veida paraugus, kuru augstums (h) mazāks par trīsreizēju šķērs-
izmēru, lai paraugs neizliektos uz sāniem.

Paraugu novieto starp divām spiedes plāksnēm. Parauga stip-
rība un deformācijas ir atkarīgas no tā izmēriem un no berzes

starp spiedes plākšņu un parauga saskarvirsmām. Spriegumiem
pārsniedzot elastības robežu, spiedes spēka un berzes spēku
ietekmē saspiestie cilindriskie paraugi iegūst muciņas veidu. Spie-
des spriegumu sadalījums parauga ass virzienā nebūs vienmē-

rīgs.
Lai iespējami izlīdzinātu spriegumu sadalījumu paraugā,

jāsamazina berze saskarvirsmām. Tāpēc saskarvirsmas ieziež ar

parafīnu vai lieto svina paliktņus.

Spiedes diagramma parādīta 3-8. zīmējumā; mazoglekļa tē-

raudam līdz proporcionalitātes robežai stiepes un spiedes dia-

grammas neatšķiras, tecēšanas posms spiedē ir daudz īsāks nekā

stiepes gadījumā. Mehāniskos raksturotājus a
p, ae

un ot spiedei
parasti iegūst no materiālu pārbaudes stiepei. Spiedes pārbaudi

izdara, piemēram, veltņu, lodīšu gultņu un citiem materiāliem.

Daudziem plastiskiem materiāliem spiedes pārbaudes rezultātā

aprēķina nosacīto tecēšanas robežu. Ja, piemēram, par tecēšanas

robežu pieņem saskaņā ar TOCT 1497-61 spriegumu, kas atbilst
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paliekošai deformācijai e
P(=0,2%, to apzīmē o0,2- Kad tecēšanas

robeža stiepē (pacTH>KeHHe: «p») un spiedē (oKame: «c») ir da-

žāda, to apzīmē attiecīgi ar a0,2P
un a0,2c (vai aTp un a

TC).

3-4. §. STIEPES (SPIEDES) DIAGRAMMAS TRAUSLIEM MATERIĀLIEM

Trauslie materiāli stiepe sabrūk pēkšņi, nedaudz deformējo-
ties; paraugstienī nerodas «kakliņš». Stiepes diagrammā o>, ae un

ot nav saskatāmi. Kā raksturīgu trauslo ma-

teriālu aplūkosim čugunu; tā stiepes dia-

gramma parādīta 3-9. zīmējumā. Atšķirībā
no mazoglekļa tērauda (3-4. zīm.) šeit nav

taisna posma, jo o un c nav proporcionāli.
Inženieraprēķinos, pieļaujot nelielus spriegu-
mus, līkni aizstāj ar slīpu taisni (3-9. zīm.

parādīta ar pārtrauktu līniju).
Trauslo materiālu pārbaudei stiepē (ču-

guns, betons, ķieģeļi, akmeņi) izgatavo stan-

dartizētus paraugus.
Trauslo materiālu spēja pretoties stiepei

ir samērā maza.

3-10. zīmējumā a parādīts raksturīgs ga-
dījums: akmens parauga sabrukšana spiedē,

ja ir berze starp spiedplākšņu un parauga

saskarvirsmām. Izveidojas ķermenis, kas

līdzīgs divām saliktām nošķeltām prizmām.
Samazinot berzi saskarvirsmās, paraugs

3-9. zīm.

līdz zināmam spriegumam visumā saglabā sākotnējo veidu, bet

ķermenī rodas plaisas spiedes spēka P virzienā; paraugs sadalās

slāņos (3-10. zīm. b). leziežot saskarvirsmās, parauga stiprības
robeža samazinās. Līdzīgi akmenim, sabrūk arī betons.

Čuguna parauga sabrukšana spiedē parādīta 3-10. zīmējumā c.

Tas sabrūk, nobīdoties vienai parauga daļai pret otru plaknē ar

3-10. zīm.
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lielākiem tangenciāliem spriegumiem aptuveni 45° slīpumleņķī pret
spiedes spēku.

Trauslie materiāli spēcīgāk pretojas spiedei nekā stiepei. Tā,
piemēram, čuguna pretestība spiedei 3... 5 reizes lielāka nekā

stiepei, bet keramiskiem materiāliem — 5... 10 reizes. Ķieģelis
vidēji 10 reizes, bet betons 12 reizes vā-

jāk pretojas stiepei nekā spiedei.
Čuguna spiedes diagramma parādīta

3-11. zīmējumā.

3-5. §. POLIMĒRU STIEPES (SPIEDES)

DIAGRAMMAS

Par polimēriem sauc materiālus, ku-

rus sintezē no daudzmolekulu organis-
kajām vielām ar daudzreiz atkārtotiem

struktūras elementārposmiem — atomu

grupām. Polimēri siltuma un spiediena
3-11. zīm.

ietekmē ir viegli veidojami visdažādākajās konstruktīvajās for-

mās; tie ir viegli apstrādājami un līmējami. Var iegūt polimērus
ar daudz mazāku tilpumsvaru nekā metāliem. Polimēri ir iztu-

rīgi pret koroziju un pret ķīmiski aktīvām vielām, slikti vada elek-

trisko strāvu, siltumu, skaņu. Ir polimēri ar labām berzes vai

arī slīdes īpašībām, cieti vai arī ļoti elastīgi. So vērtīgo īpašību
dēļ polimēru nozīme daudzās tehnikas nozarēs strauji pieaug.
Tie bieži aizstāj krāsaino metālu sakausējumus.

Polimēru fizikālās un mehāniskās īpašības ir atkarīgas no

ķīmiskā sastāva, no sastāvdaļu daudzumu attiecības, kā arī no

izgatavošanas veida. Ja polimēru vielas atrodas amorfā stāvoklī,
tad tās sauc par sintētiskajiem sveķiem. Ir arī polimēri, kas kris-

talizējas.
Polimēriem parasti tikai mazu deformāciju zonā vērojama li-

neāra sakarība starp a un c. Atkārtoti slogojot, plastiskās defor-

mācijas E
pi pakāpeniski samazinās. Ja slogo pēc ilgāka laika, tad

e
p/ neizmainās.

Temperatūrai pieaugot, polimēru stiprības robeža samazinās,
bet e

p; palielinās; vērojama lielāka novirze no a un c lineari-

tātes.

Zemās temperatūrās polimēru sabrukums ir līdzīgs trauslo ma-

teriālu sabrukumam. Pie polimēru negatīvajām īpašībām pieskaita
to vājo siltumizturību,kā arī higroskopiskumu.

Palielinoties mitrumam, polimēru stiprība samazinās.

Ilgstošā slodzē parasti samazinās polimēru stiprība, straujāk
pieaug deformācijas. Atslogojot tādus materiālus, tūlīt izzūd tā

deformāciju daļa, kas atbilst īslaicīgai slodzei, bet pārējā daļa
samazinās pakāpeniski.

Polimēru stiprību krasi palielina ar to stiegrojumu. Tam nolū-

kam izmanto stikla šķiedras. Izveido materiālus ar ļoti augstiem
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mehāniskiem raksturotājiem —
stikla plastus; stikla šķiedras iztu-

rīgas stiepē, bet sintētiskie sveķi — spiedē.
Materiālu ar kokvilnas audumu sauc par tekstolītu, bet mate-

riālu ar stikla šķiedras audumu — par stikla tekstolītu. Ja stikla
šķiedras novieto divos savstarpēji perpendikulāros virzienos, tad

iegūst anizotropo materiālu. Šķiedras
ir saistītas ar sintētiskajiem sveķiem.

3-12. zīmējumā parādītā stiepes
diagramma o—e kapronam (7) un

neilonam (2).

3-6. §. HUKA LIKUMS

Analizējot mazoglekļa tērauda

stiepes (3-4. zīm.) un spiedes (3-8.
zīm.) diagrammas o—e, redzam, ka

posmā o—/0—/ pastāv lineāra sakarība

starp c (vai A) un o (vai P). So

sakarību izsaka Huka likums:

3-12. zīm.

kur E (kG/cm 2) ir elastības (Junga) modulis:

E-
—=tg cc.

c

Elastības moduli dažādiem materiāliem nosaka eksperimentāli.
Pat vienam un tam pašam materiālam E nedaudz svārstās atka-

rībā no piemaisījumiem, temperatūras un materiāla sākotnējās

apstrādes.

Tā, piemēram, tēraudam £= 2 • 106.. . 2,2 • 106 kG/cm2, kokam

(līdztekus šķiedrām) £=0,8 • 105. . . 1,2 • 105 kG/cm2.

Eksperimentāli pētījumi rāda, ka lineāra sakarība (3.5) piemīt
tēraudam un citiem konstrukciju materiāliem (krāsainie metāli,

polimēri) līdz noteiktai slodzes robežai. Čugunam un dažiem būv-

materiāliem pat mazu deformāciju robežās Huka likumu var pie-

ņemt tikai tuvināti.

levietojot sakarībā(3.s) o=
-p-

no (3.1) un e= no (3.2),

dabūjam ' * '

Integrējot vienādojuma abas puses, iegūstam
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Ja aksiālais spēks N un stieņa šķērsgriezuma laukums F ir kon-

stanti lielumi, tad no (3.6) seko, ka

Izteiksmi (3.7) bieži sauc par Huka likumu. Reizinājumu EF nosa-

cīti sauc par stieņa šķērsgriezuma stingumu stiepē (spiedē).

3-7. §. VIRSMAS SPIEDE

Spiedes slodzi, kuru nosacīti parādām kā koncentrētu spēku,
viens konstrukcijas elements uzņem no otra elementa, ar ko tas

saskaras. Saskares laukumos rodas kontaktspriegumi. Sie sprie-
gumi darbojas nelielā dziļumā, tāpēc tos sauc par virsmas spiedes

3-13. zīm.

spriegumiem. Virsmas spiede, piemēram, rodas zobratu zobu (1-1.
zīm. a) saskarvirsmās, lokomotīves vai celtņu riteņa un sliedes

saskarvirsmās (2-1. zīm. a), kolonnas un pamatnes bloka (3-13.
zīm. a), sijas un balstsienas saskarvirsmās (1-3. zīm. c un 3-13.

zīm. b), velšanās gultņos, bultskrūves galvas (uzgriežņa) un sa-

vienojamo detaļu (paplākšņu), kniedes un cauruma sieniņas sa-

skarvirsmā (4-14. zīm.a).
Virsmas spiedes sprieguma OVS0 VS

lielums ir atkarīgs no spiedes

spēka. P lieluma un saskarvirsmās laukuma Fv* izmēriem.

Pēc Sen-Venana principa (skat. 3-1. §), attālinoties no saskar-

vietas, spiedes slodze sadalās pa visu šķēlumu; normālos spriegu-
mus nosaka pēc formulas (3.1).
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Ja konstrukcijas elementu saskare notiek plaknē, tad var pie-
ņemt, ka spriegumu oV s sadalījums ir vienmērīgs. Tos nosaka pēc
formulas

(3.8)

Ja konstrukcijas elementu saskare notiek pa liektu virsmu (ri-
tenis un sliede, lodīte un gredzens, zobratu zobi v. c), tad oVs

nosaka ar elastības teorijas metodēm.

3-8. §. PIEĻAUJAMAIS SPRIEGUMS

Lai konstrukcija būtu pietiekami stipra un droša, tās elemen-

tos izraisītie lielākie spriegumi nedrīkst pārsniegt noteiktu lie-

lumu.

Par pieļaujamo spriegumu [o] sauc lielāko spriegumu, kas ga-
rantē konstrukcijas stiprību un stieņa drošību. Pieļaujamo sprie-
gumu nosaka kā daļuno robežsprieguma.

Par robežspriegumu plastiskiem materiāliem parasti pieņem
tecēšanas robežu ot, jo, pārsniedzot šo robežspriegumu,rodas ievē-

rojamas paliekošās deformācijas. Par bīstamo spriegumu trausliem
materiāliem pieņem stiprības' robežu Ob, jo tiem tecēšanas robeža

nav izteikta.

Robežspriegumus or un ob iegūst no attiecīgo materiālu paraug-

stienu stiepes un spiedes diagrammām (skat. 3-4., 3-7., 3-8., 3-9.,

3-11., 3-12. zīm.). x

Pieļaujamie spriegumi plastiskiem un trausliem materiāliem

attiecīgi ir

[o] =— un [a]=—,
KT fib

kur k
T

un kb ir drošības koeficienti attiecīgi pret tecēšanu un sa-

graušanu. Tā, piemēram, statiski slogojot, tēraudam pieņem
kr = 1,4

..
. 1,6 (tam atbilst k b=2,5 ... 3,0), čugunam k b

=5...6,

betonam k b= 1,5 . ..2,4.
Drošības koeficienta noteikšana ir atbildīgs un komplicēts jau-

tājums. Šis koeficients ir atkarīgs no vairākiem apstākļiem: mate-

riāla viendabīguma, slodzes izmaiņām, konstrukciju ekspluatācijas

apstākļiem, slodzes lieluma noteikšanas precizitātes, konstrukci-

jas elementa vai detaļas veida un apstrādes paņēmieniem.
No drošības koeficienta pareizas noteikšanas ir atkarīga kon-

strukcijas stiprība un drošība, kā arī materiāla patēriņš —
kon-

strukcijas ekonomiskums. Uzlabojoties materiālu kvalitātei,

defektoskopijas precizitātei un pilnveidojoties aprēķinu metodei,

paaugstinās pieļaujamie spriegumi.
Izvēloties aprēķina shēmu, reālos ķermeņus aizstājam ar ideā-

liem objektiem (skat. 1. nodaļu). Bija pieņemta hipotēze par ma-
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teriāla nepārtrauktu uzbūvi un izotropiju vienas detaļas vai būv-

konstrukcijas elementa robežās. Novērojumi rāda, ka no viena un

tā paša materiāla izgatavoto detaļu mehāniskās un plastiskās īpa-
šības tomēr ievērojami atšķiras.

Ja, piemēram, izgatavo vairākus simtus vienādu paraugstieņu
no viena un tā paša tērauda, pārbauda tos stiepē un nosaka tecē-

šanas robežu oT,
tad parasti rezultāti nebūs vienādi. Pārbaudot,

3-14. zīm.

piemēram, 6000 paraugstieņu no mazoglekļa tērauda Ct. 3, ieguva
o

T eksperimentālo varbūtības sadalījuma diagrammu p
—ot, kas

attēlota 3-14. zīmējumā (ar pārtrauktu līniju); tā maz atšķiras
no teorētiskās varbūtības normālā sadalījuma līknes (ar nepār-
trauktu līniju).

No diagrammasvar secināt, ka aplūkojamam tēraudam visbie-

žāk ir konstatēts a
T
=3000 kG/cm 2; min or =2200 kG/cm2

un

max a =3800 kG/cm 2.
Tas nozīmē, ka materiāla tecēšanas robežsprieguma svārstību

amplitūda ir 800 kG/cm 2. Līdzīgas varbūtības sadalījuma diagram-
mas var iegūt arī citiem materiāliem. Tādiem materiāliem kā be-

tons, koks un citi, kas ir mazāk viendabīgi, līknes ir lēzenākas

(slīpākas), or — svārstību robežas ir plašākas.
Izmantojot o

T
varbūtības sadalījuma līknes, var diferencēti ap-

rēķināt mašīnu detaļas un konstrukciju elementus. Ja darba ap-

stākļi vienādi, viendabīgākiem materiāliem pieņem lielākus pie-
ļaujamos spriegumus.

Pieļaujamos stiepes spriegumus apzīmē [a]s t, bet pieļaujamos
spiedes spriegumus [o]sp

. Trauslie materiāli labāk pretojas spiedei
nekā stiepei, tāpēc tiem

[o"]sP>[a]st •
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Tēraudam un daudziem citiem plastiskiem materiāliem var

pieņemt
[a]st=[a] sp

=[a].

Lielākie virsmas spiedes spriegumi arī nedrīkst pārsniegt to pie-
ļaujamo robežspriegumu, jo var rasties plastiskās deformācijas
detaļu saskares vietā.

Eksperimentālie pētījumi rāda, ka pieļaujamais virsmas spie-
des spriegums [o]vs

vienmēr ir lielāks par pieļaujamo spiedes

spriegumu [o]
sp

.

3-9. §. STIPRĪBAS APRĒĶINI STIEPĒ, SPIEDE UN VIRSMAS SPIEDĒ

Mašīnu un konstrukciju elementu stiprību aprēķina pēc nosa-

cījuma, ka lielākais spriegums nedrīkst pārsniegt pieļaujamo sprie-
gumu:

max o [o].

Stiprības nosacījums stiepei (spiedei), ievērojot

(3.1), ir
i

N
maxo=— [o], (3-9)

F

kur maxo ir stiepes (spiedes) spriegums stieņa bīstamajā šķē-

lumā;
N — aksiālais spēks šajā šķēlumā (absolūtā vērtība);
F — bīstamā šķēluma (kurā darbojas max a) laukums;

[o] — pieļaujamais spriegums {[o]st —stiepes un [o]
sp

— spiedes

gadījumā).

Atkarībā no nospraustā uzdevuma var būt trīs stiprības aprē-

ķina veidi.

1. Konstruēšanas aprēķins. Ir zināma ārējā slodze

un materiāls (pieļaujamais spriegums [a]). Jāaprēķina nepiecie-
šamais stieņa šķērsgriezuma laukums F; šo aprēķinu pielieto kon-

strukcijas elementu dimensionēšanai.

No (3.9) iegūstam aprēķina formulu

F»-!L. (3-10)

Zinot šķērsgriezuma formu, var noteikt stieņa šķērsizmērus.
Tā, piemēram, apaļstienim

un

:

4
"

n ' ļaJ

2. Pieļaujamās slodzes noteikšana. Ir zināmi

stieņa izmēri un tā materiāls ([a]). Jāaprēķina lielākā slodze, kuru

stienis spēj uzņemt.
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No (3.9) dabūsim aprēķina formulu

[N]<Fla]. (3.11)

Pēc iegūtās aksiālā spēka pieļaujamās vērtības [N] ar šķēluma
metodi (izmantojot N epīru) nosaka slodzes pieļaujamo vērtību

(skat. 3-4. piemēru). So stiprības aprēķina veidu, piemēram, iz-

manto, izmainot esošās konstrukcijas noslogojumu. Ņemot vērā,

ka, nosakot [N], konstrukcijas elementu izmēri ir zināmi, šo aprē-
ķina veidu var uzskatīt par stiprības kontrolaprēķinu.

3. Drošības rezerves ko nt rolapr ēķi n s. Ir zināma

slodze un stieņa šķērsgriezuma laukums F. Nosaka lielāko sprie-
gumu max o, aprēķina drošības rezervi un salīdzina to ar nepie-
ciešamo drošības koeficientu k

T (plastiskiem materiāliem) vai k
b

(trausliem materiāliem):

CTr
5? kT vai

06
kb. (3.12)

maxo maxo

Stiprības nosacījums virsmas spiedei, ievēro-

jot (3.8), ir

P

maxovs=-r; [ojvs, (3.13)

kur P ir spiedes spēks;
Fvs — saskarvirsmas laukums;

[o]vs — pieļaujamais virsmas spiedes spriegums.

Tāpat kā stiepes (spiedes) gadījumā, arī virsmas spiedes stip-
rības aprēķinos var būt trīs aprēķina veidi; formulas ir analogas.

3-1. piemērs. Kvadrāta šķērsgriezuma stieņa galos pielikti stiepes spēki
P=3,5 T (3-15. zīm.). Aprēķināt nepieciešamo stieņa škērsizmēru a, ja [o]=
= 1600 kG/cm2.

3-15. zīm.

Atrisinājums. Pēc formulas (3.10)

N P

F> jeb a2 3i ,
[o] [o]

yP
-ii 3500

= 1/ «1,5 cm.

[a] V 1600
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3-2. piemērs. Viena gala iespīlētam apa]stienim pielikti speķi Pi =BT,

P2=lOT un P
3
=l4T (3-16. zīm. o). Aprēķināt nepieciešamo stieņa diametru, ja

[a]=l6oo kG/cm2.
Atrisinājums. Nosakām aksiālo speķu katram stieņa posmam un

zīmējam N epīru (3-16. zīm. b) :

/VJ= P1=BT, A'//=Pl-P2 =B-10=-2T,

JV/i/=Pi-P2+7>3=B-10+14= 12T;

3-16. zīm.

max V-12T, Pēc formulas (3.10)

maxN nd2
maxN

Fļļ jeb 3s ,
M 4 [o]

y4
maxA

/
-i / 4 12000

= / =3,1 cm

ji [a] V n 1600

3-3. piemērs. Noteikt stieņa šķērsgriezuma
izmaiņas likumu spiedei (stiepei) vienādas pre-
testības stienim (3-17. zīm.). Aplūkojamam stie-

nim visos šķēlumos a=[c].
Atrisinājums. Stieņa augšējā šķēlumā

nepieciešamais laukums pēc formulas (3.10)
ir

P

Aksiālais spēks šķēlumā m\—m\ (ar laukumu

F+dF) ir lielāks nekā aksiālais spēks šķēlumā
m— m (F) par bezgala mazā elementa (dz)
pašsvaru yFdz, kur y ir stieņa materiāla til-

pumsvars.

3-17. zīm.

Ņemot vērā, ka abos šķēlumos spriegumi ir vienādi ar [a], šķērsgriezuma
laukuma pieaugumam dF jābūt tādam, lai elementa pašsvars līdzsvarotu ak-

siālā spēka pieaugumu

dF[a] =yFdz.
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Nošķirot mainīgos un integrējot, iegūstam

C AF r yāz

J ~F
=J Jā]

jeb
vz

lnf=-f-+C,

no kurienes

V*
—+c

[cl
F=e

Seit c ir naturālo logaritmu bāze.

Integrēšanas konstanti C aprēķināsim no robežnosacījuma:
ja z=o, tad F=F

0; F
o =ec.

levietojot to F reteiksmē, iegūstam

yz .

[o]
F =Fo e .

Ja z=l, dabūjam
v'

[o]
maxF—F0e

3-18. zīm.



Vienādas pretestības stieņi ir visvieglākie. Ņemot vērā to izga-
tavošanas grūtības, piemēram, betona un akmeņu stabus veido ar

vairākām pakāpēm, lai tuvotos vienādas pretestības stienim.

3-4. piemērs. Vienā galā iespīlētam stienim pielikti spēki P, 2P unAP. Stieņa
šķērsgriezuma laukumi FX=2FQ, F 2=F0 un F

3
=2,5F

0 (3-18. zīm. a).

Aprēķināt piejaujamo slodzi [P], ja F
o= 4 cm

2,[a]= 1600 kG/cm 2.
Atrisinājums. Izsakot aksiālo spēku ar P, zīmējam N epīru katram

posmam (3-18. zīm. a un b).
Pēc formulas (3.1) aprēķinām spriegumus un zīmējam a diagrammu

(3-18. zīm. c). Bīstamie šķēlumi ir stieņa daļā A— B, kur darbojas

P

max a= 1,2 —-.
F0 ■

No aprēķina formulas (3.11) dabūjam pieļaujamo slodzi

F0 4 • 1600
[P]< [a = =5330 kG.

1,2 1,2

3-5. piemērs. Ceļamā kāša trīsis piekārts divās trosēs (skat. 2-1. zīm.).
Aprēķināt troses drošības rezervi, ja slogs Q=ST, troses šķērsgriezuma

laukums F=6s mm
2, 06=

200 kG/mm2
un £&=5.

Atrisinājums. Pēc formulas (3.1) iegūstam

Si 1 Q 1 5000 kG
max o-=—=—•>—= «3860 ;

F 2 F 2 -0,65 cm
2

troses drošības rezerve pēc (3.12) ir

06 20 000
= —=5,2>5.

max a 3860

Tātad troses drošība ir garantēta.
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4. nodaļa

SALIKTAIS SPRIEGUMSTĀVOKLIS

Līdz šim bija aplūkoti spriegumi tikai stiepta (vai spiesta)
stieņa normālšķēlumā m—

m, kuru var uzskatīt par vispār iespē-
jamā šķēluma rriļ— mx atsevišķu gadījumu (4-1. zīm. a). Lai va-

rētu novērtēt stieņa stiprību, jānosaka lielākie stieni iespējamie
spriegumi. Tāpēc jāizpēta noslogota stieņa spriegumi visos iespē-
jamos šķēlumos.

4-1. §. SPRIEGUMI STIEPTA (SPIESTA) STIEŅA ŠĶĒLUMOS

Aplūkojot stiepta stieņa elementa daļu (4-1. zīm.) pa labi no

normālšķēlumā m—m, iegūstam normālo spriegumu (3.1):

4-1. zīm.
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bet, aplūkojot tā daļu pa labi no slīpa šķēluma mx—m
v iegūstam

pilno spriegumu
N N

Pa=

-£--
=-F-COS a,

p
kur F

a
= —— neatkarīgi no šķēluma veida,

cos <z

levērojot (4.1), dabūjam
Pa=Oo cos a.

Pilno spriegumu slīpā šķēlumā lietderīgi sadalīt divās kom-

ponentēs (.4-1. zīm. b):
1) normālā spriegumā oa, kas darbojas šķēluma normāles tia.

virzienā, un

2) tangenciālā spriegumā xa, kas darbojas šķēluma m\—m
t

plaknē:
a

a
=

PuCOSa un r
a
=p a

sina jeb

oa =o0 cos
2
a=~(l +cos2a), (4.2)

T
a=ao sin acos a=-ļj

sin 2a. (4.3)

Normālo spriegumu oa+9o° un tangenciālo spriegumu Ta+9o\
kas darbojas šķēlumam mx—m\ perpendikulārā plaknē m 2—

(4-1. zīm. c), var iegūt no formulām (4.2) un (4.3), aizstājot a

ar a+9o°; tā iegūstam

ta+ 9o
o =-Y-sin2(a+90°) = jeb

Ta=-Ta+9o°. (4.4)

Ja kādā šķēlumā darbojas tangenciālais spriegums xa,

tad tam

perpendikulārā šķēlumā darbosies spriegums xa+9o°; tie ir vie-

nādi pēc lieluma, bet pretēji pēc zīmēm*

So svarīgo tangenciālo spriegumu īpašību sauc par tangen-
ciālo spriegumu pāru īpašību. Ar to būs bieži jāsastopas arī šī

kursa tālākajās nodaļās.
Divos savstarpēji perpendikulāros šķēlumos (4-1. zīm. d) abi

tangenciālie spriegumi ir vērsti uz kopējo šķautni (B un D) vai

no šķautnes (A un C). To var pierādīt arī, aplūkojot, piemēram,
no stiepta stieņa izdalīta paralēlskaldņa ABCD (biezumā h) līdz-

svaru:

2 Af
i(0) =0; (ta+9o» •ĀD-h)ĀB= (x a

-ĀB- h)ĀD.

* Tangenciāla sprieguma pozitīvais virziens sakrīt ar šķērsspēka pozitīvo
virzienu (skat. 2-30. zīm. b).
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Rezultātā iegūstam sakarību (4.4), kur negatīvā zīme spriegu-
mam xa+9o° jau ir ievērtēta.

No sakarībām (4.2) un (4.3) dabūjam, ka stieņa normālšķē-
lumā m— m (a=0) darbojas

N

max aCT
=oo=-?r un T

a
=0,

F

bet gareniskā šķēluma (a^ =90°):

aa
=0 un Ta =0.

4-2. zīm.

Varam secināt, ka stiprības nosacījums (skat. 3-9. §) maxa=

A/ £
,

v

= — stieptam (spiestam) stienim ir pareizi izteikts, jo šeit

max o tiešām ir lielākais normālais spriegums, kāds var rasties

stieņa šķēlumā.

Slīpā šķēlumā, kur ar =-r =45°, darbojas

O"o Oo
maxTa=-2-

U" °a=~2'

Atzīmēsim, ka ar maxx darbību izskaidrojama Cernova—Lī-

dersa līniju rašanās uz tērauda paraugstieņa virsmas (skat. 3-6.

zīm.a).
Spriegumu aa

un x
a

atkarība no slīpumleņķa paradīta 4-2.

zīmējumā.
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4-2. §. PLAKNES SPRIEGUMSTĀVOKLIS

lepriekšējā paragrāfā redzējām, ka stiepta (spiesta) stieņa
dažādos šķēlumos rodas gan normālie (oa, oa+9o°), gan tangen-
ciālie (t<x, Ta+9o°) spriegumi.

Tagad aplūkosim slogota ķermeņa bezgalīgi mazu elementu

(4-3. zīm. a)\ zīmējumam perpendikulārās skaldnēs darbojas nor-

mālie spriegumi a
y,

a2 un tangenciālie spriegumi t. Šos spriegu-
mus zīmējumā pārskatāmības dēļ parādām tikai ar vienu bultiņu,

atceroties, ka spriegumi sadalās vienmērīgi pa visu skaldni; x ass

virzienā spriegumu nav — tas ir plaknes spriegumstāvoklis.
Lai noteiktu spriegumus elementa slīpos šķēlumos o$ un

aplūkosim iedomāti izgrieztas trīsstūra prizmas ar pamatni ABC

līdzsvaru (4-3. zīm. b).

Slīpās skaldnes AB laukumu apzīmēsim ar dF=AB •āx, tad

skaldnes AC laukums ir un skaldnes BC laukums ir

dfsinib (4-3. zīm. c).

4-3. zīm.
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Rakstīsim minētās trīsstūra prizmas līdzsvara vienādojumus,
projicējot visus tai pieliktos spēkus attiecīgi uz normāles un

tangentes t$ virzieniem:

2 Pi„ =0; — (oz
dF cos Tp)cos ip + (xdFcos\p)sinTp-|-

--+ (xdF sin ip)cos ip
— (oy

dFsin \p) sin ip =0;

2Pj(ļļ) =o; TiļdF— (a2dFcos\p)sintp— (xdFcos\p)cos\p +

+ (xdFsinip)sin\p+ (oy
dF sin ip)cos ip

=0.

Saīsinot ar dF, izsakām spriegumus slīpā (\p) šķēlumā:

Cļ, =o2
cos 2

ip + Oļ,sin2
ip —xsin 2\p, (4.5)

Tt|)=

c* g]/
S in 2\p +x cos 2ip. (4.6)

Pēc iegūtajām formulām (4.5) un (4.6) var noteikt spriegumus
o\|, un jebkurā slīpā šķēlumā. Izmantosim tās, lai noteiktu sprie-
gumus šķēlumā ((p), kas ir perpendikulārs aplūkotajam (ip). Aiz-

stājot formulās (4.5) un (4.6) ib ar cp
=\b +90°, dabūjam (4-3.

zīm. d):
a<p =o: cos

2
cp+Oj, sin 2

cp —x sin 2cp un

Oz —

Oy
X(f= —sin 2cp+x cos 2cp jeb

o*+9o°=Oz sin2 ip-fo
y

cos2
ip +x sin 2tp, (4.7)

xt+9o
°=-

° z

2

°
y

sin2ip-xcos2ip. (4.8)

Salīdzinot no (4.6) un no (4.8), redzam, ka sagla-
bājas tangenciālo spriegumu pāru īpašība (4.4).

No formulām (4.5) un (4.6), ievietojot ip vietā ip+lßo° un

tp+270°, var atrast spriegumus vēl divās skaldnēs (4-3. zīm. c).
No (4.6.) vai (4.8) aprēķinām slīpumleņķi ip0, kas nosaka plak-

nes stāvokli, kurā nedarbojas tangenciālie spriegumi (4-3. zīm. /):

0=
°"

sm 2tpo+ x cos 2\p0 jeb

tg2ip0=
—

• (4.9)
Oz-Oy

Šķēlumus, kuros nedarbojas tangenciālie spriegumi, sauc par

galvenajiem šķēlumiem. Normālos spriegumus, kas darbojas gal-
venajos šķēlumos, sauc par galvenajiem spriegumiem.

Formula (4.9) dod divas leņķa vērtības ipo un ib0 + -ķ '. tie no-

saka galveno šķēlumu stāvokli, kuri ir savstarpēji perpendikulāri.
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Pieņemsim, ka o z >oy, tad iļ)o<o (4-3. zīm. f). Pozitīvai \p0 vērtī-

bai atbilst šķēluma pagrieziens pretī pulksteņa rādītāju kus-

tības virzienam.

Analogi var pierādīt, ka telpiski noslogota ķermeņa jebkurā
punktā var izdalīt elementāru paralēlskaldni (kubu), kura skal-
dnēs nedarbosies tangenciālie spriegumi (4-4. zīm.). Sajās skal-

dnēs darbosies galvenie spriegumi ai, o
2

un 03,o
3, kas noteic telpas

spriegumstāvokli.

4-4. zīm. 4-5. zīm.

Ir pieņemts galvenos spriegumus. sakārtot pēc to algebriskā
lieluma:

Oi^a2^a3. (4.10)

Tā, piemēram, ja zināms, ka viens no galvenajiem spriegumiem
ir vienāds ar nulli, bet pārējie ir stiepes spriegums 500 kG/cm 2

un spiedes spriegums 1200 kG/cm2, tad šie spriegumi pēc (4.10)
ir apzīmējami šādi (4-5. zīm.):

o,= 500 kG/cm 2, a2
=0 un o3=

- 1200 kG/cm 2.

Izsakot a$ formulā (4.5) un o^ +9o° formulā (4.7) trigonomet-
riskās funkcijas* ar tg2ip un aizstājot pēdējo ar tg2tp0 no (4.9),

iegūsim formulas galveno spriegumu o, un a
2 (vai o

3) noteikša-

nai, plaknes spriegumstāvoklim:

o.
=maxo- C!^ oy +^(oz -oyy-+W, (4.11)

o2
=mino= o^ūy -^1(az

-a
v
)*+W. (4.12)

Ja tie abi ir stiepes spriegumi, tad maxa=Oi un min a=a2

(4-6. zīm. a); ja viens ir stiepes, bet otrs spiedes spriegums, tad

max o= 0i un min o=o3 (4-5. zīm.); ja abi ir spiedes spriegumi,
tad max a= o2 un min a=o

3 (4-7. zīm.).

* Skat. analoģiskos pārveidojumus I pielikumā 1-4. §
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Ja paralēlskaldņa skaldnēs darbojas galvenie spriegumi oi>O
un 02 >O; 03=0 (4-6. zīm. a), tad var noteikt spriegumus
o,j, un tu, slīpos šķēlumos. levietojot formulās

(4.5) un (4.7), (4.6) un (4.8) 02
=0,, x=0 un o

y
=02,o2, dabūjam

=0i cos2
ip +02 sin 2

\p, (4.13)

oif+9o°=0i sin2
\p +02 cos

2
\p, (4.14)

T4i=—t^, +9o
0 =

ģ
— sm 2\p. (4.15)

4-6. zīm. 4-7. zīm.

Pilnais spriegums no (2.9), (4.13), (4.14) un (4.15) pec pār-

veidojumiem ir (skat. 4-6. zim. b)

ps=yo$ 2+V=Vai2
cos

2 ib +02
2 sin2

iļj, (4.16)

90° =.Vo
2

tt>+90°+T2^+9o° =Voi2 sin2
tp+ o2

2
cos

2 ip. (4.17)

Saskaitot 0$ no, (4.13) un a^ +9o° no (4.14), iegūstam

o*+ =ai-r-a2=const. (4.18)

Normālo spriegumu summa divos savstarpēji perpendikulāros
šķēlumos nav atkarīga no to sllpumleņka un ir vienāda ar galveno
spriegumu summu.

Noskaidrosim, kādai slīpumleņķa \p vērtībai normālais sprie-
gums o,j, (4.13) pieņem ekstrēmās vērtības. Nosakām o$ atvasi-

nājumu un pielīdzinām to nullei:

—2oi cos ipo sin ipo +202 sin \po cos ip0
=0 jeb

dip

(0i — o2)sin 2\p0 =0.

legūtais vienādojums ir apmierināts, ja 0i =o2 vai sin2i]>o=0.

Ja 0i =02,o2, tad no (4.13) ... (4.15) iegūstam

oiJ)=oi),+9O
o
=01 ! T(ļ)=

—

+90
0 =0;
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tā ir simetriska divvirzienu stiepe. Visi slīpie šķēlumi ir galvenie;
visām slīpumleņķa ip vērtībām ir vienādi galvenie spriegumi.

Atzīmēsim, ka telpas spriegumstāvokļa gadījumos, kad divi

galvenie spriegumi (vai arī visi trīs) ir vienādi, galveno šķēlumu
nav tikai trīs, bet bezgalīgi daudz.

ji

Ja sin2ip0 =0, tad ipo =0, -ķ, n, ... .

No formulām (4.13) . .. (4.15) iegūstam

max <jt=0| un min =02,o2, =0 un t^ +9o° =0.

Maksimālais un minimālais spriegums dotajā ķermeņa punktā
ir galvenie spriegumi 01 un 02.o2. Tātad 0$ nevar pārsniegt lielākā

galvenā sprieguma ai vērtību.

Nosakot t$ (4.15) ekstrēmās vērtības un izmantojot

0$ (4.13) un a^, +9o
0 (4.14) izteiksmes, dabūjam, ka šķēlumā ar

ip = — darbojas

01—02 oi +o2 ~ mi

maxīļ,=
-— un =a^ +9o°= . (4.19)

Ja plaknes spriegumstāvokļa gadījumā uz paralēlskaldņa
skaldnēm darbojas stiepes un spiedes galvenie spriegumi (4-5.

zīm.), tad gi>o, o2
=0 a3 <o; tagad (4.13) ... (4.15) formulu

vietā jāraksta

a,)j=Gi cos
2

ap +03 sin2

ip,

=ai sin2
ip+G

3 cos
2

ip,
(4 20)

Tņ—
— = sin 2ip.

, Jāatceras, ka spiedes spriegums o3 formulās (4.20) jāievieto
ar mīnusa zīmi.

Ja abi galvenie spriegumi rada spiedi (4-7. zīm.), tad 0i =O;

o2<o un g3<o un formulu (4.20) vietā jāraksta

0$ =02 cos
2

tp+03 sin2
ip,

a*+ 9c
o =O2sin2

ip +o3 cos2
ip, (4 21)

02—o3 . _ ,
—

Tgj+9o°= ģ
sin

Jāievēro, ka pozitīvais slīpumleņķis ip (4.13) visos gadījumos

jāatliek no algebriski lielākā galvenā sprieguma līdz lielākam nor-

mālam spriegumam og, pretī pulksteņa radītāju kustības virzienam

(skat. 4-3. zīm. d, pieņemot t=0, g2 =Gi un o
y
=o2):

Atzīmēsim, ka formula (4.9) galveno šķēlumu stāvokļa noteik-

šanai (ip0), kā arī formulas sprieguma 0$ (4.5), (4.7) un
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tip (4.6) noteikšanai slīpos šķēlumos pēc savas struktūras ir līdzī-

gas galveno asu stāvokļa (cto) noteikšanas formulai (1.57), inerces

momentu I
v (1.45), /„ (1.46) un luvI

uv (1.48) noteikšanas formulām*

pret pagrieztajām asīm (lx
c
y

c
=o), galveno spriegumu max o(4.11)

un min o (4.12) noteikšanas formulas ir līdzīgas galveno inerces

momentu max / un min / noteikšanas formulām (1.60).
No ai (4.11), a3 (4.12) un max (4.20) izteiksmēm iegūsim

max x — =\f[oz-o
y)

2
+4t~ (4.22)

Ja tikai vienas ass virzienā (z) darbojas normālais spriegums,
tas ir, oz —a,ay=Q (skat. 4-3. zīm. a, pieņemot =0), tad ir vien-

kāršotais plaknes spriegumstāvoklis. No (4.9), (4.11), (4.12) un

(4.22) dabūjam

tg2ip0=-—, (4.23)
a

max a 1 ;
——o=—±— 1'o2 +4t2, (4.24)
min 2 2

maxT=Yya
2 -f-4T2

. (4.25)

No formulas (4.24) aprēķinām divus normālos spriegumus:
max o=Oi>o un min o=o

3
<o.

4-3. §. SPRIEGUMSTĀVOKĻA VEIDI. TELPAS SPRIEGUMSTĀVOKLIS

Ir iespējami trīs spriegumstāvokļa veidi. Ja uz slogoto elementu

(4-4. zīm.) darbojas tikai viens galvenais spriegums, tad šis ele-

ments atrodas lineārā jeb vienass spriegumstāvoklī. Ja slogota ele-

menta skaldnēs vienlaicīgi darbojas divi galvenie spriegumi, tad ir

plaknes jeb divasu spriegumstāvoklis. Ja vienlaicīgi darbojas visi

trīs galvenie spriegumi, tad ir telpas jeb trisasu spriegumstāvoklis.
Kā lineārā spriegumstāvokļa piemēru var minēt jau aplūkoto

aksiāli stiepto (spiesto) stieni (4-1. zīm.).
Stiepes gadījumā (A/>0) pēc (4.1)

N
oY=—, a2=o3=0 un

f.O

spiedes gadījumā (A/<0)
\N\

01 =02=0, o3
= -—.

Fo

Telpas spriegumstāvokļa gadījumā paralēlskaldņaskaldnēs dar-

bojas visi trīs galvenie spriegumi ai^o2^a3 (4-4
:

zīm.).
Tāpat kā iepriekšējā paragrāfā var dabūt normāla sprieguma un

tangenciālā sprieguma aprēķina formulas patvaļīgam šķēlumam.

* Skat. I pielikumu.
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Tangenciālie spriegumi pieņem ekstrēmas vērtības ti, t2
un T3

elementārkuba diagonālšķēlumos, kas ir attiecīgi paralēli galvena-

jiem spriegumiem 01, o2 un 03: I

, 02—03
x, =±-2—,

(4.26)

. oi-o2

X3=±—2—• ļ

Lielākais tangenciālais spriegums
darbojas šķēlumā, kas ir paralēls

galvenajam spriegumam 02 un veido

45° lielu leņķi ar lielāko Oi un ma-

zāko o
3 galveno spriegumu (4-8.

zīm.):

maxt= —. (4.27)
2

v '

4-8. zīm.

Pec tangenciālo spriegumu paru īpašības (4.4) max x darbosies

arī perpendikulārā šķēlumā.

Ja, piemēram, telpas spriegumstāvoklī un 03=0, tad

pēc (4.27)
ai

max x= .
2

4-4. §. SPĒKUDARBĪBAS NEATKARĪBAS PRINCIPS

3. nodaļā bija noteikts spriegums o (3.1) un deformācija A

(3.7) gadījumā, kad šķēlumā darbojas viens spēks. Daudzos ga-

dījumos jānosaka spriegumi un deformācijas, ja vienlaikus darbo-

jas vairāki spēki. Uzdevuma atrisināšanai izmanto spēku darbības

neatkarības principu:
Ja aplūkojamā ķermeņa materiālam sakarība starp spriegu-

miem un deformācijām ir lineāra, tad spriegumu un deformāciju
vērtības navatkarīgas no spēku pielikšanas secības.

Pamatojoties uz šo principu, ķermenim vai sistēmai, kurai pie-
likti vairāki spēki, spriegumus, deformācijas vai pārvietojumus var

aprēķināt kā spriegumu (deformāciju vai pārvietojumu) summu,

ko izraisa katrs atsevišķs spēks. Par šī principa pareizību var

viegli pārliecināties, apskatot 4-9. zīmējumu.

Pirmajā gadījumā (a) sākumā pieliekam spēku P\ un pēc tam

P
2, bet otrajā (b) gadījumā vispirms spēku P

2
un pēc tam P

x.

Kā redzams, rezultāts nav atkarīgs no spēku pielikšanas secības.



Kopējais speķu darbības rezultāts A ir atsevišķo rezultātu Ai un

A2 summa:

A=Ai+A
2
=A2+Ai ; (4.28)

ja saskaitāmie lielumi darbojas taisnes virzienā, tos summē al-

gebriski, ja plaknē vai telpā — ģeometriski.

4-5. §. DEFORMĀCIJAS TELPAS

SPRIEGUMSTĀVOKLĪ

Aplūkosim paralēlskaldni,
uz kuru darbojas galvenie

spriegumi o\, a2 un o3 (4-10.
zīm. a). Tie izraisīs lineāras

deformācijas.
Spriegums Oi (4-10. zīm.

b) tā darbības virzienā rada

(3.5) paralēlskaldņa relatīvo

garendeformāciju e'i= , bet

spriegumi o2 un o3 (4-10. zīm.

c un d) šajā virzienā rada

šķērsdeformācijas (3.4):

c i =

—p.— un

Izmantojot spēku darbības 4-9. zīm.

neatkarības principu (skat.
4-4. §), iegūstam spriegumu ah o2 un o3 darbības kopīgo rezul-

tātu
— paralēlskaldņa garendeformāciju ai darbības virziena:

e1=c
,i+c"i + e

/

"i=-j- - -^(o2+o3) =~[oi-ii{o2 +a3)].
Analoģiski nosaka relatīvās garendeformācijas e2

un e3. Rezul-

tātā iegūstam vispārināto Huka likumu:

4-10. zīm.

83
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ei=~[ai-ļi(a2+ rj3)],

|i(oa+Oi)], (4.29)

e3=-^[a3-pJ(oi+ o2 )],

kur spriegumi au o2
un 03 ievietojami ar to zīmēm. Tā, piemē-

ram, plaknes spriegumstāvokli, kad 02=0, no (4.29) iegūstam

ei==-ģ-(qi — ļta3),

e2=-ļ(a1 +a3), ( 4-30)

e3=-^r(a3—p-oi).

4-6. §. DEFORMĀCIJAS TĪRĀS BĪDES SLOGOJUMĀ

Aplūkosim gadījumu, kad galvenie spriegumi ir skaitliski vie-

nādi un viens no tiem ir stiepes, bet otrs ir spiedes spriegums
(4-11. zīm.a), tad oi =—03=0. Ja paralēlskaldņa ABCD skaldnes

ar galvenajiem spriegumiem veido 45° lielu leņķi (4-11. zīm. b un

c), tad pēc formulām (4.19), rakstot 02 vietā 03,o
3, dabūjam

Oi —03 o— (— g) 1 1
x=——= —=0 un a=-ol+ya

3
=0.

Šķēlumos darbojas tikai tangenciālie spriegumi t,
kas skaitliski

vienādi ar galveno spriegumu o. So spriegumstāvokli sauc par

tīro bīdi (4-11. zīm.b).
Tīrās bīdes stāvoklī tangenciālospriegumu t darbības rezultātā

(4-11. zīm. c) kvadrāts ABCD pārveidojas rombā ABXCXD (4-12.
zīm.).

Pārvietojumu As sauc par absolūto bīdes deformāciju. Leņķi y

sauc par relatīvo bldes deformāciju vai bldes leņķi.
No AABBi iegūstam

,
BBX As

V gY= =

J As=

ay.

Kvadrāta diagonāle AC pagarināsies par C 2CU jo AC2~AC.

No taisnleņķa trīsstūriem CC
2
Ci un ABC iegūstam

C,C2
=CC, cos (-7- — -)r) ~CCļ CO

\42 / 4 2

AC=a}'2T
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Diagonāles relatīva garendeformācija ir

CiC2
i 2 — 1 As 1 ay 1

c=——-=As~:aV2= = -=—v
AC 2

1
2 a 2 a 2

V

4-11. zīm.

Tātad ieguvām sakarību starp relatīvo garendeformāciju c, ko

rada galvenie spriegumi o, un bīdes leņķi y, ko rada tangenciālie
spriegumi t:

Tīras bīdes gadījuma oi =— 03 =

=t; no (4.30) iegūstam

ci= -e3=|e|=|r(l +n)-

-v
levietojot ci vieta , pēc pār-

veidojumiem dabūjam

2(l + v)

jeb t= v.

2(1 + H) 4-12. zīm.
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Apzīmējuši
£

G= , (4.31)
2(l + v.)

1 '

iegūstam Huka likumu bidei:

x=Gy. (4.32)

Seit G (4.31) ir proporcionalitātes koeficients, kuru sauc par bldes

moduli.

Lielumi E, v, un G raksturo materiāla elastības īpašības; tos

sauc par materiāla elastības konstantēm.

Sakarība (4.31) parāda, ka tikai divas no šīm konstantēm ir

neatkarīgas, trešo vienmēr var izteikt.

Tēraudam* G=8- 105 kG/cm2.

Izmantojot tenzometrus, var noteikt relatīvo garendeformāciju

ci (4.30) galvenā sprieguma oi virzienā (skat. 4-11. zīm. a) un

aprēķināt tangenciālo spriegumu tīrās bīdes slogojumā

E

t=—-—ci.
1 + v.

4-13. zīm

Ja spēki P darbojas divās savstarpēji paralēlās stieņa asij
perpendikulārās plaknēs un atstatums starp tiem (a) ir niecīgs
(4-13. zīm.), tad var pieņemt, ka stienis posmā a noslogots tīrā

bīdē. Ar pietiekamu precizitāti var pieņemt, ka spriegumi x ir

sadalīti vienmērīgi.

Stiprības nosacījums bīdē ir

*-™<Mo, (4-33)

* Skat. IV pielikumu.
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kur Q — šķērsspēks (Q =P);
F

c
— cirpes šķēluma laukums;

Mc — pieļaujamais cirpes spriegums.

Stiprības nosacījumu (4.33) izmanto skrūvju, kniedētu un me-

tinātu savienojumu aprēķinos, kur bīstamākie ir tangenciālie
spriegumi.

4-14. zīm.

4-1. piemērs. Aprēķināt nepieciešamo kniežu skaitu n (4-14. zīm. a), ja ir

zināms spēks P, kniežu diametrs d, vienas kniedes cirpto plākšņu skaits zr

plākšņu biezums 6, pieļaujamie spriegumi [t]c un [a]V s.

Atrisinājums. /. Aprēķinām visu kniežu cirpes šķēlumu laukumu

F c = zn.

4

levietojuši F
c stiprības nosacījumā (4.33), aprēķinām nepieciešamo kniežu-

skaitu no cirpes viedokļa:

/īSs .
nd2

Z——[l]c
4

2. Aprēķinām kniedes kāta un plāksnes puscilindriskās saskarvirsmas lau-

kumu. Ņemot vērā, ka spiediens sadalās nevienmērīgi pa šo virsmu (4-14. zīm.

6 un c)\ aprēķināmais saskarvirsmas laukums ir (4-14. zīm. d) dd.

Ja kniežu skaits ir n, tad

F
Y
t=ndd,

kur 6 ir plānākās plāksnes biezums vai vienā virzienā bīdīto plākšņu mazā-

kais kopbiezums.
levietojuši F

TS stiprības nosacījumā (3.13)

P

max otb= s£ [o] vs,
Frt
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aprēķinām nepieciešamo kniežu skaitu no virsmas spiedes viedokļa

P

nļg .
dd[o]vs

No aprēķinātajiem kniežu skai-
tiem pēc nosacījumiem, kas iegūti
punktos /. un 2., jāpieņem lielākais n.

4-2. piemērs. Aprēķināt nepiecie-
šamo metinātas kakta šuves garumu/,
ja ir zināms spēks P un plāksnes
biezums 6.

Atrisinājums. Novērojumi
rāda, ka šuve tiek pārcirpta pa visvā-

jāko šķēlumu, kas veido 45° leņķi ar

plāksni (4-15. zīm. 6). Cirpes laukums
divām šuvēm ir

F
c
=2lh

=2/6cos 45°«2• 0,7/8 = 1,4/8.

levietojuši F
c stiprības nosacījumā

(4.33), aprēķinām nepieciešamo šuves

garumu:

P

l> ,

1.48[t]š
4-15. zīm.

kur l vienas šuves aprēķināmais garums (4-15. zīm. c); vairāku šuvju gadī-
jumā F

c
izteiksmē ir jāievieto šuvju kopgarums (A.>/);

[t]
ž

— pieļaujamais cirpes spriegums šuves materiālam.

4-7. §. STIPRĪBAS TEORIJAS

Lai_ aprēķinātu mašīnu detaļu un konstrukciju elementu stip-
rību, jāzina spriegumstāvokļa veids. Lineārā spriegumstāvokļa ga-

dījumā (stiepe vai spiede) materiālu stiprība ir viegli pārbau-
dāma eksperimentāli. Materiāla stiprības pamatraksturotāju ar

un Ob iegūšana nerada sevišķas grūtības (skat. 3. nod. 3. §...
8- §).

Stiprības nosacījums lineāram spriegumstavoklim ir

vai |o3|^[a]sP; (4.34)

faktiskais stiepes (spiedes) spriegums nedrīkst pārsniegt pieļau-
jamo spriegumu.

Telpas spriegumstāvoklī bīstamais stāvoklis ķermenī var iestā-

ties, ja ir dažādas galveno spriegumu oi, a
2 un 03 vērtības (4.16.

zīm.). Galveno spriegumu bīstamās vērtības ir atkarīgas no to

savstarpējām attiecībām. Tehniski nav iespējams katru saliktā

spriegumstāvokļa gadījumu pārbaudīt eksperimentāli, lai iegūtos
rezultātus varētu izmantot mašīnu detaļu un konstrukciju ele-

mentu aprēķinam.
Lai noteiktu bīstamo stāvokli ķermenī jebkura saliktā sprie-

gumstāvokļa gadījumā, lieto stiprības teorijas.
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Stiprības teorijas uzdevums ir izskaidrot fizikālos lemeslus,

kādēļ materiāls sabrūk gan lineārā, gan saliktā spriegumstāvokli.
Ja tāds iemesls ir atrasts, tad var salikto spriegumstāvokli salī-

dzināt ar lineāro spriegumstāvokli, kuram ir zināmi pieļaujamie
spriegumi [o] (4-16. zīm.).

4-16. zīm.

Sim salīdzinājumam izmantoto lineāro spriegumstāvokli sauc

par ekvivalento spriegumstāvokli. Spriegumu, kas atbilst šādam

lineāram spriegumstāvoklim, sauc par ekvivalento spriegumu a
e,

tas nedrīkst pārsniegt pieļaujamo lineāro spriegumu

Oe^[o].

Ņemot vērā, ka materiālu sabrukšanas īstenais iemesls šobrīd
vēl nav pilnīgi precīzi zināms, lieto dažādas hipotēzes. So hipo-
tēžu pareizību pārbauda eksperimentāli.

Aplūkosim hronoloģiskā secībā galvenās stiprības teorijas.
/. Lielākā normālā sprieguma teorija
Teorijas pamatā ir pieņēmums, ka materiāla bīstamais stā-

voklis iestājas tai brīdī, kad pēc absolūtās vērtības maksimālais

normālais spriegums max ļaļ sasniedz savu robežvērtību (cc
=a

ci).
Telpas spriegumstāvokli lielākais stiepes sprie-

gums ir o\,
bet lielākais spiedes spriegums ir 03.o 3.

Ekvivalentā lineārā spriegumstāvokli max a =aci; stipribas no-

sacījumā kā saliktā, tā lineārā spriegumstāvokli max o ir vie-

nāds, t. i.,

Oei= vai oei= |a3| sp. (4.35)

Šo stiprības teoriju bieži sauc arī par pirmo stiprības teoriju,

jo tā hronoloģiski ir visvecākā; tā radusies laikā, kad būvniecībā

lietoja gandrīz tikai trauslos materiālus (akmens).
Kā redzam, no trim galvenajiem spriegumiem, pirmajā stiprī-

bas teorijā tiek ņemts vērā tikai viens galvenais spriegums (lie-

lākais), uzskatot, ka pārējie divi galvenie spriegumi neietekmē

ķermeņa stiprību. Nedaudziem materiāliem teorijas rezultātus ap-

stiprina eksperimenti; šī teorija ir piemērota tikai tādiem ļoti
trausliem materiāliem kā, piemēram, akmens, ķieģelis, keramika,
instrumentu tērauds. Pārējos gadījumos teorija nav lietojama.
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//. Lielākā relatīvā pagarinājuma teorija
Šī teorija pieņem, ka bīstamais stāvoklis materiālā iestājas

tai brīdī, kad maksimālā relatīvā garendeformācija max|eļ sa-

sniedz savurobežvērtību.

No šīs teorijas, piemēram, izriet, ka cilindriska katla siena, kas

stiepta divos virzienos, ir stiprāka nekā tāda pati siena, kura

stiepta tikai vienā virzienā; eksperimenti dod tieši pretējus rezul-

tātus.

Hronoloģiski šī ir otrā stiprības teorija. Tās rezultāti nesa-

skan ar eksperimentāliem novērojumiem, tāpēc aprēķinos to ne-

lieto.

///. Lielākā tangenciālā sprieguma teorija
Teorija balstās uz pieņēmumu, ka bīstamais stāvoklis mate-

riālā iestājas tad, kad maksimālais tangenciālais spriegums
max t sasniedz savu robežvērtību.

Telpas spriegumstāvokli (4.27)

oi — o3

maxx= ;
2

ekvivalentam lineāram spriegumstāvoklim iegūstam (oi=o
e3 un

o3=0), ka

Xc=~. (4.36)

Pielīdzinājuši spriegumus max t (4.27) un te (4.36), iegūstam
stiprības nosacījumu

oe3 =Oi-03<[o]. (4.37)

Ja aplūkojam plaknes spriegumstāvokli Oi>o, o2>o un 03=0,

tad maxt=y un (4.37) vietā ir jāraksta stiprības nosa-

cījums
o-e3

=ai<[o]. (4.38)

Ja Oi>o, 02=
0 un 03<O, tad stiprības nosacījums ir

(4.37):
Oe3 =Oi — 03^[o],

Vienkāršotā plaknes spriegumstāvokļa gadījumā, izmantojot
maxo un mina izteiksmi (4.24), no (4.37) iegūstam stiprī-
bas nosacījumu

ore3=yo2+4x (4.39)

Tā hronoloģiski ir trešā stiprības teorija.
Plastiskiem materiāliem tās rezultāti samērā labi saskan ar

eksperimentāliem novērojumiem, ja materiāls vienādi pretojas stie-

pei un spiedei. Kā trūkumu var atzīmēt to, ka telpas spriegum-
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stāvokli (4.37) stiprības aprēķinos netiek ievērots vidējais gal-
venais spriegums 02. Pēdējie eksperimentālie pētījumi gan rāda,
ka daudzos gadījumos o2

maz ietekmē materiāla plastiskumu un

stiprību. Sīteorijanav lietojama tai gadījumā, ja 01 =02=03, jo tad

pēc (4.27), (4.37) un (4.38) ķermenī nerodas bīdes deformācijas
(maxx =0); sabrukšana notiek, daļiņām atraujoties.

Ja materiāla stiprība stiepē un spiedē ir dažāda, tad ekviva-

lento spriegumu oe3 stiprības nosacījumā (4.37) var noteikt no

t—o diagrammas (4-17. zīm.). Tam nolūkam konstruējam divas

pusaploces ar rādiusu OiO=o,sobS t un rādiusu 020 =0,50&5p,
kur

06st un 06sp attiecīgi ir aplūkojamā materiāla stiprības robeža

stiepē urt spiedē.

4-17. zīm.

Novelkam pieskari X—LK—L abām pusaplocēm. Ja kādam sprie-
gumstāvoklim galvenie spriegumi ir ai un 03, tad o diagrammā
robežstāvokli izsaka pusaploce (centrs 0') ar rādiusu

n,,.
01 — 03

O M=max x=— .
2

Ja rādiusa O'M gals M atrodas zem pieskares X—L,K—L, tad kon-

strukcijas elementa stiprība ir garantēta (Mv M 2); ja gals M atro-

das virs pieskares X—L, tad materiāls sabruks (M3, M 4).
Novelkam taisni ML\ || Ox02

un sastādām proporciju:

XXi
=

LLi

• MKļ ML X '

kur 7C/Ci=o,s[a6st-(oi-a 3)],

LLļ=o,s[pb sp
- (oi-a3)],

Afy\1 =o,s[(ai +o3)-a6 st] un

ML x=o,fy. (01 +03) +06 sP]-
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Pec ievietošanas dabūjam

i Ofest— (o\ —03) _Ob sP
— (oi — 03)

(Oi +O3) —Ob st (01 +03) +Obsp

Pārveidojot proporciju, iegūstam, ka

Ob st

o&st=Oi 03.
Ob sp

Ekvivalentam lineāram spriegumstāvoklim (0i =o
e

un 03 =0)
iegūstam, ka

Ob st=o
e ;

pielīdzinājuši vienādojumulabās puses, dabūjam

o
c
= Oi —ao (4.40)

kur koeficients a= izteic stiepes un spiedes robežspriegumu
Obsp

attiecību, pie tam spiedes robežspriegumam jāņem tā absolūtā

vērtība (ar plusa zīmi).
IV. Formas maiņas enerģijas teorija
Saskaņā ar šo teoriju pieņemts, ka bīstamais stāvoklis mate-

riālā iestājas tai brīdī, kad formas maiņas īpatnējā potenciālā
enerģija Uf sasniedz savu robežvērtību.

Aprēķināsim vienas tilpuma vienības (skat. 4-10. zīm. b) de-

formācijas potenciālo enerģiju lineāram spriegumstāvoklim, ņe-

mot vērā, ka tā skaitliski ir vienāda ar aplūkojamam elementam

pielikto ārējo spēku o\dF darbu (4-18. zīm. a).
Ja spriegums pieaug no 0 līdz oi, tad, izmantojot formulu

(3.2), dabūjam, ka stienis pagarināsies par &\d.z.

Aplūkojamā elementā uzkrāsies deformācijas potenciālā ener-

ģija, kas skaitliski vienāda ar ārējo spēku darbu, t. i., A OBC

laukumu (4-18. zīm.b) :

dU= -zydz. (4.41)

Attiecinājuši to uz tilpuma vienību, iegūstam īpatnējo defor-

mācijas potenciālo enerģiju

dl) 1
"=

"dT
=

T aiei- Ļ

levērojot spēku (spriegumu) darbības neatkarības principu
(skat. 4-4. §), telpas spriegumstāvoklim iegūsim šādu īpatnējo
deformācijas potenciālo enerģiju:

, 1
> ' ./, '

« =-£-(OlEi +0262 +0383)
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vai, izsacījuši garendeformācijas eh e2 un e3 ar galvenajiem sprie-
gumiem oi, o2 un o

3 (4.29),

"=-2^:[oi2+o2
2-r-O32-2ļa(oia2+a2a3+0 3rjri)], (4.42)

kur
p, ir Puasona koeficients.

4-18. zīm.

īpatnējo enerģiju v var nosacīti sadalīt divās daļās, no ku-

rām viena patērētā elementa tilpuma izmaiņai uv un otra
—

for-

mas izmaiņai Uf.

Lai noteiktu šīs abas īpatnējās enerģijas komponentes, aprē-
ķināsim elementārā paralēlskaldņa tilpuma izmaiņu (4-18. zīm. c).
Ja šķautņu sākotnējais garums ir dx, dy un dz, tad paralēl-
skaldņa sākotnējais tilpums ir

dV0-=dxdydz,

bet pēc deformācijas

dVI=(l + e2)dx(l+e3)di/(l+81)d2;

atmetot augstākās kārtas bezgalīgi mazos lielumus — garende-
formāciju reizinājumus, dabūjam, ka

dK1= dV/0 (l+eI+82+ e3).



Tilpuma relatīvais pieaugums ir

āVi-āVo
ev= — =ci +e2+e3.

dKo

Izmantojot vispārināto Huka likumu (4.29), iegūstam

!-2u- ,

cv=—£ (oi+a2+ o3 ).

Kā redzam, ķermeņa tilpums nemainās (c v
=0), ja =0,5;

ievietojuši p,
=0,5 izteiksmē (4.42), dabūjam formas maiņas

īpatnējo potenciā 1 o enerģiju

«{=-rĻ-[oi2+ o2
2+ o3

2) - (oio2+o2o3+ o3ai)];
2t.

ekvivalentam lineāram spriegumstāvoklim

Oe4 =cri, o2=o3=0 un ue=~^-aei
2

.
Pielīdzinājuši tij un ue, dabūjam stiprības nosacī-

jumu

Oe4=yai2-r-a2
2 +o3

2
— (oio2+ o2a3+ o3Oi) (4.43)

Plaknes spriegumstāvoklim, ja oi>o, o
2>o un o3

=0, no (4.43)
iegūstam

Oe4=yoi2 -f-o2
2

—oio (4.44)
Vienkāršotā plaknes spriegumstāvokļa gadī-

jumā no (4.44) un (4.24) dabūjam stiprības nosacījumu

a e4
=yo2 +3T (4.45)

Mašīnbūvniecībā lietojamiem tēraudiem vislabāk atbilst pēdē-
jās divas stiprības teorijas: lielāko tangenciālo spriegumu teorija
un formas maiņas enerģijas teorija. Kā redzam, piemēram, no

(4.39) un (4.45), o
e

izteiksmes maz atšķiras.
Vispār nevar teikt, ka ir pareizas un nepareizas stiprības teo-

rijas, ir tikai aplūkojamam materiālam vairāk vai mazāk piemē-
rotas teorijas. Seit izšķiroša nozīme ir materiāla plastiskumam
vai trauslumam.

Piemērota stiprības teorija padara nevajadzīgu ķermeņa stip-
rības pārbaudi saliktā spriegumstāvokli; tas bieži arī nemaz nav

izdarāms metodisku un tehnisku grūtību dēļ.
Pēdējā laikā ir izvirzīti vairāki priekšlikumi par stiprības teo-

riju labojumiem. Atzīmējami, piemēram, J. Frīdmaņa, N. Davi-

denkova, ī. Tarasenko pētījumi.
legūstot precīzākas ziņas par materiālu struktūru (cieta ķer-

meņa fizika) un datus par to sabrukšanas cēloņiem, pilnveido-

jas stiprības teorijas un līdz ar to arī mašīnu detaļu un kon-

strukcijas elementu aprēķina metodes.



95

5. nodaļa

VĒRPE

Par vērpi sauc tādu slogojumā pamatveidu, kad ārējo spēku
iedarbībā stieņa šķērsgriezumos rodas vienigi vērpes moments 3JI

(skat. 2-4. zīm. c).

Eksperimentāli un teorētiski pētījumi rāda, ka vērpes deformā-

cijas un spriegumi ir atkarīgi no stieņa šķērsgriezuma veida. No-

teikt deformācijas un spriegumus ar materiālu pretestības meto-

dēm izdodas tikai apaļstienim; cita veida šķērsgriezumiem jālieto
elastības teorijas metodes.

5-1. §. APAĻSTIEŅA VĒRPE

Lai iepazītu apaļstieņa vērpes deformācijas raksturu, aplūko-
sim vienā galā nekustīgi iestiprinātu apaļstieni; uz tā cilindris-

kās virsmas uzzīmēsim kvadrātu tīklu, bet gala šķēlumu ar rādiu-

siem sadalīsim vienādos sektoros (5-1. zīm. a).

Vērpjot materiāla elastības robežās šo stieni ar momentu Mb,

kas pielikts stieņa brīvajā galā, novērosim, ka uzzīmētie kvadrāti

pārveidojas rombos, bet cilindra veidules pagriežas par vienādu

leņķi (y), kurš pieaug, palielinoties, vērpes momentam. No tā se-

cinām, ka visi stieņa asij perpendikulārie plakanie šķēlumi arī pēc

vērpes paliek plakani. Sis konstatējums ļauj vērpes aprēķinos,
tāpat kā stiepes (spiedes) slogojumā, lietot plakano šķēluma hi-

potēzi.
Visi šķērsgriezuma rādiusi paliek taisni, nemainīga garuma

un pagriežas par noteiktu leņķi. Pēdējo sauc par savērpes leņķi
(cp), un tas parāda, kā viens šķēlums ir pagriezies attiecībā pret
otru. Savērpes leņķis palielinās, pieaugot vērpes momentam un

posma garumam. Attālums starp izvēlētajiem šķēlumiem praktiski
nemainās: līdz ar to nemainās arī stieņa garums. Kvadrātu pār-
veidošanās par rombiem uz stieņa cilindriskās virsmas, ja malu

garums nemainīgs, liecina par tīrās bīdes slogojumu (skat. 4-11.

un 4-12. zīm.).
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Pēc šiem secinājumiem var izveidot vienkāršu savērpta stieņa
modeli. ledomāsimies, ka viss stienis sastāv no stingām, ļoti plā-
nām ripiņām, kas nostiprinātas viena otrai blakus uz stieņa ass

A—B. Slogojot stieni ar ārējo momentu MB, visas ripiņas pagrie-
žas relatīvi viena pret otru

par attiecīgo savērpes leņ-
ķi. Izmantojot šķēlumu
metodi, var pierādīt, ka

stieņa šķērsgriezumos ro-

das pastāvīgs vērpes mo-

ments 3Jt=AlB.
Lai izteiktu sakarību

starp bīdes leņķi y un stie-

ņa savērpes leņķi cp, izda-

līsim elementāru gredzenu
ar diviem stieņa asij per-

pendikulāriem šķēlumiem
/, // un divām cilindris-

kām virsmām, kam rā-

diusi p un p+ dp (5-1. zīm.

b un c). Gredzena šķēlums
// pagriežas attiecībā pret
šķēlumu / par leņķi dcp.
Gredzena iekšējā cilindra

veidotāja a— b pagriežas
par leņķi y, ieņemot stā-

vokli a—bx. Izteiksim ab-

solūto nobīdi bbx:

1 =ydz

un w6fcļ =pd(p,

relatīvā nobīde ir

dcp .
y=

P
~jeb

v=pe, (5.i)

kur 0= -j| ir relatīvais

savērpes leņķis; tas izsaka

savērpes leņķi uz stieņa vienu garuma vienību.

Vērpes spriegumu noteikšanai izmanto Huka likumu bīdei

(4.32):

5-1. zīm.
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ievietojuši šeit v =pO, dabūjam tangenciālo spriegumu

t=G6p. (5.2)

% ir perpendikulārs rādiusam q.

Elementārspēki xāF veido (2.12) vērpes momentu (5-2. zīm.):

301= f xpāF.

F

levietojuši zemintegrāļa izteiksmē x no (5.2), dabūjam

9Ji =G0 jp
2df jeb 9JI=GO/

p,
F

kur /
p
=J"p2d/7 ir šķēluma polārais inerces moments.*

F

Izteiksim relatīvo savērpes leņķi (radiānos):

901

Tā kā

n
dq> 351 30tdz

e=
"dT

=

Gžp-'
-

'
savērpes leņķis

i

(Ml

Ja 9JI=const un G/
p
=const, tad (5.3) vietā dabūjam

931/

*-G7T (5-4)

5-2. zīm. 5-3. zīm.

* Skat. I pielikumu.
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legūta formula (5.3) izsaka Huka likumu vērpe; ta ir analoga
formulai (3.7):

EF '

kas izsaka Huka likumu stiepē (spiedē).
Lai noteiktu tangen-

ciālos spriegumus t jebku-
rā šķēluma (riņķa) pun-

ktā, ievietosim formulā

(5.2) 6 izteiksmi:

2R

t=—p.
'P

5-4. zīm. 5-5. zīm.

legūtā sakarība rāda, ka tangenciālie spriegumi mainās rādiusa

virzienā pēc lineārā likuma. Lielākie x spriegumi darbojas riņķa
malējos punktos, kur max p=r (5-3. zīm.):

maxī=—r jeb
h

maxt=—, (5.5)

kur W
p
=— ir šķēluma polārais pretestības moments.* Caurulei

spriegumut sadalījums parādīts 5-5. zīmējumā.
Uz tangenciālo spriegumu pāru likuma pamata aksiālajos šķē-

lumos rodas tāda paša lieluma, bet pretēji vērsti tangenciālie
spriegumi (5-4. zīm.). Tas spilgti izpaužas, piemēram, savērpjot
koka stieni. Tā kā koka pretestība bīdē šķiedru virzienā mazāka

nekā šķērsām šķiedrām, plaisa rodas garenvirzienā (5-6. zīm.).
Tīrās bīdes slogojumā stieņa elementā 2, kas pagriezts bīdes

plaknē par 45° lielu leņķi pret tīrās bīdes šķēlumu elementā 1,

* Skat. I pielikumā.



darbojas galvenie spriegumi Gi=— o3=o (skat. 4-11. zīm.). Tātad

apajstieņa slīpos šķēlumos darbojas stiepes un spiedes normālie

spriegumi.
Tērauda apaļstieņi sabrūk pa plaknēm, kas perpendikulāras

stieņa asij, no lielāko tangenciālo spriegumut darbības (5-6. zīm.).
Čuguna stieņi sabrūk pa skrūves virsmām atbilstoši lielākiem

stiepes spriegumiem c, jo čuguna stiprība stiepē daudz mazāka

nekā spiedē un bīdē.

5-6. zīm.

5-2. §. STIPRĪBAS APRĒĶINI VĒRPĒ

Stiprība vērpē ir garantēta, ja lielākie tangenciālie spriegumi
t (5.5) nepārsniedzpieļaujamo spriegumu [x].

Stiprības nosacījums vērpē ir

93i

maxx=—jp— (5.6)

Līdzīgi kā stiepes (spiedes) stiprības aprēķinos, arī vērpē var

būt trīs stiprības aprēķina veidi (skat. 3-9. §).
1. Izmērus aprēķinām no (1.75) un (5.6), iegūstot ne-

pieciešamo stieņa diametru
3

,
1/ 16 9Jt

d> V — •TT, (5.7)
' jc |x]

no (1.73) un (5.6) gredzenveida šķēluma stieņa ārējo diametru

4>fĶ-. «
(5.8)

r. n (l-a4)[xļ
V '

99
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2. Piejaujamo vērpes momentu aprēķina no no-

sacījuma (5.6):
[SW]<Wp[t]. (5.9)

3. Drošības kontrolei nosaka max % no (5.5) un aprē-
ķina faktisko drošības rezervi no nosacījuma

Tr
>/gr , (5.10)

maxx

kur k
T

ir drošības koeficients attiecībā pret tecēšanas robežsprie-
gumu xT.

Praktiskos aprēķinos apaļstieņa diametrs parasti jānosaka, zi-

not griezes jauduN un apgriezienu skaitu minūtē n.

No teorētiskās mehānikas zināms,ka

A/=3Hco (5.11)

kur leņķiskais ātrums

jin rad

Wa="3o

Izsacījuši jaudu Af (5.11) zirgspējās (1 ZS =75 —). dabūjam

75A/=an^;
30

pārveidojuši iegūstam

931 = kGm (5.12)

jeb

911 =71 620— kGcm. (5.13)
n

Ja jauda izteikta kilovatos (kW), tad, ievērojuši, ka IZS =

=0,736 kW, no (5.12) iegūstam

931=973,6— kGm. (5.14)
x/, -

7.;, j* *• -ļ . n *r' • •

5-1. piemērs. Tērauda apaļstienim ar vienu nekustīgi nostiprinātu galu G

un mainīgu šķērsgriezuma laukumu šķēlumā B pielikts griezes moments Mo,

šķēlumā D pielikts 2Afo un šķēlumā F pielikts 4Af
0 (5-7. zīm. a).

Pārbaudīt stieņa stiprību, ja Af
0
=200 kGm, a=400 mm,

d,=60 mm, d2=50 mm, d
3
=Bo mm, xr=1400 kG/cm2

un k
T =\,5.

Atrisinājums. Izmantojot šķēlumu metodi, zīmējam (skat. 2-4. §)
vērpes momenta 931 epīru (5-7. zīm. c).

Zinot 931> pēc formulas (5.5) aprēķinām tangenciālos spriegumus intervālos

A—B, B—C, C—D, D—E, E—F un F—G, kur attiecīgi
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9JI/i _3B»
Tl-O, T2

- T3=

|f
,

_āJhu _SRijj
_

SKiv

.īdi3 ji«/2
3 Jid3

3

5-7. zīm.

Bīstamie šķēlumi ir stieņa vidusdaļā C—E (5-7. zīm. d), kur darbojas

SB/i 2-10* kG

max x=— = ——=elb——.
W
t
" 53

cm
2

n

16



102

Drošības rezerve pēc (5.10) ir

Tr 1400

= » 1,7>1,5.
maxT 816

Stieņa drošība ir garantēta.
5-2. piemērs. Doba tērauda vārpsta (apa|stienis ar gredzenveida šķērs-

griezumu) pārnes jaudu Af=looo ZS, izdarot «=lOO apgr./min., jr]=
=1000 kG/cm2, a= (skat. 5-5. zīm.). Aprēķināt vārpstas ārējo

d

diametru d, kā arī svara samazinājumu, ko iegūst, aizstājot pilnu (d') vārpstu
ar vienādos apstākļos darbināmu dobu vārpstu.

Atrisinājums. Dobās vārpstas nepieciešamo ārējo diametru aprēķi-
nām pēc formulas (5.8), ievietojot tajā 95J, izteiktu ar formulu (5.13):

,tV 16 2R 4M6 71 620-1000
d> V —= V = 16,1 cm.

tin (1-cc4)[t] m (1-0.64
) • 1000-100

Atbilstošas pilnās vārpstas diametrs pēc formulas (5,7) un (5.13) ir

y'~Ī6 3jT~ \TĪ6 71 620-1000
Pr'V =15,4 cm.

n [t] r 7i īooo-ioo

Ņemot vērā, ka vārpstas svars ir proporcionāls šķērsgriezuma laukumam, aprē-

ķināsim svara ietaupījumu,ko iegūsim, aizstājot pilnu vārpstu ar dobu vārpstu:

F'-F (rf') J
-(l-a

2)d2 15,42-(1-0,62) 16,1 2

100=-— ? - 100= ■■■ • 100«43%.
F (l-a2)d2 (l-0,62 )• 16,1 2

5-3. NEAPAĻU STIEŅU VĒRPE

Praksē sastopamies ar dažāda veida neapaļo stieņu vērpi: ar

taisnstūra, kvadrāta, velmētu profilu un citiem šķērsgriezumiem

(5-8. zīm. a un 5-9. zīm. a, b, c un c).
Atšķirībā no apaļstieņu vērpes (skat. 5-1. §) neapaļu stieņu

vērpē nav vairs spēkā plakano šķēlumu hipotēze. Eksperimentāli
un teorētiski pētījumi rāda, ka neapaļu stieņu šķērsgriezumi ne

tikai pagriežas viens pret otru, bet deformējas arī stieņa ass vir-

zienā. To var vērot, piemēram, vērpjot taisnstūra šķērsgriezuma
stieni, uz kura sānvirsmas uzzīmēts kvadrātu tīkls, līdzīgi kā

apaļstienim (skat. 5-1. zīm.). Kvadrātam deformējoties, tā malas

nepaliek vairs taisnas. Stieņa gala šķēlums deformējoties veido

liektu virsmu (5-10. zīm.).
Neapaļu stieņu vērpes uzdevumu analītiska risināšana iespē-

jama tikai ar elastības teorijas metodēm; rezultātā nepieciešams
risināt visai sarežģītu parciālu diferenciālvienādojumu sistēmu.

Lai atvieglotu šādu sarežģītu uzdevumu risināšanu, lieto analo-

ģijas metodi, kuras būtība ir šāda. Meklē kādu citu fizikālu parā-
dību, kuras diferenciālvienādojumi ir analogi aplūkojamai. Izga-
tavo šīs analogās fizikālās parādības modeli. Darbinot modeli,
mēra to lielumu vērtības, kuri ir analogi pamatuzdevuma nezinā-
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majiem lielumiem. Uz šāda principa darbojas elektronu modelēja-
mās mašīnas, kuras izmanto elektrisko parametru diferenciālsaka-

rību analoģiju ar pētāmo objektu diferenciālsakarībām.

Neapaļu stieņu vērpē izmanto membrānu analoģiju. Platē iz-

griež stieņa šķērsgriezuma laukuma kontūru. Uz šis kontūras

uzvelk plānu plēvi. Spiežot ar vienmērīgu spiedienu p, plēve
izlieksies (skat. 5-9. zīm. c).

Tangenciālais spriegums % ir proporcionāls membrānas vir-

smas slīpuma leņķim a ar kontūras plakni (5-8. zīm. c). Mem-

brānas horizontāles pieskare rāda sprieguma virzienu šķēluma do-

tajā punktā (skat. 5-8. zīm. cun d).

Vērpes moments 9Jc ir proporcionāls tilpumam V, ko ierobežo

membrānas virsma un kontūras plakne. Tas dod iespēju konstruēt

tangenciālo spriegumu t diagrammu aplūkojamam šķēlumam.

5-8. zīm.
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Tā, piemēram, var konstruēt spriegumu t diagrammu taisnstū-

rim (5-8. zīm. d) vai profila šķēlumam (5-9. zīm. d).

ledomāsimies, ka doto kontūru aptver elastīga membrāna

(plēve), kas pakļauta vienmērīgam vienpusīgam spiedienam. Nav

sevišķi grūti iedomāties deformētās plēves veidu un uzzīmēt da-

žus tās raksturīgus griezumus, kā tas daļēji parādīts 5-9. zīm. c.

Atbilstoši membrānas slīpumleņķa a izmaiņai kādā tās griezumā
var aptuveni uzzīmēt spriegumu t diagrammu gar šķēluma attie-

cīgo līniju, izmantojot t un a proporcionalitāti.
Membrānu analoģija rāda, ka taisnstūra šķērsgriezuma stieņa

vērpes gadījumā lielākie tangenciālie spriegumi max t darbojas

5-9. zīm.
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garāko malu viduspunktos A (5-8. zīm. d). īsāko malu viduspun-
ktos B darbojas spriegumi Ti<maxT. Šķēluma stūros t=0. Lie-

lākos vērpes spriegumus, līdzīgi apaļstieņu vērpei (5.5), nosaka

pēc formulas

901

maXT=
?7'

515)

kur W\ — šķēluma pretestības moments vērpei (cm3 ); jāatceras,
ka apaļstieņiem ir jāņem polārais pretestības moments W

p (5.5).

Stieņa savērpes leņķi, līdzīgi kā

apaļstienim (5.4), nosaka pēc formu-

las

kur /v — inerces moments vērpei

(cm4 ); jāatceras, ka apaļstieņiem ir

jāņem polārais inerces moments l
p

(5.4).

Lai eksperimentāli iegūtais Wv

nebūtu atkarīgs no membrānas bie-

zuma un tās iepriekšējā nostiepuma,
nosaka neapaļam un apaļam kontū-

rām lielākos slīpumleņķus max a

(tam atbilst max t) un max a0 (at-
bilst max to) vienam un tam pašam

izspiestajam tilpumam V. Apaļstie-
nim inerces momentu IP (1.32) un

5-10. zīm.

pretestības momentu Wv (1-75) var aprēķināt analītiski. Izmanto-

jot formulas (5.5) un (5.15), var rakstīt, ka vienādiem tilpumiem

vērpes momenti ir vienādi. Tādēļ

maxt • Wv — max To • W
P.

.

maxr maxa

Ta ka = ,

maxxo max ao

tad

v=
maxao_
max a

Inerces momenta /v aprēķināšanai nosaka tilpumus V un VO,

ko ierobežo membrānas virsma un attiecīgi neapaļas un apaļas

kontūras plakne, ja spiediens p vienāds. Tilpums V (V 0) ir pro-

porcionāls spiedienam p, analogi vērpes moments 90t (90to) un

stieņa savērpes leņķis <p (5.16) ir proporcionāli. Pielīdzinājuši q>,

ja vienādi p, iegūstam, ka

sro/
_

9oy

G/v
~

G/
p
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jeb

3Ji

Ņemot vēra, ka 9Jt (93t 0) ir proporcionāls V {V 0), dabūjam, ka

legūtās sakarības izmanto Iv un Wv noteikšanai. Taisns t ū-

r i m šos lielumus izsaka ar malu attiecību šādi:

Wv =a.b2h, 7v=p63/t un xl=r\ (maxt), (5.17)

kur b ir taisnstūra īsākā mala.

Koeficienti a, p un rj ir atkarīgi no taisnstūra malu attiecī-

bas m= -r\ to vērtības atrodamas 5-1. tabulā.
b

5-1. tabula

Neapaļu stieņu stiprības nosacījums analogi

apaļstieņiem (5.6) ir

(5.18)

5-3. piemērs. Tērauda stienis ar taisnstūra šķērsgriezumu pakļauts vērpes

momenta M
o
=3oo kGm iedarbībai. Jāaprēķina nepieciešamie šķērsgriezuma iz-

mēri h un b, lai lielākie tangenciālie spriegumi stienī nepārsniegtu
b

1000 kG/cm2. Aprēķināt arī svara ietaupījumu, ko iegūst, aizstājot plakanstieni
ar līdzīgi noslogotu apaļstieni (skat. 5-1. zīm. a).

Atrisinājums. Zinot, ka [t]=looo kG/cm2 un g)}=Afo=3 • 104 kGcm,

no stiprības nosacījuma (5.18) nosakām šķēluma pretestības momentu

SOI 3 • 104

Wy —= =30 cm
3.

' [t] 1000

No 5-1. tabulas pēc taisnstūra malu attiecības m=— — 2,5 atrodam koeficientu
b

oc=0,258 un pēc formulas (5.17), ievērojot, ka h=2,5b, izsakām

Wy=a62/i=0,25862 • 2,56=0,64563
.

b 1.0
I 1.5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6.0 8,0 10.0

ce 0,208 0,231 0,246 0,258 0,267 0,282 0,291 0,299 0,307 0,313 0,333

P 0,141 0,196 0,229 0,249 0,263 0,281 0,291 0,299 0,307 0,313 0,333

r\ 1,000 0,859 0,795 0,766 0,753 0,745 0,744 0,743 0,742 0,742 0,742
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Salīdzinot divas iegūtās W
v izteiksmes, varam aprēķināt

3,6cm.
r 0,645 r 0,645 [t] r 0,645 • 103

Aprēķinām garākās malas izmēru

A=2,56 =2,5- 3,6=9,0 cm.

Atbilstoša apaļstieņa diametrs no stiprības nosacījuma pēc formulas (5.7) Ir

y
3

~īi aiT n/ 16 3-10*

—
= / =5,35 cm.

jt [x] r jt 1 • 103

Atceroties, ka stieņa svars ir proporcionāls šķērsgriezuma laukumam, ap-
rēķināsim svara ietaupījumu.

Taisnstūrim šķērsgriezuma laukums ir

F=6/i=3,6- 9,0=32,4 cm 2.

Apaļstieņa šķērsgriezuma laukums ir

jtrf2
ji

F'= =—• 5,352=21,4 cm
2,

4 4

F-F' 32,4-21,4
100= 100«51%.

F' 21,4

Taisnstūra šķēluma stieņa stiprība vērpē ir ievērojami mazāka
nekā vienāda svara apaļstienim. Sī starpība pieaug, palielinoties

taisnstūra malu attiecībai m= 7- .
b

5-4. §. PLĀNSIENU NENOSLĒGTA PROFILA STIEŅU VĒRPE

Lai samazinātu konstrukcijas svaru, tās elementus bieži izga-
tavo no velmētiem, liektiem vai vilktiem plānsienu stieņiem. Par

plānsienu stieņiem sauksim stieņus, kuru sieniņu biezums ir daudz-

kārt mazāks par to šķērsgriezuma izmēriem. Sādu stieņu šķērs-

griezumi veido nenoslēgtu vai noslēgtu profilu (skat. 5-9. zīm. a,

c un b, c).
Aplūkosim stieņus ar nenoslēgtu profilu.
Ja, piemēram, kādu nenoslēgtu nemainīga biezuma (6=const)

leņķa profila kontūru (5-9. zīm. c) iedomāti aizstājam ar iztais-

notu šķēluma profilu (taisnstūri), tad membrānas slīpumleņķis a

un attiecīgi spriegumu % diagrammas normālšķēlumos n—n (5-9.
zīm. d) jūtami neizmainīsies. Tāpēc ir iespējams arī plānsienu

stieņiem ar nenoslēgtu šķērsgriezuma kontūru izmantot plakan-

stieņu vērpes aprēķina formulas (5.15) un (5.16).

Ja taisnstūra malu attiecība tad formulas (5.17)
b

ar pietiekamu precizitāti (skat. 5-1. tabulu) var rakstīt šādi:
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un

3

Tas nozīmē, ka nenoslēgtajam profilam /
v un W

v
varam aprē-

ķināt, ievietojot h vietā kontūras garumu.
Ja biezums 6; stieņa atsevišķās daļās ir dažāds, tad aprēķinu

formulas var uzrakstīt šādi:

n

} ( 5-19 )

kur Si ir kontūras daļas (ar biezumu 6';) garums.

Sīs formulas lieto arī profiliem, kurus iedomāti iztaisnot nav

iespējams. Ņemot vērā, ka šķēluma (ar inerces momentu I\) un tā

atsevišķo daļu [/v(i)] savērpes leņķis q> (5.16) ir vienāds, var rak-

<P_
G/v1

~

G/
v
"
~"~

G/V(i)
_

""~G/v <n>
~

G/v

No tā izriet, ka vērpes moments 93c sadalās starp atsevišķām

šķēluma daļām (33t,) proporcionāli to inerces momentiem:

3Qli=—f—3R.

/v

levietojuši šo 9Jl
£

izteiksmi formulā (5.15) un pieņēmuši, ka

a= 6= , dabūjam

2Ri SR /v(i) 2R '
maxTi =

w^r
=77' wv^r

=

77
6i ■

Lielākais tangenciālais spriegums stieņa šķērsgriezumā ir

taisnstūra garākās malas viduspunktā (5-8. zīm. d), daļā ar lielāko

biezumu max 6,-.
No sakarībām (5.15) un (5.19) plānsienu nenoslēgta

profila stieņa stiprības nosacījums ir

maxT=32J!—
m *x6i

gg[x]. (5.20)

2 Oi
3
Si
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Stieņa savērpes leņķis no (5.16) un (5.19) ir

3331 /

£ļ &i 3
Si

I=l

Profiliem, kuru stūru īpatsvars ir ievērojams, iegūto izteiksmi

mēdz precizēt:
3931 /

cp=4=- . (5.21)

i=l

Koeficients Ķ ievērtē atsevišķo posmu (i) savstarpējo iedarbību.

Tā lielumu pieņem atkarībā no profila veida. Tā, piemēram, leņķ-

profilam |=1, T profilam £= 1,1; I profilam |= 1,2... 1,3; C

profilam Ķ= 1,0... 1,25; krustveida profilam |=1,15 (skat. 5-9.

zīm. cun fl).

5-4. piemērs. Cik reižu pieaugs spriegumi maxx un savērpes leņķis cp, ja
velmētu tērauda T_ profila stieni Nr. 20 aizstātu ar tāda paša garuma Č profila
stieni Nr. 20, ja vienādi 93t.

Atrisinājums. Pēc TOCT 8239-56* un TOCT 8240-56* attiecīgi atro-

dam aplūkojamo profiluI Nr. 20 un C Nr. 20 nepieciešamos izmērus un tos

shematiski parādām 5-11. zīmējumā.
Pēc formulas (5.20) dabūjam

max i /
max6i \ , max 6; \

-\ (ģ>»< ) (!«.■«).
0,9 . 0,84

=
:

—
=1,14 reizes.

0,523 • 18,20+2• 0,9 3• 7,6 0,523 • 18,32+2• 0,843 • 10

5-11. zīm.



110

No formulas (5.21) iegūstam
3

cp,- L TTļ Jj 1,25(0,523- 18,32 +2 • 0,84
3 • 10)

—= = = 1,15reizes.

cpx r
3

1,12(0,52
3-18,20+2 - 0,93 - 7,6)

5-5. §. PLĀNSIENU NOSLĒGTA PROFILA STIEŅU VĒRPE

Noslēgta plānsienu profila spriegumu x diagrammu zīmēšanai

(5-9. zīm. c) arī izmanto membrānas analoģiju. Deformētās mem-

brānas leņķis ir a =const, un attiecīgi spriegumu sadalījums nor-

mālšķēlumā ri\—nx ir vienmērīgs: x=const (5-9. zīm. / un g).

5-12. zīm.

Lai atrastu sakarību starp spriegumu t un vērpes momentu 9JI

plānsienu noslēgta profila stienim (5-12. zīm. a), izdalīsim ar

stieņa asij perpendikulāriem šķēlumiem /, // un asij paralēliem
šķēlumiem /// un IV kādu stieņa elementu (5-12. zīm. b). levē-

rojot tangenciālo spriegumu pāru īpašību, atbilstoši profila biezu-

mam 6i un 62 parādām xi un t
2 šķērsgriezumos un garenšķēlu-

mos.

Izdalītam stieņa elementam sastādām līdzsvara nosacījumu,

projicējot visus spēkus uz stieņa asi z. Rezultātā iegūstam

TjBid.2=T2o2dz jeb

TlBl=T262=const.

Ņemot vērā, ka šķēlumi /// un IV bija izvēlēti patvaļīgi, var

secināt, ka reizinājums tS gar noslēgto kontūru nemainās.
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Vērpes moments (5-13. zīm.ā)

9Jl= jTohās,

s

kur ds — šķērsgriezuma kontūras elementārposma garums;

h — elementārspēka x6ds, kas rodas laukumiņā 6ds, plecs

Apzīmējums s zem integrāļa zī-

mes rāda, ka elementārie vērpes mo-

menti jāintegrē pa visu šķērsgrie-
zuma viduslīnijas garumu.

Tā kā x6 =const, dabūjam, ka

3Jt=x6 J hds.

Tā kā reizinājums hās izsaka

iesvītrotā trīsstūra dubultoto lauku-

mu (5-13. zīm. a), tad

f hds =2F.,
B

kur F* ir laukums, ko ierobežo šķērs-

griezuma sieniņas viduslīnija (5.13.
zīm. b).

Rezultātā iegūsim 5-13. zīm.

9Jt=2x6/% jeb

t=——. (5.22)

Lielākais spriegums x (5.22) ir plānsienu stieņa posmā ar

plānāku sieniņu (min 6) vidū.

Plānsienu noslēgta profila stieņa stiprības

nosacījums ir

maxx=

m. (5.23)
2/r *(min6)

Stieņa savērpes leņķi q> (5.12. zīm. o) var noteikt,_ pielīdzinot

vērpes momenta 9Jt darbu stieņa deformācijas potenciālajai ener-

ģijai U.

Vērpes (bīdes) slogojumā deformācijas potenciāla enerģija,
kas uzkrāta ķermeņa elementā, analogi stiepes slogojumam (4.41)
ir

d(7=yXY6-dz-ds
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jeb, izsakot pec Huka likumabīdei (4.32):

T

Y= G~'

2G

Integrējot šo izteiksmi pa visu stieņa garumu / un pa no-

slēgtā kontūra garumu s, viendabīgam (G=const) stienim dabū-

jam

71
1 f 2*A

/X2°
2 fČS

s s

Pēdējais integrālis ir šķēluma ģeometriskais raksturotājs, kas

atkarīgs no biezuma 6 izmaiņas likuma gar profila kontūru.

Tā kā no (5.22)

2F. '

dabūjam, ka

2K2/ C ds

~~

BGF*2 J T~"
8

Zinām, ka, statiski slogojot, deformācijas potenciālā enerģija
ir skaitliski vienāda ar momenta 93t darbu leņķiskā pārvieto-

jumā cp:

Pielīdzinot abas U izteiksmes, iegūstam, ka

9W r ds

<524»

ja stieņa sieniņas biezums 8=const, tad

cp=

™S . (5.25)

Formula (5.25), ja pilnīgi sakrīt ar formulu (5.4), jo

4F,26
_

4jt2ti46
_

nd38

s I6nd 4

bet šis lielumsir ī
p

[skat. (1.34)].

Tāpat sakrīt arī formula (5.22) ar (5.5), jo

a

~2



5-5. piemērs. Aprēķināt ass virzienā pārgrieztai tērauda caurulei lielākos

tangenciālos spriegumus x un savērpes leņķi cp, ja d=loo mm, d
o=9s mm,

l=\ m, 3QI=5 kGm, G=B-10 5 kG/cm2 (5-14. zīm.). Cik reižu samazinās sprie-

gumi un savērpes leņķis, ja pārgriezto cauruli sametina?

Atrisinājums. Pārgrieztās caurules šķērsgriezumu uzskatām kā ne-

noslēgtu profilu ar 8= —s
— =2,5 mm.

Pēc formulas (5.20)
39)1 3 - 5-102 kG

max t= = =780 ,

Pēc formulas (5.21)

3931 l 3-5-102-100
* G~' Ws 8 • 105 • 0,253

•jt •9JI

=0,39 rad«22°2o'.

Sametinātās caurules šķērsgriezums veido

noslēgtu kontūru (gredzens). Pēc formulām

(5.23) un (5.24) dabūjam, ka

931 5 -102 - 4 kG
max t,=——= = 13,4 .

2F.6 2• 9,752
•jt• 0,25 cm 2

931/s 5-102-102 -jī-9,75 "^^^^^^^^^^
w =— = 1 =0,34 • 10-3 rad«7o" .
w

4GF.*6 Ijt \2

4-8- 10M — -9,752 I -0,25

Vērpjot sametināto cauruli, spriegumi x samazinās

max t 780

= «58 reizes,
maxii 13,4

savērpes leņķis cp samazinās

cp 0,39
—= «1200reižu.

cp, 0,34 • 10-3

5-14. zīm.
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6. nodaļa

LIECE

Par lieci sauc tādu pamatslogojumu, kad (stieņa) sijas šķērs-
griezumos rodas lieces momenti (skat. 2-4. zīm. c).

Ja sijas šķērsgriezumā rodas tikai lieces momenti, tad tā ir

tirā liece (skat. 2-12. zīm.).

6-1. §. PAMATHIPOTĒZES

Lai noskaidrotu spriegumu sadalījumu tīrās lieces gadījumā,
izdarām šādu eksperimentu. Uz taisnstūra šķērsgriezuma sijas
sāniem uzzīmējam kvadrātu tīklu tāpat kā vērpes slogojuma pētī-

jumos (skat. 5-1. §). Viena no kvadrāta malām ir paralēla sijas

asij, bet otra — tai perpendikulāra (6-1. zīm. ā). Pieņemsim, ka

sijas abos galos tās vertikālajā simetrijas plaknē darbojas divi

vienādi, bet pretēji vērsti momenti (6-1. zīm. b). Aplūkojamā sija
ir noslogota tīrā liecē.

6-1. zīm.
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Novērojumi rāda, ka horizontālās līnijas izliecas; atstatums

starp tām praktiski nemainās. Vertikālās līnijas ir gan palikušas
taisnas, bet pagriezušās viena pret otru. Sijas augšējās šķiedras
saīsinās (saspiestas), bet apakšējās pagarinās (stieptas).

Sijas vidū atrodas slānis, kas atdala spiestās šķiedras no

stieptajām šķiedrām, to sauc par neitrālo slāni. Sijai izliecoties,
neitrālais slānis savu garumu nav mainījis.

Neitrālā slāņa krustošanās līniju ar sijas šķērsgriezumu sauc

par neitrālo asi n—n (6-1. zīm.a).
Vispārinot eksperimentālos pētījumus, varam secināt, ka visi

sijas šķērsgriezumi neatkarīgi no to veida paliek plakani un per-

pendikulāri sijas asij, pagriežoties ap neitrālo asi. Pieņem, ka

garenšķiedras neizdara spiedienu cita uz citu.

Tātad tīrās lieces slogojumā, tāpat kā stieņu stiepes (spiedes)
un vērpes slogojumā, ir spēkā plakano šķēlumu hipotēze.

6-2. §. LIECES NORMĀLIE SPRIEGUMI

Lai noskaidrotu, kā normālie spriegumi liecē sadalās pa sijas
šķērsgriezumu, aplūkosim sijas bezgalīgi maza elementa (dz)

deformāciju (6-1. zīm. a) un (6-2. zīm. a); visos šķēlumos darbo-

jas lieces moments M
x.

Tā kā sija ir simetriska pret tās vidusšķēlumu /, iedomāti iz-

grieztā sijas elementa kreiso šķēlumu var uzskatīt par nekustīgu.
Lieces momenta M

x
darbības rezultātā šķēlums // pagriežas ap

neitrālo asi par leņķi dO.

Atceroties, ka neitrālā slāņa šķiedras nemaina savu garumu,

var no A OCOļ izteikt patvaļīgi izvēlētās šķiedras AB sākotnējo

garumu:
AB=00,=dz=pde,

kur p ir neitrālā slāņa liekuma rādiuss.

6-2. zīm.
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Šķiedras AB garendeformācija ir

AB{ —
AB= —BBļ=—ydQ,

kur y ir šķiedras atstatums līdz neitrālajai asij.

Šķiedras AB relatīvā garendeformācija (3.2) ir

-88, ydS y
e=

-lš-
= Jeb e=

~7'
(6l)

levietojot c izteiksmi Huka likumā, dabūjam normālo sprie-
gumu

a=£e=-£—.

P

Tātad tīrās lieces gadījumā neatkarīgi no šķērsgriezuma veida

normālie spriegumi a ir proporcionāli šķērsgriezuma punkta at-

statumam no neitrālās ass (6-2. zīm. b); neitrālajai asij paralēlā
virzienā o sadalās vienmērīgi.

Līdz ar to var teikt, ka neitrālā ass ir šķērsgriezuma punktu
ģeometriskā vieta, kur o=0. Tā, dabiski, ir perpendikulāra sijas

ass liekuma plaknei.
Izteiksim spriegumu o ar iekšējo spēku momentu, kas rodas

šķēlumā; šķēluma // patvaļīgi izvēlētā punktā B parādām o kā

pozitīvu lielumu (6-2. zīm. a).
Tīrās lieces gadījumā aksiālais spēks N=0, tādēļ var rakstīt

N= Jodf=0.

F

E

levietojot a izteiksmi un ievērojot, ka dotajam šķēlumam—=const,

dabūjam, ka

— fydF=0;

—=?ž=o, tāpēc
f ydF=0.

P
F

Pēdējais integrālis izsaka šķēluma statisko momentu* pret
neitrālo asi. Tā kā tas ir vienāds ar nulli, tad neitrālā ass iet

caur šķēluma smagumcentru.
Mēs apskatām gadījumu, kad darbojas lieces moments tikai

vienā —

yz plaknē, tāpēc šķēlumā //

2Miy=
0 un ZMix =M

x

* Skat. I pielikumu.
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jeb saskaņa ar formulām (2.13)

JxadF=oun - ļyodF=M
x ;

F F

mīnusa zīme pirms pēdējā integrāļa norāda, ka pieņemtais o veido

momentu, kas vērsts pretēji M
x.

levietojot o izteiksmi, dabūjam

—
(xydF=0 un — fy2 dF =M

x;
Pļ P i

no pirmās izteiksmes seko, ka I
xy

=$xydF=0.

Tas nozīmē, ka neitrālā ass vienlaicīgi ir arī šķēluma galvenā

ass un tīrās lieces gadījums iespējams tikai tad, ja momenta

darbības plakne sakrīt ar vienu no šķēluma galvenajām asīm.

No otrās izteiksmes iegūsim sijas ass liekumu:

(6.2)
p

EI
X

kur /
X
=J y

2dF ir šķēluma aksiālais inerces moments pret neitrālo

F \; ..••''.)>!'. V' V '-'

'y
asi (1.11).

Tā kā tīrās lieces gadījumā M =const, tad var secināt, ka sijai

ar nemainīgu šķērsgriezumu (/,. =const), kas izgatavota no vien-

dabīga materiāla (£=const), ass liekuma rādiuss ir

EI
X

p=——.—=const,
M

x

t. i., sija izliecas pa aploci.

levietojuši o izteiksmē sijas ass liekumu (6.2), iegūstam nor-

mālā sprieguma aprēķina formulu

(6.3)
'X

ar to iespējams noteikt a ikvienā sijas šķērsgriezuma punktā.

Lielākie lieces normālie spriegumi rodas no neitrālās ass vis-

attālākajos punktos / (spiede), kur yi=ku
un 2 (stiepe), kur

y2=-h 2 (6-2. zīm. b un c); tie ir spriegumi malējas šķiedras:

maxaSp=a(1) ļ (6 4)

M
x,

max ost
=

o(2)=—j—fi2
' x
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vai vienkāršāk

M
x

M
x

0(0=-ļrn un o(2) =—

, (6.5)

kur*

W
xū)=~ un

L (6.6)
hļ n2

ir šķēluma aksiālie pretestības momenti (cm3).

Ja hļ (simetriski šķēlumi), tad

Wx(l )=Wx(2) =2^.

6-3. §. LIECES TANGENCIĀLIE SPRIEGUMI

Lieces gadījumā sijas šķērsgriezumos bez lieces momenta M

var rasties arī šķērsspēks Q (skat. 6-3. zīm. b un c).
Normālā sprieguma o un lieces momenta M

x sakarību (6.3)
ieguvām jau iepriekšējā paragrāfā. Tangenciālie spriegumi t ro-

das (2.11) no šķērsspēka, tādēļ

Q= f rāF.

F

Pētījumi rāda, ka tangenciālajiem spriegumiem t ir niecīga
ietekme uz o lielumu, pat tad, ja sijas garums l ir tikai 5

6-3. zīm.

* Skat. I pielikumā (1.62).

reizes lielāks par tās augstu-
mu h.

Ja šķērsspēks sijas ass vir-

zienā mainās, tad vēl rodas ne-

lieli normālie spriegumi y ass

virzienā; tie izraisa vienas

šķiedras spiedi uz otru šķiedru.
So spriegumu ietekme arī ir

niecīga. Tādēļ praktiskos lieces

aprēķinos izmanto tīrās lieces

normālā sprieguma o formulu

(6.3), kā arī sijas ass liekuma

noteikšanas formulu (6.2).
Lai noskaidrotu lieces tan-

genciālā sprieguma x sadalīju-
ma likumu pa sijas šķērsgrie-

zumu, aplūkosim sijas bezgalīgi
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mazu elementu (dz), kas iedomāti izdalīts ar diviem sijas asij
perpendikulāriem šķēlumiem / un // un neitrālam slānim para-

lēlu šķēlumu /// (6-3. zīm. a un 6-4. zīm. b).
Uz tangenciālo spriegumu pāru likuma pamata tāds pats sprie-

gums x darbojas arī šķēlumā ///, kas paralēls neitrālam slānim

(6-4. zīm. a).
Sijas atmesto daļu iedarbību aizstājam ar iekšējiem spēkiem

un momentiem.

6-4. zīm.
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Šķēlumā / elementārie spēki odF un xāF veido M un Q, šķē-
lumā // elementārie spēki (o+da)dF un rdF veido M+dM un

Q, bet šķēlumā /// rdF (6-4. zīm. c) veido tangenciālo spēku.
Šķēlumā / atšķeltajā laukumā F* darbojas aksiālais spēks

JadF.
F*

Šķēlumā 11, kur darbojas M + dM, analogi iegūsim aksiālo

spēku

/ (o+ do)dF.
F*

Pieņemam, ka spriegumi r laukumā bdz sadalās vienmērīgi.
To apstiprina arī eksperimenti, sevišķi sijām ar h>b. Tāpēc va-

ram rakstīt, ka spēks z ass virzienā ir rbāz, kur b ir sijas šķērs-
griezuma platums apskatāmajā vietā.

Aplūkojot izdalītā elementa līdzsvaru, iegūstam, ka

ļ jodfļ - ļ / (o+da)dF| +rbdz=0.

Atverot iekavas un saīsinot, dabūjam

| f āaāF\
_

F*

T

bdz
'

Diferencējot o izteiksmē (6.3), dabūjam

,

dM
xdo= —

y;

ievietojam to r izteiksmē:

Iy dF

dM F.

a=

"dž TTX *

Integrālis J y dF ir šķēluma atšķeltās daļas (F*) statiskais mo-
F*

ments pret neitrālo asi. Apzīmēsim to ar S*x:

S\= f ydF.
F*

Atceroties (2.7), ka =Q, galīgi iegūstam, ka

QS\
<67>



121

Tangenciālo spriegumu teorijas pamatus izstrādāja D. Zurav-

skis, tādēļ lieces tangenciālo spriegumu formulu parasti sauc par

Zuravska formulu.

Pēc tangenciālo spriegumu t pāru īpašības, tāda paša lieluma

spriegumi t rodas arī sijas šķērsgriezumos atstatumā y no neit-

rālās ass.

6-5. zīm.

Viena un tai pašā šķērsgriezuma Q un I
x

ir nemainīgi lielumi:

5*
tāpēc t (6.7) mainīsies atkarībā no attiecības -~. Šķēluma malas

un pēc (6.7) dabūjam, ka t=0.

Aprēķināsim t, piemēram, taisnstūra šķērsgriezuma sijai (6-5.
zīm. a).

Atšķeltā šķēluma laukums F* un tā smagumcentra attālums y Q

no neitrālās x ass attiecīgi ir

F" = ) un yQ=L{—+y y
Šķēluma atšķeltās daļas statiskais moments (F*) pret neitrālo

x asi ir

sw,=4(4-,)(VO4(f-! )^

lerakstījuši S*
x

izteiksmi formulā (6.7), dabūjam

Q bh* l y* \



vai, ievietojuši taisnstūra inerces momentu, kas izteikts ar malu
bh3

garumiem (1.16)/*= , iegūstam, ka

2 F\ V J

Tātad lieces tangenciālais spriegums % sijas šķērsgriezumā
sadalās pēc kvadrātiskas parabolas likuma; x diagrammā tos at-

liekam perpendikulāri y asij (6-5. zīm. b), atceroties, ka x virziens

6-6. zīm.

sakrīt ar šķērsspēka Q virzienu. Paralēli neitrālajam slānim x

sadalās vienmērīgi.
Lielākais lieces tangenciālais spriegums darbojas neitrālajā

slānī.

3 Q
maxT=— • — • (6.8)

2. t

6-5. zīm. c blakus t diagrammai salīdzinājumam parādīta arī

lieces normālo spriegumu o diagramma.

6-7. zīm.

122
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Analogi var noskaidrot, ka apaļsijas (6-6. zīm. a) neitrāla

slānī darbojas (6-6. zīm. b)

4 Q
maxT=—•—. (6.9)

I profila sijai statiskā momenta S*x
izteiksme mainās, pārejot

no sieniņas (6) uz plauktu (b); max t ir uz neitrālās ass (6-7.
zīm.).

6-4. §. STIPRĪBAS APRĒĶINI LIECĒ

Lieces gadījumā sijas šķērsgriezumos vienlaicīgi darbojas nor-

mālie spriegumi a un tangenciālie spriegumi t, tāpēc stiprības
aprēķiniem saliktā spriegumstāvokļa gadījumā jāizmanto attie-

cīgā stiprības teorija un jānosaka ekvivalentais spriegums oe.
Lai noskaidrotu, kāds spriegumstāvoklis ir sijā, aplūkosim ele-

mentāru paralēlskaldni 2, kas atrodas attālumā y no neitrālā

slāņa (6-8. zīm. a); šī paralēlskaldņa šķautnes ir paralēlas x,

y, z asīm. Pārējo paralēlskaldņu spriegumstāvokļus var uzskatīt

par šī paralēlskaldņa spriegumstāvokļa atsevišķiem gadījumiem.

6-8. zīm.

Paralēlskaldnis .2 un 4 atrodas vienkāršotā spriegumstāvokli, jo

priekšējā un aizmugures skaldnē nedarbojas nekādi spriegumi un

ari (skat. 4-3. zīm. a).
Sim spriegumstāvoklim galvenos spriegumus Oi un o3 aprēķina

pēc formulas (4.24):

01,3=|±yļ/02 +4x2, (6.10)

kur ai ir stiepes, bet o3 — spiedes galvenais spriegums; tie dar-

bojas savstarpēji perpendikulārās plaknēs.
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Lielākos tangenciālos spriegumus aprēķina pec formulas (4.25):

maxx=y Vo2+ 4t2; (6.11)

tie darbojas 45° slīpās plaknēs attiecībā pret galvenajām asīm.

Galveno spriegumu vektoru virzieni veido galveno spriegumu
trajektorijas. Galveno stiepes spriegumu oi virzieni rada galveno
stiepes spriegumu trajektorijas, bet galvenie spiedes spriegumi

02 —galveno spiedes spriegumu trajektorijas (6-9. zīm. d).

6-9. zīm.

Abu galveno spriegumu ox un c 2 trajektorijas krustojas 90°

leņķī; sijas asi tās krusto 45° leņķī, bet šo trajektoriju gali ir per-

pendikulāri sijas augšējai un apakšējai virsmai. Sīs īpašības
nav atkarīgas no slodzes veida un tās novietojuma; no slodzes

ir atkarīgs trajektoriju izveidojums.
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Tā, piemēram, dzelzsbetona sijās betona pretestība stiepē ir

niecīga. Lai novērstu plaisu rašanos, galveno stiepes spriegumu

oi trajektoriju virzienā ieslēdz tērauda stieņus — stiegrojumu
(6-9. zīm. c). Stiegrojuma stieņu galus izliec tā, lai virziens aptu-
veni atbilstu trajektorijām.

Galveno spriegumu trajektorijas izmanto arī plastmasu stieņu
stiegrošanai, pamatu veidošanai v. c.

Zinot galvenos spriegumus, varam aprēķināt ekvivalento sprie-

gumu oe. Tā, piemēram, lietojot maksimālā tangenciālā sprieguma
stiprības teoriju, sijas stiprības nosacījums (4.39) ir

oe3 =yo2-T-4T2 < [o], (6.12)

kur lieces normālo spriegumu nosakām pēc formulas (6.3), bet

lieces tangenciālo spriegumu pēc formulas (6.7).

6-1. piemērs. Vienā galā iespīlēta sija noslogota ar vienmērīgi izkliedētu

slodzi q (6-10. zīm. a). Izmantojot maksimālo tangenciālo spriegumu stiprības
teoriju, aprēķināt pieļaujamo slodzes intensitāti [q], ja sija ir izgatavota noj.

profila Nr. 33; tās garums I=2 m, [a]=l6oo kG/cm2.
Atrisinājums. Pēc velmētu profilu sortimentu tabulas* TOCT 8249-56*

atrodam W
x
=s97 cm

3, /
I
=

9840 cm
4, F=53,8 cm

2
,

S**=339 cm 3, h=33 cm,

b= 14 cm, d=o,7 cm un t= 1,12 cm.

Lai izteiktu spriegumus a un t (6.12), ir jāzina M un Q vērtības bīsta-

majā šķēlumā. Tam nolūkam zīmējam M un Q epīras (6-10. zīm. b un c);

Q= qz un Af=— ~ qz2.

Ja z=l, tad iegūstam, ka

ļ 1 1
max Q= ql un max M= —— ql

2
..

Sijas iespīlējuma šķēlumā bīstams var būt punkts A, kur darbojas

masa (xA =O), punkts C, kur darbojas max t (a c
=0), vai punkts B, kur

Ob un TB vienlaikus sasniedz lielas vērtības.

Punktā A pēc stiprības nosacījuma (6.12)

ae
A =To-A

2 +4TA 2 s£[o-] jeb oA<[a].

Izsacījuši oA pēc formulas (6.5), dabūjam

M 1

— s£[o] jeb -[?l/*s£WMo],
W

x
2

no kurienes

FJo] 597-1600 kG f
[9]s£2——=2 =48 =4,8—..
L,J

P 4 - 10* cm m

Punktā C pēc (6.12) dabūjam,ka

2tc^[o].

* Skat. 111 pielikumu.



Izsakot te pēc Zuravska formulas (6.7), dabūjam

QS\ [q]l-S* x

2—-<[o] jeb 2^——^[a],
lxd l

xd

, ,

1 l
x
d

r

1 9840-0,7 kG T
[<]]< b= 1600=81,5 =8,15 — .

2 S*
x
l 2 339-2-102

cm m

Punktā B pēc (6.12)

yāT2+4TB2^[a]_

6-10. zīm.

126
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kur pēc (6.3) un (6.7) nosakām

M
x QS'xß

0B=—— yB, Ti=——

,
Ix Jxd

Izteiksim pieļaujamoslodzi [<?]:

kur

//u =0,5/i-f= 15,38 cm,

F'B ~bt=\4,o- 1,12= 15,68 cm 2,

y'B =0,5(A-r)=0,5(33,00-1,12)= 15,94 cm,

S' xß=F'B • i/-s=15,68-15,94=250cm3.

levietojuši iegūtos lielumus, dabūjam

9840-1600 kG 7
[q]= ~ -»55 =5,5 —

.

2 102 ļ/(
2

1
0215

'
38

J
250

ļ
2 Cm

m

Kā redzam, sijas stiprību nosaka šķēluma punkts A, tāpēc
pieļaujamā sijas slodze ir

M«£4,B T/m.

Aprēķini rāda, ka tērauda sijām parasti t spriegumi nav lieli

salīdzinājumā ar o, tāpēc siju stiprības aprēķinus var izdarīt tikai

pēc normāliem spriegumiem (6.5), neievērojot spriegumu % ietekmi

uz Oes (6.12):

| o(d|=
Mx

gS[o]sp un ffg)=
*

*g[oļ,t, (6.13)

un W
x{2) ir attiecīgi šķērsgriezuma spiestajai un stiep-

tajai daļai aksiālie pretestības momenti pret neitrālo asi*. [a]sp

un [a]st attiecīgi ir pieļaujamie spriegumi spiedē un stiepē.

Analogi var uzrakstīt stiprības nosacījumus arī attiecībā pret
galveno asi y.

Ja materiāls vienādi pretojas stiepei un spiedei, tad pieļauja-
mie spriegumi abiem deformāciju veidiem ir vienādi:

[o]st=[o]sp
=[a]

un divu stiprības nosacījumu (6.13) vietā rodas tikai viens

maxo=—^—s£[o], (6.14)
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kur M
x

ir lieces moments aprēķināmajā sijas posmā, bet

W
x

—
mazākais no šķēluma aksiālajiem pretestības momen-

tiem W
X(\)

un W
x(2) pret attiecīgo galveno asi; simetriskam šķē-

lumam

W
x(l)=

W
xi2)

=W
x.

Liecē, tāpat kā stiepē (spiedē), cirpē un vērpē, var būt trīs

stiprības aprēķina veidi (skat. 3-9. §).

6-2. piemērs. Divbalstu tērauda sija noslogota pēc 2-17. zīm. parādītās shē-

mas un izveidota no diviem C profilstieņiem (□□). Aprēķināsim nepieciešamo

profila numuru, ja sijas garums un slodze ir tāda pati kā 2-5. piemērā;
[a]=l6oo kG/cm2.

Atrisinājums. No stiprības nosacījuma (6.14), sijai ar tt7
I

=const:

maxM
x

15 • 10'
W

x ļz =
=938 cm

3.
[a] 1600

938
Vienam profilstienimW x

= =469 cm3.

Velmētu profilu sortimentu tabulās* TOCT 8240-56* atrodami tuvākie profili:
1) C Nr. 33 ar W

x
=484 cm

3
un 2) C Nr. 30 ar =387 cm

3.
Noteiksim faktiskos spriegumus maxc (6.14), izmantojot abus profilus:

maxM
x 15• I05 kG

1) maxo= = =1550 ,
W

x
2-484 cm

2

maxa-[a] 1550-1600
L_L. ioo 100= —3,1%, —3,1 %<5%;

[o] 1600

15 - 105 kG

2) maxa= =1940 ,
2-387 cm

2

maxa-[a] 1940-1600
LJL. 100= 100=21 %>5%.

[<j] 1600

IzvēlamiesG. Nr. 33, jo max o nedrīkst pārsniegt [a] vairāk kā par 5%.

6-3. piemērs. Kvadrātveida priežu koka sija ir noslogota ar slogu P, kā

parādīts (2-14. zīm. a). Aprēķināt šķērsgriezuma izmēru h, ja spēks P=l,3T,

/=1 m, [o]=loo kG/cm2.
Atrisinājums. Aprēķinam lielāko lieces momentu, ja spēks P darbo-

jas sijas vidū ļa=b= ļ ;
Pl 1300• 1

max M
x
= = =325 kGm.

4 4

No stiprības nosacījuma (6.14) nosakām

max M
x

325 • 100
W

x
= = =325 cm».

[o] 100

* Skat. 111 pielikumu.
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Pēc formulas (1.67)
h3 3 3

W x=—, /!=]Wx =y6-325=12,5 cm.

Kokmateriāla sortimentā ir atrodamas sijas ar /i=l2 cm un h=\3 cm.

Noteiksim faktiskos spriegumus (6.14):

maxM
x max M

x

maxcr= =6 ,
Wx h3

ja 1) h=\2 cm un 2) ft=l3cm.

6• 325 • 102 kG
1) maxa= =113 ,

123
cm

2

maxa-[o] 113-100

• 100= 100=13%>5%;
[a] 100

6 ■ 325 • 102 kG

2) maxo= =89 ,
133 cm- »

max o-[o] 89-100
Li. ioo= 100= —11 %< —5%.

[a] 100

Izvēlamies siju ar F= 13X13 cm
2.

6-5. §. RACIONĀLS SIJAS ŠĶĒRSGRIEZUMA IZVEIDOJUMS

Atšķirībā no stiepes (spiedes) normāliem spriegumiem, kas

sadalās pa šķērsgriezumu vienmērīgi, lieces normālie spriegumi,
tāpat kā vērpes tangenciālie spriegumi, sadalās pa šķēlumu ne-

vienmērīgi. Sijas normālo spriegumu o diagramma rāda, ka lie-

lākais spriegums darbojas tikai malējās šķiedrās (6-11. zīm. c).
Ja sijas materiāls vienādi pretojas stiepei un spiedei, tad liet-

derīgi izgatavot siju ar šķēlumu, kas ir simetrisks pret neitrālo
asi.

Ne visi simetriskie šķēlumi ir vienādi izdevīgi.

6-11. zīm.
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No stiprības nosacījuma (6.14) redzam, ka izdevīgāka (stip-
rāka) ir sija ar lielāku šķēluma pretestības momentu W, bet eko-

nomiskāka (vieglāka) ir sija ar mazāku šķērsgriezuma laukumu

F. Tātad, jo lielāks W un mazāks F, jo sijas šķērsgriezums ir ra-

cionālāks. Tas nozīmē, ka sijas materiāls ir labāk izmantots, ja
to vairāk novieto šķēluma malās un mazāk pie neitrālā slāņa.
Lai kvantitatīvi raksturotu sijas šķērsgriezuma izdevīgumu, var

izmantot bezdimensiālo lielumu

W
w=—z=-; (6.15)

to sauc par šķēluma īpatnējo pretestības momentu.

Aplūkosim teorētisku šķēlumu ar diviem horizontāliem plauk-

tiem kas novietoti atbilstoši lielākiem a, pieņemot #=?r =

=const (6-11. zīm. a):

w
x
=—

max y 0,5/i

W
*

=

h

Tā, piemēram, ja 6 =0,5 h un 6=0,04 h,

tad F=2-0,5/i-6=0,04/z2 un wx
= =2,5.

2 •0,2/z

Sijas šķēlumu praktiski nevar izveidot no diviem horizontā-

liem plauktiem, tie jāsaista ar vertikālu sienu, kas uzņem bīdes

spriegumu x. VelmētieI profila šķērsgriezumi* (TOCT 8239-56*)
vismazāk atšķiras no teorētiskā šķēluma (6-11. zīm. b). Tā, pie-

mēram, INr. 20 (Wx
=lB4 cm

3
un F =26,8 cm2),

w =

W

J_ =

184
=i 3R

x

yF y26,83

Taisnstūrim ar malām h=2b

: y(6/i) 3
=0,235,

}'F3 6
V

* Skat. sortimentu tabulas 111 pielikumā.
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kvadrātam a>*= =0,167, riņķim wx =wy =O,UI, gredzenam ar

ārējā un iekšējā diametraattiecību a= ~- =0,7
a

w
x
=w

y
=o,294.

Kā redzam no aplūkotajiem šķēlumiem, visracionālākais ir

I profils (0^=1,35).
Tērauda konstrukcijās lieto sijas ar I un citiem profiliem, kā

ari plānsienu noslēgtos profilus.

6-12. zīm.

Ne vienmēr lielāks šķēluma laukums F (sijas svars) dod lie-

lāku aksiālo pretestības momentu W
x.

Parasti, pieaugot šķēluma inerces momentam I
x, pieaug arī tā

pretestības moments W
x; ir arī izņēmumi, kad inerces momenta

nelietderīga palielināšana var samazināt šķēluma pretestības mo-

mentu un attiecīgi arī wx. Viens no tādiem piemēriem ir parādīts
(6-12. zīm. a), kad, piemetinot I profilam divas vertikālas slok-

snes, samazinām wx, jo šķēluma augstums pieaug straujāk par

inerces momentu.

Aplūkosim, piemēram, šķēlumu, kas veidots no kvadrāta, no-

griežot divus trīsstūrus augstumā h (6-12. zīm. b).
Aprēķināsim, kādam nošķeltā trīsstūra augstumam h atbilst

vislielākais šķēļuma aksiālais pretestības moments W
x.

Šķēluma pretestības moments pēc formulām (6.6) un (1.11) ir

W
x
=—

maxy

kur I
x
= jjy2dydx un maxi/=-^--/i.

Kvadrāta malas A—
B vienādojums ir y=kx +b,

kur k un b nosakāmi, zinot punktu A un B koordinātes.
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aļ/2 . aļ/2
y=-x+—— vai x=-y+—j--,

aj/2 a|'2 al/2
h -y+ h

2 2

aļ/2
1-

4 2 '3 J°

-[4(jf-o
3

+^f(#-o
!

]-
Nosakot funkcijas W

x
=W

x (h) ekstrēmās vērtības, aprēķinām h:

-ižt=0; -T(4--N+-iL-(--r"-A ) =0 Jeb

6-13. zīm.
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Tātad, nogriežot no kvadrāta divus trīsstūrus Vis diagonāles aug-

stumā, iegūsim optimālo šķēluma aksiālo pretestības momentu.

Analogi var pierādīt, ka šķēlumam, kas veidots no riņķa, no-

griežot divus segmentus augstumā h =o,\\d, ir optimālais šķē-
luma pretestības moments W

x (6-12. zīm. c).
Ja sijas materiāls dažādi pretojas stiepei un spiedei (piemē-

ram, čuguns), tad no (6.5), (6.6) un (6.13) iegūsim, ka, lietde-

rīgi izvēlēties šķērsgriezumu, kam malējo punktu attālumu hy un

h2 attiecība ir

hi
=

Msp .
h 2 [o]st '

sijas ar tādu šķēlumu ir vienādi stipras stiepē un spiedē (6-13.
zīm. a).

No tā izriet, ka, piemēram, sijas no trausla materiāla ir liet-

derīgi izgatavot ar T profilu, novietojot plauktu stieptajā pusē.
Dzelzsbetona sijas stieptajā daļā pēc iespējas tālāk no neitrālā

slāņa novieto tērauda stieņus — stiegrojumu; tie uzņem stiepes
spriegumus, kas ir ievērojami lielāki par spiedes spriegumiem, ku-

rus betons uzņem spiestajā malā (6-13. zīm.b)\

h2>hl.

6-6. §. VIENĀDAS PRETESTĪBAS SIJAS

Nemainīga šķērsgriezuma sijas izmērus parasti nosaka pēc
lielākā lieces momenta max M (bīstamais šķēlums). Nemainīga
šķērsgriezuma sijas ir vieglāk izgatavot, bet materiālu tajās pil-
nīgi izmanto tikai bīstamā šķēlumā.

Par vienādas pretestības sijām sauc tādas sijas, kurām max o

visos šķērsgriezumos ir vienāds. To var sasniegt, mainot šķērs-
griezuma laukumu atbilstoši M =M(z).

Vienādas pretestības sijas izgatavošanai nepieciešams mazāk

materiāla, tā ir vieglāka. Pēc šādu siju principa izveido plakanās

atsperes, vārpstas un citas detaļas vai konstrukciju elementus.

Vienādas pretestības siju aprēķina pamatā ir nosacījums

maXO=W=[°]
' (6-16)

kur M
x (z) un W

x(z), attiecīgi ir lieces moments un aksiālais pre-

testības moments sijas patvaļīgā šķēlumā.
Aplūkosim, piemēram, vienā galā iespīlētu siju, kas noslogota

tās brīvajā galā ar koncentrētu spēku P (6-14. zīm. a). Pieņem-
sim, ka sijas šķēlums ir taisnstūris. Lieces momentam Mx(z)

proporcionālo pretestības momentu W
x (z) parasti iegūst divējādi:

1) mainot tikai sijas platumu b vai

2) mainot tikai sijas augstumu h.
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Noteiksim, pēc kāda likuma pirmajā gadījumā mainīsies sijas
platums un otrajā gadījumā — sijas augstums:

1) /i=/ii =const un b=b(z) (6-14. zīm. aun b).

M
x {z) =-Pz, maxAl=|-P/ļ, W

x(l)=-^- b(z)

max W
x(ļ)

=—-—;
D

6-14. zīm.
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tad, izmantojot formulu (6.16), iegūstam

-^r
= jeb b(z)=b >T-

Sijas platums b=b(z) mainās pēc lineāra likuma. Skatā no aug-
šas sija ir trīsstūris. Sijas brīvo galu izveido platumā min b

u
ko

aprēķina no stiprības nosacījuma cirpē (6.8):

maxT=y —<[t],

kur Q=P un F= (min &i)/ii; tad dabūjam,ka

•$,
3 P

minoi=— •———.
2 Mt]

Noteiksim sijas platumu iespīlējuma vietā no (6.16):

M,2 Pl . 6PI

6 ~[cr]
Je

M*]
■

Vienādas pretestības sijas materiāla ietaupījums šai gadījumā
salīdzinājumā ar prizmatisku siju ir apmēram 50%;

2) & = č72=const un h=h(z) (6-14. zīm. aun c)-

b
2h*(z)

M/X(2) =
" .

pēc formulas (6.16) dabūjam

6Pz 6PI
m īeb

b
2h*(z) b2h2

*

h /l(3)=/l2ļ/y.
Sijas kontūra ir jāveido pēc parabolas. Tās brīvo galu izga-

tavo augstumā min h 2 analogi iepriekšējam gadījumam

•
v

3 P

2 b
2[x]

Noteiksim sijas augstumu tās iespīlējuma vietā. Pēc (6.16)

b2hi #>/... -i/ m

6 [o] ' 62[o]

Seit materiāla ietaupījums salīdzinājumā ar prizmatisku siju
ir apmēram 33%, jo laukums, kuru ierobežo kvadrātiskā parabola,
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ir 2/3 no aptverošā taisnstūra laukuma; to aprēķināja jau G. Ga-

lilejs. Salīdzinot aplūkotos divus gadījumus, var pierādīt, ka, ne-

izmainoties slodzei P, sija, kam 6=const (saliktās plakanās at-

speres), ir apmēram par 17% vieglāka nekā sija, kam /i=const.

Mašīnbūvniecībā plaši lieto vārpstas; tām

r
*(3)=^3(2)'

Izrādās, ka vārpstas šķērsgriezums būtu jāmaina pēc kubiskās

parabolas. Konstruktīvu un -tehnisku apsvērumu dēļ mašīnvārp-
stas (formvārpstas) izgatavo kāpienveida. Kāpieni aptver para-
bolisko ķermeni no ārpuses (6-14. zīm. d) ; mmd aprēķina no stip-
rības nosacījuma cirpē (6.9):

4 Q n
maxx=———-s£;[t] un F=—-(mmd) 2.

3 r 4

levietojuši tos stiprības nosacījumā, dabūjam

6-7. §. SALIKTO SIJU APRĒĶINS

Saliktās sijas ir bieži sastopamas dažādās būvkonstrukcijās.
Saliktās tērauda sijas izveido no plātnēm un profilstieņiem.

Tās izmanto dažādās metālkonstrukcijās (tilti, celtnes), lielām

slodzēm, ja nav iespējams izlietot velmētos profilstieņus, jo tiem

šķēluma pretestības momenti ir par mazu.

Salikto tērauda siju elementus savieno, tos sakniedējot vai

sametinot (6-15. zīm.).
Saliktās koka sijas parasti veido no divām vai vairākām vie-

nāda platuma sijām (6-16. zīm.).
Atsevišķo siju saskares plaknē rodas tangenciālie spriegumi.

Lai saliktā sija darbotos kā viena sija, jānovērš to nobīde saska-

res plaknē. Tam nolūkam kalpo pretbīdņi, kurus ievieto atbilstošā

izgriezumā starp atsevišķām sijām. Pretbīdņus lietderīgi izgata-
vot no cietāka koka. Tā, piemēram, priežu sijām liek ozola pret-

bīdņus.
Visos saliktu siju aprēķinos bez jau pazīstamajiem stiprības

aprēķiniem ir jānosaka atsevišķās sijas daļas savienojošo elementu

stiprība.



Tangenciālos spriegumus, kas darbojas saliktās sijas sastip-

rinājuma vietā, aprēķina pēc Zuravska formulas (6.7). Ja sijas
elementi sastiprināti ar kniedēm (6-15. zīm. b) vai koka sijai ar

pretbīdpiem (6-16. zīm.), tad katra kniede vai pretbīdnis uzņem

tangenciālo spēku T; to rada tangenciālie spriegumi pa garumu t

starp diviem savienotājelementiem:

T=xib, (6.17)

kur b — sijas sieniņas biezums.

Ja savienotājelementa cirpes laukums ir F
c,

tad tangenciālie

spriegumi xs
elementā ir

T
T

s =—.

r e

6-15. zīm.

6-16. zīm.
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levietojuši šajā izteiksme T no (6.17), dabūjam stiprības nosacī-

jumu savienotājelementu aprēķinam:

tb

Ts = (6.18)
re

6-4. piemērs. Koka sija noslogota ar vienmērīgi izkliedētu slodzi q=
=400 kG/m (skat. 6-16. zīm.). Aprēķināt sijas izmērus, ja tās izgatavošanai
var lietot priedes koka brusas 6X6=20x20 cm2, kuru garums /=lO m.

Atrisinājums. Aprēķinām lielāko lieces momentu un šķērsspēku

ql* 400
•

102

maxM
x
= = =5000 kGm;

8 8 ;

ql 400 •10
max Q=—= =2000 kG.
. 2 2

Pārbaudām, kādam jābūt sijas šķērsizmēram 60, lai tā varētu apmierināt
stiprības nosacījumu:

maxM
x

s£[cr].
W 0

Priedes kokam [rj]=loo kG/cm2.

Tā kā Wo= tad
6

3 3

ymaxMI
-6 -i/ 5000- 100-6

= y «31,2cm.

[o] V 100

Kā redzam, viena koka brusa nevar nodrošināt pietiekamu stiprību. Ņe-

mam divas. Tad sijas šķērsgriezums būs taisnstūris 6X26. Pārbaudām, ievēro-

jot, ka divām brusām

20-(40)2 16- 103

W
x
=

LJL—.
cm

3.
6 3

Tad

rhax M
x

5000
•

102 • 3 kG

maxo= = =93,8< 100 .
W

x
16- 10

3
cm

2

Tātad stiprības nosacījums ir izpildīts.
Abas sijas savienosim ar koka pretbīdņiem garumā a. Pieņēmuši, ka at-

tālums starp pretbīdņiem ir t, cirpes spriegumi tajos pēc (6.18) ir

tb tb t

T
o
=max t —=max t —=maxt—.

s
F

c
ab a

Taisnstūra šķēlumam lielākie tangenciāliespriegumi ir (6.8)

3 Q 3 ■ 2000

max t= = =3,75 kG/cm2.
2 F 2-20-40

Pretbīdņus izgatavosim no ozola koka, kam [t]
oz

=ls kG/cm2.
Līdz ar to stiprības nosacījums pretbīdnim ir

t

maxt—[x]oz,
a
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t. i,

t

3,75—15.
a

Sijas daļa AB starp diviem pretbīdņiem arī jāpārbaudauz cirpi. Sīs daļas
garums ir t—a, tādēļ spriegums

ib t
te

=maxx =maxx ,

(t-a)b t-a

Priedes kokam [t]p=lo kG/cm2.

Stiprības nosacījums ir

t
-

max % £j [x]p ,

t—a

t. i.,

/

3,75 s£lo.
t-a

Pieņemam/=lOO cm.

No pretbīdņa stiprības nosacījuma

3,75-100
— s£ls

a

un sijas daļas AB stiprības nosacījuma

3,75-100
<10

100-a

iegūstam divus nosacījumus:

375
=25cm

15

un

as£ 62,5cm.

Pieņemama=4o cm.

Pretbīdņa augstumu nosakām no noteikuma, ka pretbīdņa un sijas laukumiem

AC, kuros darbojas virsmas spiede, jābūt pietiekami stipriem. Kopējais tan-

genciālais spēks, ko pārnes pretbīdnis, ir

7"=max t«>=3,75 • 100• 20=7500 kG.

Priedes kokam pieļaujamais virsmas spiedes spriegums ir [o]TS=7O kG/cm2.
Tātad nepieciešamais virsmas spiedes laukums ir

Py,-db.

No.stiprības nosacījuma

T
—*£[a]v B

* T8

iegūstam, ka

7500

d~ļz =5,4 cm.

70-20 '

Pieņemam 6 cm.



Sijas šķērsgriezuma laukums ir samazinājies izgriezuma dēļ. Samazinā-

sies arī inerces moments:

b (2b) 3 b(2dp b

/'*= = [(26) 3
- (2d)

3 ].
12 12 12

Pretestības moments

b 12

izmainās par

W
x
—W

x (2b)*-(2b)*+(2d)3

100=——
— —— 100=

W
x (2b) 3

=(t)
3

-100= (^)
3

-100^7%-

Tādēļ atkārtot stiprības aprēķinu nav nozīmes.

6-5. piemērs. Salikta tērauda sija (skat. 6-17. zīm.) paredzēta kā 10 m

gara tilta sija. Aprēķināt metināto savienojumu.

Atrisinājums. Aprēķināsim, kādu lielāko slodzi var uzņemt šāda

divbalstu sija. Vislielākais lieces moments ir tad, ja transporta līdzeklis at-

rodas tilta vidū. Tāda aprēķinu shēma parādīta b zīmējumā:

Pl

maxM
x= .

4

Izsakām no stiprības nosacījuma

maxM
x

[a] s==
W

x

spēku P:

4[o]Wx

.

/

Lai varētu izskaitļot P, nepieciešams zināt W
x. Dotajai sijai

I
x

Wx
= ;

h . . * . l
/„

t
,

~2

30 •33 943• 3
/
I
=2 +2(48,5)2 -3-30+ =631 600 cm

4;
12 12

631 600

W
x
= =12 630 cm

3.
50

Tērauda sijai [a]=lsoo kG/cm2, tādēļ

4• 1500 • 12630
P= =75600 kG.

1000
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Sāda slodze radīs vislielāko šķērsspēku Q= P sijā tad, kad transporta līdzek-

lis tikko uzbraucis uz tilta. Tad kreisā balsta reakcija ir vienāda ar transporta

līdzekļa svaru. Aprēķinām pēc Zuravska formulas t:

max QS*
X

x= .
I

x
b

Šuves minimālais augstums ir h. Tādēļ b= 2h un

75600•3• 30 • 48,5
_

261

X
631 600-2-A h~'

6-17. zīm.

Metinātas šuves cirpes laukumu F
c rēķina ka šuves garuma c un šuves

mazākā augstuma h reizinājumu. Tad spriegumi šuvē

t2h 261r2/i 26 lr

T5
=T = = ; •

š 2F
C

h2hc ch

Metinātai šuvei [t] š =looo kG/cm2. Stiprības nosacījums [x]s >tš
ir šāds

261 1

1000> .
ch ļ

Jāizvēlas tādi t, h un c, kas apmierina šo izteiksmi. Pieņemam r=Bo cm

un c=3o cm. Tad

261-80

h> =0,696 cm.

30- 1000

Šuves katete k ir aprēķināma

cm.

Pieņemamk= 1 cm.



6-8. §. LIECES CENTRS

Ja sija izveidota kā plānsieniņu nenoslēgta profila šķērsgrie-
zuma sija, tad, noslogojot to liecē, var novērot šādu parādību.
Pieliksim nenoslēgtā profila smagumcentrā paralēli galvenajai
inerces asij spēku P (skat. 6-18. zīm.). Varētu sagaidīt, ka sijas
gala šķēlums spēka darbības ietekmē pārvietosies tikai vertikāli.

Tomēr eksperiments parāda, ka šķēlums ne tikai pārvietojas ver-

tikāli, bet ari pagriežas ap sijas
garenas! — savērpjas. Tātad šajā
gadījumā ir arī vērpe. Pamēģinā-
sim noskaidrot, no kurienes šķēlu-
mos rodas vērpes moments.

Izdalām no 6-18. zīmējumā pa-
rādītās sijas elementu garumā dz

(skat. 6-19. zīm. a). No šī elemen-

ta savukārt ar šķēlumu /—/ no-

šķeļam sijas elementārdaļu / un

apskatām tās līdzsvaru. Uz ele-

mentārdaļu / darbojas normālie

spriegumi (skat. 6-19. zīm. b). Ja

priekšējā šķēlumā to lielums ir ap-
zīmēts ar o, tad aizmugures šķē-
lumā tiem jābūt o+ do, jo lieces

momenta vērtība ir izmainījusies
par lielumu dM atbilstoši koordi-

nātes z izmaiņai par dz (skat.

,

6-18. zīm.). Tā kā sijas elementa

priekšējā un aizmugures šķēluma laukumi ir vienādi, bet normālā

sprieguma o vērtības atšķiras par lielumu do, tad tikai normālie

spriegumi nevar nodrošināt līdzsvara nosacījuma 2Zt =0 izpildī-
<

šanos elementam. Pagaidām nenoskaidrots palika jautājums par

to, kādi spriegumi darbojas šķēlumā /—/. Lai varētu izpildīties
līdzsvara nosacījums 2Z,=0, šķēlumā /—/ jādarbojas tangenciā-

i

liem spriegumiem t. So spriegumu virzienam ir jābūt pretējam do

virzienam. Pēc tangenciālo spriegumu pāru likuma tādiem pa-

šiem, tikai pretēji vērstiem tangenciāliem spriegumiem ir jādarbo-
jas ari priekšējā un aizmugures šķēlumā.

Ņemam šķēlumu //—// (skat. 6-19. zīm. a) un atkal apskatām
tā līdzsvaru (skat. 6-19. zīm. c). Šķēlumā //—// ir jābūt tangen-
ciāliem spriegumiem t, lai tie varētu līdzsvarot normālā sprie-
guma pieaugumu do. Pēc tangenciālo spriegumu pāru likuma at-

kal iegūstam spriegumu priekšējā un aizmugures šķēlumā.

Beidzot ar šķēlumu ///—/// atdalām daļu 3 (skat. zīm. d).
Secinām, ka arī' šķēlumā 111—III ir jābūt tangenciāliem sprie-

gumiem.

6-18. zīm.



143

6-19. zīm.

Ar trim raksturīgajiem šķēlumiem l—l, lI—II un lII—III

atradām tangenciālos spriegumus. Pierādījām, ka sijas elementa

dz priekšējā šķēlumā darbojas tangenciālie spriegumi. Atliekam

iegūtos virzienus sijas šķēlumā (skat. 6-20. zīm. a). Sada
_

t sis-

tēma attiecībā pret smagumcentru 0 dod šķēlumā šķērsspēku un

arī vērpes momentu SR. Apskatam līdzsvaru sijas daļai no brīvā

gala līdz šķēlumam z. Uz elementa dz priekšējo šķēlumu darbo-

jas Q un 9Jt. Uz sijas daļas aizmugurējo šķēlumu arī darbosies

Q un 2R, tikai pretējā virzienā. 6-20. zīmējuma b iezīmēts arī lie-

ces moments M, kurš līdzsvaro spēkpāri Pz. So lieces momentu

dod a sistēma šķēlumā. Sāda spēku sistēma neizpilda līdzsvara

nosacījumu 2A4Z
=0.

6-20. zīm.
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Sijas šķēlumam pielikto Q un 93t varam aizstāt ar vienu speķu
Q, kurš pielikts punktā C, ja tā attālums c ir

2Jt
e=

~Ķ'
(6-19 >

Spēku sistēma Q un 93t punktā 0 ir ekvivalenta spēkam Q punktā
C. Secinām, ka sijas šķēlumā vērpes moments ir tad, ja vērpes
momentu rēķinām nevis pret smagumcentru, bet pret punktu C,
kuru turpmāk sauksim par lieces centru. Tas atbilst arī eksperi-
mentā novērotajai (skat. 6-18. zīm.) sijas savērpei.

6-20. zīmējumā c parādīts gadījums, kad spēks P ir pielikts
nevis smagumcentrā, bet lieces centrā. Tagad sijas daļa ir līdz-

svarā un tās šķēlumā nav vērpes momenta. '

Redzam, ka lieces centrs ir punkts, kurā plānsieniņu neno-

slēgta profila sijai pielikts spēks, neizsauks vērpi.
Tas nozīmē, ka, zīmējot vērpes momentu epīru plānsieniņu

nenoslēgta profila sijai, spēku plecs jārēķina attiecībā pret lieces

centru. Tagad ir saprotams, kādēļ smagumcentrā pielikts spēks
izraisa sijas savērpšanos (skat. 6-20. zīm. d).

Pārejam pie lieces centra noteikšanas. Kā jau mēs redzējām,
lieces centrs ir punkts (skat. punktu C 6-20. zīm.), pret kuru

spriegumu sistēmas rezultējošais moments ir vienlīdzīgs ar nulli.

Ir daudzi profili, kuriem lieces centru var atrast bez speciāliem

aprēķiniem (skat. 6-21. zīm.).

6-21. zīm.

Noskaidrojam x virzienu šķēlumos tādā pašā veidā, kā mēs

rīkojāmies, iegūstot 6-20. zīmējumu a. Zinot x sadalījumu, bez jeb-
kādiem aprēķiniem redzam, ka visiem elementārspēkiem tdF plecs

pret punktu C ir vienāds ar nulli. Tātad punkts C ir lieces centrs.

Profiliem, kuriem lieces centru nevaram noteikt šādā vienkār-

šotā veidā, jālieto izteiksme (6.19). Momentu 93t aprēķina pret
kādu brīvi izvēlētu šķērsgriezuma punktu A

9JtA= JrpāF, (6.20)
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kur t — spriegums, kuru nosaka pec 2uravska formulas (6.7):

_

QS\

p — elementārspēka jdF plecs.

levietojam Zuravska formulu izteiksmē (6.20)

A Qrs^ dF (621)
/* ļ o

Lieces centra attālumu c no punkta A aprēķinām ar izteiksmi

(6.19)

eA~~J~b- AF- (6-22)
JF

6-6. piemērs. Noteikt lieces centrus (6.22. zīm.) parādītajiem profiliem.

Atrisinājums,
a) C profils.

6-22. zīm.

Punktu A izvēlamies vertikālas sieniņas viduspunktā. Tad vertikālā daļa
nedos momentu. Paliek divas vienādas malējās da]as. lesvītrotajam laukumam

h

S*x=xs—,
2

bet lielumi

h

p A
=—. b=6, AF=6dx.

2

Inerces moments

h3& I 63 d db-h? \ /i26
+2 + «—(h+6d).

12 \ 12 4/12
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levietojam (6.22)
h h

ox6
12 r 2 2 3d2

eA — 2 I 6dx= .
/t26(/i+6d) J 6 h+6d

O i ■' . : •' .'- "<■ ■ ~s "„

b) Šķelts gredzens.
Punktu A izvēlamies sakrītošu ar centru. Inerces moments

I
x=nR3 6.

Statisko momentu pretx asi aprēķinām šādi:

n

S*x mm ļßsm\ķsßd\ķ=R26(l+cos cp).

levietojam iegūto S*
x (6.22),

1 f /?26(l+cos cp)/?

•*-l**J 1
m^2R-

-n

6-7. piemērs. Aprēķināt lielākos vērpes spriegumus 6-23. zīmējumā parādī-
tajai sijai un salīdzināt ar normāliem spriegumiem.

Atrisinājums. Epīru zīmējot, moments jārēķina pret lieces centru.

Tādēļ šķēlumā z, vērpes moments ir

m=2qzß.

6-23. zīm.

Vērpes momentu epīra paradīta 6-23. zīmējuma c. Lielākie vērpes spriegumi
maxx ir iespīlējumašķēlumā z=l

2R=2/?<7/.

Izmantojot plānsieniņu profilu vērpes spriegumu aprēķina formulu (5.20),
iegūstam

3301 3?/
maxt= = .

62 S jt62
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Sie spriegumi bieži vien var sasniegt lielas vērtības. Salīdzināsim tos ar nor-

māliem spriegumiem

max M
x ql2

max o= .

W
x 2ji/?26

Spriegumu attiecība

maxx 3ql2nR2 6 6R2

max o n62ql2 61

mazām 6 vērtībām var sasniegt lielas vērtības. Ja, piemēram, /=1 m, R=lo cm

un 6=l cm, tangenciālo spriegumu maksimums ir sešas reizes lielāks nekā
normālā sprieguma maksimālā skaitliskā vērtība.

Apskatītajos piemēros profils bija simetrisks pret x asi un lie-

ces centrs atradās uz šīs ass. Ja profiliem nav šādas simetrijas,
tad lieces centram jāaprēķina abas koordinātes, pieņemot, ka ir

abi šķērsspēki Qx
un Qy. Tad izteiksmes (6.22) vietā ir jāraksta

divas izteiksmes

ex=-j- / —

r
2

— dF,
Ix i b

x

\ (6.23)

6-9. §. SIJAS LIEKTĀS ASS DIFERENCIĀLVIENĀDOJUMS

UN TĀ INTEGRĒŠANA

Lai noteiktu sijas liektas ass vienādojumu, izmantojam saka-

rību (6.2), kuru ieguvām, aprēķinot lieces normālos spriegumus:

-r-ir' <6-24 >

No diferenciālģeometrijas zinām, ka plakanās līknes liekumu

var izteikt šādi:

1
_

y"

P B +UOT*
'

....... ,
dv

kur yir sijas īzliece un y
— .

Tā kā praksē pieļaujamās sijas izlieces ir mazas, tad (y') 2<g:l

un ar pietiekamu precizitāti varam rakstīt, ka

P
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levietojuši liekuma izteiksmi vienādojuma (6.24), dabūjam sijas
liektās ass diferenciālvienādojumu

EI
xy"=Mx (z). (6.25)

Pirmo reizi integrējot (6.25), iegūsim sijas šķērsgriezuma pa-

grieziena leņķi y'=Q=Q (z), bet, otro reizi integrējot, iegūsim sijas
izlieci y=y (z):

un

Tā kā (6.25) ir otrās kārtas diferenciālvienādojums, tad, to inte-

grējot, iegūstam katram posmam 2 integrācijas konstantes: C un

D. Tās aprēķinām no sākuma nosacījumiem, zinot 8 un y vērtī-

bas noteiktos posma šķēlumos.

6-24. zīm.

Aplūkosim, piemēram, no vienāda materiāla izgatavotu (E =

=const) divbalstu siju ar nemainīgu šķēlumu (/*=const), kura

noslogota ar koncentrētu spēku P (6-24. zīm.).
No spēku līdzsvara vienādojumiem nosakām balstu A un B

reakcijas:

2MB=0; Al-Pb=0 jeb A=P-^-,
2M

A=0; 81-Pa =0 jeb B =

Iposmā O^Zi^a:

M
x (zl )=Az1 jeb M

x{z{)=P~zt ;
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ievietojuši to vienādojuma (6.25), dabūjam

Elxy"\ =P•

Divas reizes integrējam:

1. £/^/
lS=£/6,-/)-|"^+Cl.

2. —

IIposmā o^z2^b;

M
x (e2) =522 jeb Mx (22) =P

y
22;

analogi iegūstam

3. EI
xy'2=EI

x
Q2

=Pj-^+C2,

/ b

Integrācijas konstantes C
v

Dv C 2un D 2nosakām atkarībā no sijas

atbalstīšanas veida un nepārtrauktības nosacījuma, pārejot no

sijas pirmā posma uz otro:

1) ja Z! =0, tad yi(0)=0;

2) ja 22=0, tad y2(0)=0;

3) ja 2i=a un z
2
=b, tad yi(a)=y2{b) un

4) e!(a)=e2(6).

No 2. un 4. vienādojuma, izmantojot nosacījumus 1) un 2), da-

būjam
£>! =() un D2=0

un, ievērojot nosacījumu 3),

EIx -yl(a)=P—•—+C,a,

£/x-y2(6)=/, ---ē
-+C2

6;

pielīdzinot labās puses, iegūsim

aC,-bC2
= (b-a).

b
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No 1. un 3. vienādojuma dabūjam

b a
2

EI
x .e

}{a)=P
T

—+Cii

a b2

EI
x

.Q2(b)=P —--+C 2;

rezultātā varam pierakstīt nosacījumu 4) šādi:

Cx-C2
=P^(b-a).

leguvām divus vienādojumus ar diviem nezināmiem C
x un C 2;

atrisinām tos:

f
„ n

, b-a T_l /
,

„b\ ab
Cl =Pab—- j ——=-P( 1-37-)—,

2 a —b * l ' 6

I 1 -1 I

1

I 1 -1 I

levietojuši Ci un C 2 vienādojumos, iegūstam sijas pārvieto-

jumu izteiksmes attiecīgi pirmajā un otrajā posmā:

P \ a z
2

3 ab ļ a \ ļ

Pēc šīm izteiksmēm var aprēķināt leņķa un lineāros pārvie-

tojumus jebkurā sijas šķēlumā.
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Kā redzējām, sijai ar diviem posmiem ir 4 integrācijas kon-

stantes; sijai, kas sastāv no n posmiem, ir 2n integrācijas kon-

stantes. To aprēķins ir ļoti darbietilpīgs. Tādēļ izstrādāta spe-

ciāla sākotnējo parametru metode, pēc kuras sijām ar nemainīgu
šķēlumu integrācijas konstanšu skaitu var samazināt līdz 2:

Ci= C2=
•••—Cn==C=EIQq

un

D!=£>2
= •••=Dn= D=Eīy0 ,

kur 0o un y0 ir sijas šķēluma pagrieziena leņķis un izliece koor-

dinātu sākumā.

6-25. zīm.

Sākotnējo parametru metodes pamatā ir šādi nosacījumi,
sastādot lieces momenta izteiksmes (6-25. zīm.):

1) visu posmu šķēlumu abscisas jāskaita no koordinātu sa-

kuma, kas atrodas vienā sijas galā;

2) katra nākamā posma lieces momentu izteiksmi iegūst, pie-

rakstot iepriekšējā posma lieces momenta izteiksmē jaunus locek-

ļus, bet iepriekšējos nemainot;

3) pārejot uz nākamo posmu,lieces momenta izteiksmei nojauna

pierakstāmiem komponentiem jāsatur reizinātājs (z—ao), kur z

šķēluma abscisa un a0
— visu iepriekšējo posmu garumu summa.

Tā, piemēram, 6-25. zīmējumā sijas pirmajam posmam ao=o, otra-

jam a0=a, trešajam _a0=b, ceturtajam a0=c, piektajam ao=d;

4) diferenciālvienādojums ir jāintegrē, neatverot reizinātāju

(z—a0 ) iekavas.
Lai varētu izpildīt 3. un 4. nosacījumu sijai ar vienmērīgi iz-

kliedētu slodzi, kura darbojas tikai uz sijas daļu, tad slodze iedo-

māti ir jāturpina līdz sijas galam (skat. V posmu). Posmos, kur

izkliedētas slodzes faktiski nav, jāpieliek divas vienādas un pre-

tēji vērstas izkliedētas slodzes,_kas savā starpā līdzsvarojas.

Aprēķinu praksē sijas liektās ass diferenciālvienādojumu inte-

grēšanu lieto samērā maz, jo ir izstrādātas efektīvākas metodes

ātrākai skaitliskā rezultāta iegūšanai (skat. 9. nodaļu).
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6-10. §. LĪKAS SIJAS LIECE

Par liku siju (stieni) sauc tādu siju, kuras ass ir liekta pirms
tās noslogojuma. Līkas sijas bieži izmanto dažādās mašīnu dēta-

jās un konstrukcijās: sloga celšanas kāsis, ķēdes atsevišķie locekļi,
mašīnu rāmji, gredzeni, arkas, cauruļu līkumi v. c. (6-26. zīm.).

Eksperimentāli pētījumi rāda, ka līkas sijas tīrās lieces gadī-

jumā arī ir spēkā plakano šķēlumu hipotēze.

6-26. zīm.

Lai noskaidrotu spriegumu sadalījumu sijas šķērsgriezumos,
ar diviem sijas asij perpendikulāriem šķēlumiem I un 77 iedomāti
izdalīsim sijas bezgalīgi mazu elementu ar ass garumu w SIS2
(6-27. zīm. a un c). Sijas šķēlumu I var pieņemt par nekustīgu.
Šķēlums II lieces momenta darbības rezultātā ieņem stāvokli

pagriežoties ap neitrālo asi.

Aprēķināsim sijas kādas šķiedras AB saīsinājumu, ja tā atro-

das atstatumā y no neitrālā slāņa.
Šķiedras sākotnējais garums ir

kjAß= (r+y)d<ņ,

kur r ir neitrālā slāņa (o=0) liekuma rādiuss;
y

— atstatums no neitrālā slāņa.

Šķiedras garendeformācija ir

l
=-ydQ;

tās relatīvā garendeformācija

kjßßi yd%
e ~ ~

(r+y)dņ
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Ja neievēro parasti niecīgo vienas šķiedras spiedi uz otru, tad

lieces normālos spriegumus var noteikt pēc Huka likuma:

c'- '-'-ū fde y
a=ce jeb o=—t—■ .

dcp r+y

No iegūtās formulas redzam, ka līkās sijas lieces gadījumā
normālais spriegums mainās y ass virzienā pēc hiperboliska

likuma, bet ne pēc lineāra likuma, kā tas bija taisnām sijām.

6-27. zīm.

Tīrās lieces gadījumā normālais spēks N=0, tapec

ļ odF=0.

F

levietojuši o izteiksmi, dabūjam

dcp / r+y

Tā kā

tad /Je»o.
dcp • / r+ y
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Ta kā r+ y
=

p, dabūjam,ka

=0 jeb r =0,
ip / p

no kurienes iegūstam neitrālā slāņa liekumarādiusu

/ p

kur integrālis saucējā pēc būtības ir šķēluma ģeometriskais rak-

sturotājs; to aprēķina katram konkrētam līkās sijas šķēlumam
atsevišķi.

Neitrālās ass nobīde no šķēluma smagumcentrā ir

yo=R-r=R (6.27)

i
~

Parastākajiem praksē sastopamajiem līku siju šķēlumiem yo

vērtības ir aprēķinātas atkarībā no šķēluma veida un tā izmēriem

un sakopotas tabulās.*

Šķēluma // patvaļīgi izvēlētā purtktā B darbojas spiedes sprie-
gums (6-27. zīm. b un c); formulas izvedumam pieņem o>o.

Lieces momentu M
x aprēķina kā elementārspēku odF momentu

summu

Mx
=— ļoydF

F

jeb, ievietojot integrālī o izteiksmi,

dcp / r+ y

Pārveidosim integrāļa izteiksmi:

C y
2 dF

_fy
2+ry-ry

dp=

i r +y ļ r +y

li

/ V r+ y I J
y Jr +y

* Skat. C. R. rīoHOMapeß, B. A. BnaepMaii h ap. Pacienj Ha npoMHocīb b

MauiiiHOCTpoeHHH. MaiurH3, t. 11, 1958.
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Bija jau pieradīts, ka pēdējais integrālis ir vienlīdzīgs nullei,

tāpēc var rakstīt

d 9 . d 6 M
x

M
x
=E•—-—S

x jeb —-—= ,
dcp dcp ES

X

kur S
x —$ydF=Fy0 ir šķēluma statiskais moments pret neitrālo

F

asi (skat. pielikumā 1-3. §).
d0

levietojuši o izteiksmē relatīvo šķēluma pagrieziena leņķi -ļ—'
dabūjam

a= (6.28)
Sx r+y

Taisnas sijas gadījumā S
x
=o un r =°°. Pārejot uz robežgadī-

jumu (r->°o), dabūsim agrāk iegūto formulu (6.3):

M
x

o=-—y.
'X

Lielākie lieces normāliespriegumi darbojas sijas malējās šķied-
rās (6-27. zīm. c un d):

M
x yi M

x y2
Ia on.

a^-—
x
'-Ķ

un (6-29)

kur Rļ=r+y l un R
2
=r-y2.

Vispārīgā gadījumā līkās sijas šķēlumā darbojas M
x,

Nun Qy

(skat. 2-3. §).
levērojot M

x un N, likās sijas stiprības nosacī-

jums ir

N M
x y x

F Sx Rl
(6.30)

N M
x y2

Atkarībā no M
x

un N zīmes (6.30) o
(i> un o(2) var būt dažā-

das zīmes; ja materiāls dažādi pretojas stiepei un spiedei, tad [a]
vietā (6.30) jāraksta attiecīgi [o]

sp
vai [o]3 t- Aprēķini rāda, ka sijām

ar R>sh neitrālā ass iet gandrīz caur šķēluma smagumcentru

tāpēc o noteikšanai var lietot taisnās sijas formulu (6.5).

6-8. piemērs. Noteikt sijas neitrālā slāņa liekuma rādiusu, ja tās šķēlums
ir a) trapece un b) taisnstūris (6-28. zīm.).
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Atrisinājums. Pēc formulas (6.26) nosakām sijas liekuma rādiusu:

F
_

F

ii, «,—*,<p) '

f
&

2
C f dpd*.

J i> J Jo
'.

''

o-. /••'„ '*•:' r a, o
r £

kur F= —- (£>i + č>
2 ) -A ir trapeces laukums;

p-r+g.

Trapeces sanu malas A—B

taisnes vienādojums ir

X\
R--p

_o L

Pārveidojuši dabūjam

*,=o,sļ\+ (b2-bi)X

*<&r{)].

r=o,s(6i +6
s)/i: 2/ —X

f P

o,[b,+(bs - bl).(^)]

xy dx1=

/ o

=Ļ{bļ +b2)h:ļ £ b[+(b2 -bl)X
R

2

\ h hI J p6-28. zīm.

0,5(bl +b2 )h
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0,5(6,+6
2)/i

jeb

bi+(b 2-bl)-— \ln- __(/?,-*,)
L h J R2

h

0,5(&,+62)ft

I 6,+ (62-6i)— \ln—-(b2
-b

l )
l h i R

2

Taisnstūrim 61 =62=6,

h

/•=

In—

R*

jeb, izvirzījuši logaritmu rindā un izmantojuši tikai tās pirmos divus locekļus,

dabūjam

\ 12# 2 /

Šķēluma statiskais moments pret neitrālo asi

h2 bh*
_SxS*Fy° X ' ]2R

=

\2R
=

~R~ '

Vispārinot iegūtorezultātu, iegūsim Davidenkova formulu

kur /«' ir šķēluma inerces moments pret centrālo asi

F — šķēluma laukums;

Ķ — sijas ass liekuma rādiuss.

6-9. piemērs. Aprēķināt pieļaujamo cejamā kāša slodzi [P], ja 6t =l cm,

6
2=4 cm, =10 cm, R2

=3 cm, /i=7 cm (6-28. zīm. ā) un [a]=l2oo kG/cm2.

Atrisinājums. Šķēluma statiskais moments S
x

"

pret asi x" un lau-

kums F ir

s"= I /i2, F =
h= 7=17,5cm 2.

2 6 2 2

Noteiksim šķēluma smagumcentrā stāvokli:

S*" / 6,A2 62-61
t,\ 6,+6,

»,= = ļ + -h2 : h
=

F\2 6 / 2

/ 1 -72 4-1 \ I+4
=( + 72 ļ : 7=2,8 cm.

\ 2 6/2

Kāša liekumā rādiuss ir

fl=i/,+#2 =2,8+3=5,8 cm.



Šķēluma centrālais inerces moments

1.73 (4—l) • 73

= 17,5• 2,82 =62,9 cm
4.

3 12

Pēc Dauidenkova formulas

I»' 62,9

yO~ = =0,62 cm.

F-R 17,5-5,8

Pēc stiprības nosacījuma (6.30)

N M
x y2

kur;V=P un M
X
=PR.

Ceļamā kāša pieļaujamāslodze ir

[<*] •F
=

i/o R2

1200 • 17,5
= =2680 kG.

5,8 2,18
+

~Qfi2~ 3~
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7. nodaļa

SIJA UZ ELASTĪGA PAMATA

7-1. §. SIJAS UZ ELASTĪGA PAMATA DIFERENCIĀLVIENĀDOJUMS

Celtniecības praksē pietiekami bieži jāsastopas ar gadījumiem,
kad sija nav atbalstīta atsevišķos balstos, bet visā garumā guļ
uz pamata. Tipiski piemēri ir ēku pamati, betona ceļu pārklājumi,

dzelzceļa sliedes utt. Sādā gadījumā nevaram aprēķināt pat bal-

stu reakcijas, jo būtībā nav pašu balstu kā tādu, bet ir nepār-
traukts pamats. Sis pamats defor-

mējas kopā ar siju (skat. 7-1.

zīm.). Lai varētu aprēķināt siju
uz elastīga pamata, nepieciešams
zināt pamata fizikālās īpašības.
Šo īpašību matemātiskajam aprak-
stam tiek lietotas ļoti dažādas hi-

potēzes. Pati vienkāršākā no tām

ir Vinklera hipotēze, pēc kuras

pieņem, ka pamata reakcija R

katrā punktā ir proporcionāla pār-
vietojumam

7-1.zīm.

R=-ky. (7.1)

Reakcijas R dimensija šai gadījumā ir kG/cm vai T/m. Tādēļ koe-

ficienta k dimensijai ir jābūt kG/cm2 vai T/m2. Proporcionalitātes

koeficients k ir atkarīgs no pamata fizikālajām īpašībām un sijas

platuma. Vinklera hipotēze ir derīga pamatiem, kurus veido zeme

vai tai līdzīgi pamati. Reizē jāatzīmē, ka Vinklera hipotēzē šā-

diem pamatiem nav ievērotas specifiskas parādības, kādas rodas,

pamatus atslogojot (zemes nosēšanās utt.).

Sijai, kura guļ uz elastīga pamata, varam pielietot parasto

liektās ass diferenciālvienādojumu (6.25)

Ely"=M(z). (7.2)

Lai varētu integrēt šo vienādojumu, nepieciešams uzrakstīt
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M(z) izteiksmi. Ta vieta, lai šo izteiksmi uzrakstītu tieši, rīkosi-

mies šādi. Izmantojam diferenciālsakarības

4f*-*
no kuram seko, ka

d2M(z)

Uz siju darbojas izkliedētā slodze q un pamata reakcija
R=—ky. Tādēļ kopējā izkliedētā slodze uz siju q(z) ir

q{z) =-q-ky. (7.4)

levietojam (7.4) sakarībā (7.3):

d2M(z)

Diferencējam vienādojumu (7.2) divas reizes pēc z:

*
<?22

levietojot labajā pusē (7.5), iegūstam šādu diferenciālvienādo-

jumu:
Ely™=-q-ky. (7.6)

Parasti šo vienādojumu mēdz rakstīt šādi:

y™+4a*y=--ļj-, (7.7)

kur

Esam ieguvuši ceturtās kārtas diferenciālvienādojumu. Ta vispā-
rējais integrālis ir atrodams kā homogēnā vienādojuma

{/1IV+4aVi=0

atrisinājuma

yx =c- az(Ci sin az +C2cos az) +eaz (C3 sin az+C 4cosaz)

un parciālā atrisinājuma y2 summa. Parciālam atrisinājumam y2

jāapmierina vienādojums (7.7). Nav grūti pārliecināties, ka par-
ciālo atrisinājumu y2 var ņemt šādā formā:



levērojot formulu (7.8), dabūjam, ka

Tātad

y=yi+y2=e~az (Ci sin az+C2cos az) +

+e
az (C3 s'm <X2+C 4cos az) - -j. (7.9)

Četru konstanšu C
v

C
2,

C 3 un C 4 noteikšanai nepieciešams for-

mulēt četrus sākuma nosacījumus. Vienādojums (7.7) ir cetur-

tās kārtas, tātad sākuma nosacījumi ir rakstāmi pašai izliecei

y un tās atvasinājumiem y\ y" un y"'. Pirmais atvasinājums ir

pagrieziena leņķis. Otrais atvasinājums y" ir izsakāms ar lieces

momentu M(z) no (7.2)

„ M(z)
y ( 7-10 )

Trešais atvasinājums y"' atbilst šķērsspēkam. Par to viegli pār-
liecināties, diferencējot (7.10):

1 dM(z) Q(z)

Kā redzam, sākuma nosacījumi ir meklējami izlieces, pagrieziena
leņķa, lieces momenta un šķērsspēka veidā, tas nozīmē, ka jāat-
rod šiem lielumiem vērtības tajos punktos, kuros tie ir zināmi

pirms uzdevuma risināšanas.

Apskatīsim konkrētus gadījumus.

7-2. §. BEZGALĪGI GARA SIJA

Tādas sijas kā dzelzceļa sliede, ceļa segums un citas ir ļoti
garas sijas. Šādām sijām, acīm redzot, nav svarīgi, kā nostipri-
nāti gali, ja tie atrodas pietiekami tālu no apskatāmās vietas. Tā-

dēļ aprēķinam pieņem, ka

sija ir bezgalīgi gara.

Apskatīsim bezgalīgi ga-

ru siju, kura koordinātu sā-

kuma punktā noslogota ar

spēku P (skat. 7-2. zīm.). Šis

uzdevums ir simetrisks pret
y asi. Tādēļ apskatīsim tikai
labo pusi, t. i., daļu, kurai

z>o. Sākuma nosacījumi tad

ir šādi:

1) ja 2==oo, tad y=0,

2) ja 2=00, tad y'=0, 7-2. zīm.



162

3) simetrijas dēļ,

ja 2=0, tad y'=0,
4) šķērsspēku epīrā (skat. 7-2. zīm.) spēka P pielikšanas pun-

ktā jābūt lēcienam, kas vienāds ar P. Tā kā sija simetriska, tad,

ja 2=0, Q= -—.

Sijas uz elastīga pamata diferenciālvienādojuma atrisinājums
(7.9) šajā gadījumā vienkāršojas, jo «7 =0,

y
=e~

az (Cļ sin az+C
2

cos az) + eaz (C3 sin a2+C 4cos az). (7.12)
Pirmie divi nosacījumi parāda, ka konstantēm C 3 un C 4 ir jābūt

C3=C4=0,

jo citādi pie 2= 00 izliece un pagrieziena leņķis reizinātāja eaz

dēļ kļūs bezgala lieli. Risinājums tādēļ jāmeklē formā .

y=e~az(C 1 sin az+C2cos az). (7.13)

Konstantes C\ un C 2 atrodam no diviem pārējiem nosacījumiem

y'=o, ja 2=o,

un

Pagrieziena leņķi var iegūt no (7.13), to diferencējot:

y'= —ae-az (Cļ sin az +C2cos az) + ae~az (Ci cos az—C
2 sin az) =

=ae~az [Cļ (cos az— sin az) — C
2(cos a2+sin a2)].

levietojuši 2=0, dabūjam

0=a(C,-C2).

Tātad

C2=Ci

un

y =e~ azCi (sin a2+cosa2), (7.14)

1/'= —2ae-az Cj sin a2.

Lieces moments ir proporcionāls y
":

«/"=2a2
e-

(XZ Cl(sin a2-cos az). (7.15)

Diferencējot vēlreiz, iegūstam

y"' =4a3e- azC1 cos «2. (7.16)
P

levietojam sākuma nosacījuma y"'= —2ĒĪ'
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No šejienes

c
'

.

8a 3£/

Zinot Ci, izteiksmes (7.14), (7.15) un (7.16) dod iespēju atrast

izlieci, momentu un šķērsspēku. Visas iegūtās izteiksmes parāda,
ka attiecīgie lielumi mainās viļņveidā. Trigonometrisko funkciju
sin az un cos az maiņas periods ir 2jt., tātad viļņa garums L ir

nosakāms šādi:

aL=2n,

ar k

Vislielākā izliece un lieces moments ir tad, ja 2=0:

P Pa
maxy=Ci= --Ba^r

=

"ir' (7-17)

p
maxM=-2a2C

l=———. (7.18)
4a£7

7-3. zīmējuma paradītas y un M epīras, pieņemot, ka a=0,05—•
1

cm

Kā redzam, jau nelielā attālu-

mā no spēka pielikšanas punkta
moments strauji samazinās. Prak-

tiski attālumā L momenti ir tik

niecīgi, ka ar tiem var nerēķinā-
ties. Sī iemesla dēļ formulas, ku-

ras tika iegūtas šajā paragrāfā,
lieto arī galīga garuma sijām, ja
to garums I>2L.

Lai atvieglotu izlieču, mo-

menta un šķērsspēku aprēķi-
nāšanu dažādos šķēlumos, izteik-

smes (7.14), (7.15) un (7.16) pār-
raksta šādi:

7-3. zīm.

M=-i-r,2(2), (7.19)
4a
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kur

rļi (z) =<?- az (sin ccz + cos az),

r\ 2(z) =e~az(cos az— sin az),

r\ s(z) =e~
az

cos az.

Funkcijas iļ ir tabulētas (skat. 7-1. tabulu).

7-1. tabula

Zinot lieces momentu, stiprību aprēķina pec parastas lieces

stiprības noteikuma formulas

max M
. ,

maxo= -—<[o].

7-3. §. GALĪGA GARUMA SIJU APRĒĶINS

V4EI
bezgalīgi garas sijas izteiksmes vairs pielietot nevar. Galīga ga-

ruma sijām diferenciālvienādojuma (7.7) atrisinājumu izdevīgi
pierakstīt nedaudz citādā formā. Tas nepieciešams tādēļ, lai vien-

kāršāk varētu aprēķināt integrācijas konstantes. Homogēnā vie-

nādojuma atrisinājums sastāvēja no četrām funkcijām eaz sin az,

eaz cos az, e~ az sin az un e~ az cos az. Atrisinājums ir arī jebkura
šo četru funkciju lineārā kombinācija. Izvēlamies šādu:

V\ (az) =ch az cos az,

ar T1l(2) H2U) Tll(2) Ib'(z)

0,0
0.2

0,4
0.6

0,8

1,0

1,2
1,4

1,6
1,8

2,0
2,2

2,4
2,6

2,8

3,0

1,0000
0,9651

0,8784
0,7628

0,6354

0,5083
0,3899

0,2849

0,1959
0,1234

0,0667
0,0244

-0,0056

-0,0254
-0,0369

-0,0423

1,0000

0,6398

0,3564
0,1431

-0,0093
-0,1108

-0,1716

-0,2011
-0,2077

-0,1985
-0,1794

-0,1548

-0,1282
-0,1019

-0,0777

-0,0563

1,0000
0,8024

0,6174
0,4530

0,3131

0,1988
0,1091

0,0419

-0,0059
-0,0376

-0,0563
-0,0652

-0,0669

-0,0636
-0,0573

-0,0493

3,2
3,4

3,6
3,8

4,0

4,2

4,4
4,6

4,8
5,0

5,2
5,4

5,6

5,8
6,0

7,0

-0,0431
-0,0408

-0,0366
-0,0314

-0,0258

-0,0204

-0,0155
-0,0111

-0,0075
-0,0046

-0,0023
-0,0006

+0,0005

0,0013
0,0017

0,0013

-0,0383

-0,0237

-0,0124
-0,0040

+0,0019

0,0057
0,0079

0,0089

0,0089
0,0084

0,0075
0,0064

0,0052

0,0041
0,0031

0,0001

-0,0407
-0,0323

-0,0245

-0,0177
-0,0120

-0,0073
-0,0038

-0,0011

+0,0007
0,0019

0,0026
0,0029

0,0029

0,0027
0,0024

0,0007
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V2(az) azsin az+sh az cos az),

j
(7.20)

V 3(az) =—sh az sin az,

Vļ(az)=-ļ(ch az sin az —sh az cos az)."

Funkcijas izvēlētas tā, lai tās apmierinātu šādus noteikumus:

V, (0)=1, V',(o)=o, l/",(0)=0, V'"1(0)=0,
V

2(0)=0, V'
2 (0) =l, V"

2(0)=0, V'"
2(0)=0,

V
3 (0)=0, V'3(0)=0, V"3(0) =1, V'"

3(0)=0,
( '

V4 (0)=0, V'4(0)=0, V"
4(0)=0, V'"4 (0) = 1.

Bez tam sakarība starp funkciju atvasinājumiem ir šāda:

(7.22)

Funkcijas, kuras apmierina nosacījumus (7.21) un kuru atvasinā-

jumus var izteikt ar šīm pašām funkcijām, sauc par Kjilova

funkcijām.
Diferenciālvienādojuma atrisinājumu ar Krilova funkcijām iz-

saka šādi:

y =C 1Vl(az) +C 2V2(az) + C 3V3 (az) + CtV4(az) +y2, (7.23)

kur y 2
— vienādojuma parciālais atrisinājums.

Arī parciālo atrisinājumu pierakstīsim nedaudz citādi. Izman-

tojot konstanšu variāciju metodi, var pierādīt, ka parciālais atrisi-

nājums pierakstāms šādi:

t/2 f V,(az-a()q(t)dt, (7.24)
k

o

kur t
— integrēšanas palīgarguments.

Vi

Vi -4V
4

-4V
3

-4V
2 -4V,

V
2

-4V4 -4V3 -4V2

Vz V
2

-4V
4

I
-4V3

-4K,
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Parciālajam atrisinājumam formā (7.24) ir lielas priekšrocī-
bas konstanšu aprēķinā. Ja sija ir ar s posmiem, tad vispārējā
gadījumā nezināmo konstanšu skaits ir 4s. Ja visai sijai koordi-

nātu sistēmu ņem vienu ar sākumu kreisajā galā un vispārējo
integrāli pieraksta formā (7.24), tad visiem posmiem konstantes

ir vienādas, t. i., 4s konstanšu vietā ir jāaprēķina tikai 4.

Apskatīsim parciālo atrisinājumu atrašanu atsevišķos slogo-
jumā gadījumos.

I. Sija visā garumā noslogota ar izkliedētu
slodzi <7 =const:

'■{_)■ t X

y2
=-

-7- / Vi(az-at)qdt=- / V\(az-at)dt.
k0 k

0

Izmantojot sakarības (7.22), varam rakstīt, ka

dVļ(az-at)
—= (-a) V\(az —at) = —a[-4V4(a2—a/)]=

=4aVi(az—at).

X z

[ V
t(az-at)dt= \ =

J 4a

=

_L
[17, (o) _Vļ(az)]~ [1 -Vļ (az)]

Pilnais atrisinājums ir

y=C, Vi (az) +C 2V
2 (az) +C 3V

3(az) + C 4V
A(az) -~[l-V, (az)].

2. Sija noslogota posmā
«i^z^a 2 ar vienmērīgi iz-

kliedētu slodzi <?=const

(skat. 7-4. zīm.). Sija sastāv no

trim posmiem:

I posms

Tā kā šajā posmā <7=o, tad7-4. zīm.

yi=C,V, (az) +C 2V
2 (az) +C 3V

3(az) +C4V4(az). (7.27)

// posms al^z^a2.
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Parciālais atrisinājums

z

4a f
1/211= ļ- / Vi(oi.z-at)q(t)dt.

levietojam

q(t)=o, ja z^a]t

q{t)=q, ja a^z.

Oi 2

l/2ii=--y-[/ V4(oz-aO<7(Od<+ / V4(az-a0 q(t)dt] =

0 ai

= f V
4(az-at)dt =

k
o

Tātad

ifa=C.V, (ae) +C2y2(az) +C3V3(az) +C
4
V

4(az) -

—?-[1 —Vj (cx3—czaj)]- (7.28)

/// posms a

levietojam y2 izteiksmē

q(t)=o, ja z^ūļ,

q(t)=q, ja a^z^a2,

q(t)=o, ja a2^z.

z a,

ij2iu=-~ f V
4(az-ai)q(t)dt=-~[ J V

i (az-at)q(t)āt+
o o

Oj z

+ / V4 / V4(az-ao?(od*] =

ai 02

=

f V
4(az-aod/=-41/i(a2-aOT=

a, 1

=— (az —ac2) — Vi (az—aai)].

(7.29)
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Līdz ar to

t/m=C, V, (az) + C 2V2 (az) +C3V3(az) + C 4K4(az) -

-■j[Vi (az-aa2) -V, (az-aai)]. (7.30)

Izteiksmes (7.27), (7.28) un (7.30) satur tikai četras vienādas

konstantes. Šāds pieraksta veids automātiski nodrošina posmu
saskares vietās vienādas izlieces (y), pagrieziena leņķus (y')t
lieces momentus (y") un šķērsspēkus (y"').

3. Sijai punktā a pielikts koncentrēts spēks P

(skat. 7-5. zīm.).

7-5. zīm.

Koncentrētu spēku var uzskatīt par vienmērīgi izkliedētu slo-

dzi bezgala mazā sijas garumā Az. Tādēļ / posmam z<a ir pie-
lietojama izteiksme (7.27). Sijas // posmam varam pie-
lietot izteiksmi (7.29). Izkliedētās slodzes q vietā ievietojam

P

q=~Āz~'

Atbilstoši ai=aun a
2=a+ Az.

Tad parciālo atrisinājumu šajā posmā pārrakstīsim šādi:

P

#211= 7-W\ (az —aa—aAz) — Vl (az —aa)].
Azk

Ja Az-> 0, tad

P
~

Vļ (az —aa) —V\ (az —aa—aAz)
#hi=-t- lim

— =

k AZ

Pa dVļ(az-aa) APa
...

.

=-7 \. . =
—V 4az-aa

. 7.31)
k d(az) k

Tas nozīmē, ka

Un =C,V, (az) + C 2V2(az) +C 3V3(az) +C4V4(az) -

4Pa

(7.32)
k



Izteiksme (7.32) vienādām konstanšu Cv C
2,

C 3un C 4 vērtī-

bām nodrošina posmu saskares vietā vienādas izlieces, pagrie-
ziena leņķus un momentus. Viegli pārliecināties, ka izteiksme

(7.32) nodrošina nepieciešamo lēcienu šķērsspēku epīrā. Šķērs-
spēks Q(z) ir

Q(z)=£/*/'".

Izteiksme (7.32) atšķiras no izteiksmes (7.27) tikai ar parciālo

atrisinājumu. TādēJ lēciens ir vienāds ar parciālā atrisinājuma
(7.31) trešo atvasināto

= a
3
=

=_4
ElPat

V"'4(0).
k

k
Tā kā V'"

4 (0) =1 un a4=
£y>

tad lēciens ir vienāds ar AQ=—P.

4. Sijai attālumā b no kreisā gala pielikts
koncentrēts momentsM (skat. 7-6. zīm.).

7-6. zīm.

Momentu var uzskatīt par spēkpāri, ko veido divi bezgalīgi
tuvu pielikti spēki. Tādēļ // posmā parciālais atrisinājums ir jāņem
kā summa no diviem parciāliem atrisinājumiem, ko dod katrs no

pieliktajiem spēkiem:

Pa Pa

y2n=
— 4—— Vi(az-ab) Vi(az —ab —aAz).

M
Tā kā P= , tad pāreja Az->0 dos

Az

Aa2
~ VJaz-ab) - V4 (az-ab-aAz)

y2U =

k~ £2 oāz
=

k d(az) k
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Otra posma pilnais atrisinājums ir

oii=C, V, (az) + C 2V2 (az) + C 3V
3(az) +

4a2

+C 4V
4(az) —MV3(az-ab). (7.34)

Izteiksme (7.34) nodrošina vienādas izlieces, pagrieziena leņ-

ķus un šķērsspēkus posmu saskares vietā. Tā kā pielikts moments,

tad lieces momentu epīrā jābūt lēcienam. Pārbaudām

= MVļ (0) =
M=

—AI
k k

Apskatītie pamatgadījumi ļauj noteikt jebkurai slodžu kombi-

nācijai atrisinājumu kā šo pamatgadījumusummu.

Kā mēs redzējām, izvēlētā atrisinājuma forma noveda pie tā,
ka neatkarīgi no posmu skaita posmu izlieces vienādojumi satur

tikai četras konstantes C\, C2, C 3, C 4. Tās atrod no sijas galu
nostiprinājuma veida. Katrs sijas gals dod divus nosacījumus.
Praktiski pielietojamie sijas nostiprinājuma veidi dod šādus sā-

kuma nosacījumus:

sijas gals atbalstīts šarnīrveidā z/=0, y"=0,

sijas gals iespīlēts t/ =0; y'=0,

sijas gals brīvs y"=0, y"'=o.
Tā kā risinājums pierakstīts ar Krilova funkcijām, kreisā gala

nostiprinājums uzreiz nosaka divu konstanšu vērtības:

ja sijas kreisais gals atbalstīts šarnīrveidā, tad

C, =0 un C3=0,

ja sijas kreisais gals iespīlēts, tad

C, =0, C2=0,

ja sijas kreisais gals brīvs, tad

C3=0, C4=0.

Tātad katrā konkrētajā gadījumā, Izmantojot labā gala nostip-
rinājumu, ir jānosaka tikai divas konstantes.

7-1. piemērs. Priedes koka sija ar kvadrāta šķērsgriezumu peld ūdenī (skat.
7-7. zīm.). Sijas garums /=lO m, šķērsgriezumā ir kvadrāts 20X20 cm. Prie-

des īpatnējais svars 0,6 • 10-3 kG/cm3
, elastības modulis £=105 kG/cm2, spēks

P=so kG un ģ=lo kG/m. Izkliedētā slodze darbojas 6 m garā posmā (a=2m).

Aprēķināt maksimālos spriegumus sijā.
Atrisinājums. Tā kā koka īpatsvars ir 0,6 - 10-3 kG/cm3, bet ūdens

1 - 10—
3 kG/cm3, tad sija no pašsvara iegrims par 0,6/t=12 cm. Pašsvara

ietekmē sija neizlieksies. Izliece parādīsies tad, kad tiks pielikta ārējā slodze.

Hidrostatiskais spiediens uz siju ir

p=-yaby,
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kur Yo — ūdens tilpumsvars, Yo= 10— 3 kG/cm 3;
b

— sijas platums;
y — izliece, atskaitīta no iegrimušā stāvokļa.

Izsakot analogi iepriekšējā vienādojuma veidam, redzam, ka

fc =Yo&=10-3 -20=2- 10-2 kG/cm2.

Tad

4 4 4

yk -,/ «12 -i/ 2

-
10-2 •12

= V = V =1,39-10- 3 cm-'.
4EI V 4Eb* V 4 • I05 •16 - 104

Sijai ir četri posmi.
Rakstām katram posmam izlieces vienādojumu:

/ posma

y1=C 1Vl(az) +C 2V2 (az)+

+C 3 Vs (az) +C
t Vi (az).

Tā kā sijas kreisais gals brīvs, tad

{/"(0)=0,

jr(o)-o.

Izmantojot tabulu (7.22), atro-

dam y" un y"': 7-7. zīm.

y"=a
2[-4CIV3(az)-4C2

V
4 (az) +C 3VI(az)+C4

V
2(az)]>

y'"=a.3[-4C1V2(az^-4C2
V

3 (az)-4C3 Vi (az)+C tVl (az)] .

levietojam kreisā gala sākuma nosacījumus, ievērojot (7.21),

0=a2C
3,

0=a3C
4.

Redzam, ka tiešām C 3un C 4ir vienādi ar nulli.

Tādēļ

yi=CIVs(az)+C2 V2(az).

I
II posmā asļz< —.

Seit nāk klāt izkliedētā slodze, tādēļ (7.28)

yn -Ci V, (az) +C2V2(az) - Ļ[ 1- V,(az - aa) ].
k

l

111 posmā —i <a<Z—o.

Atšķirībā no // posma parādās vēl arī P. Izmantojam (7.32)

q 4P<t ļ ī \

ym=CiVi(az)+C2
V

2(az)- —[l-V,(az-aa) —VA az-a—).
kk\ 2 I

IV posmā l—a^zs^l.



172

Beidz darboties izkliedēta slodze. Izmantojam izteiksmi (7.29), pārveidojot for-

mulā saskaitāmo, kurš satur izkliedēto slodzi

yiv=ClVl(az)+C2 V2(az)- — [V^az-aV-art-V^az-aa)}-
-■* "7 k _ /

4Pa / l \

Vļ ļ az—a— ).
k\ 2 1

Lai atrastu konstatries C\ un C2, izmantojam labā gala sākuma nosacījumus

</"(') =0,,

</'"(/) =0.

Atrodam y" izteiksmi ceturtajam posmam. Izmantojam (7.22)

4<?a2

y"=-4Cla1 V3{az)-4C2a
2 VA(az)+—- [V[az-a{l-a)]-3-

-k

4Ptx3 / l \
—

V3(az— aa)} V
2 \az-a — ļ.

k\ 2 1

Analogi
4oa3

y"'=-4Cļa3 V2(az)-4C2a
3V

3 (az) + {V2[az-a(l-a)] -

k

• 4P<x 4 / / \
— V2(az—aa)} -—

V! I az-a— J.

levietojot sākuma nosacījumos 2=7, iegūstam, ka

4q <s 4Pa / / \
0=-4C,V3(aI)-4C2 V<(al) +—[V3 (aa) - V3(a/-aa)] V2(a— ),

k k \ 2 I

4q 4Pa I l \
o=-4C

i
V

2(al)-4C2 V3 (al)+—[V2(aa)-V
2(al-aa)] VA a— ).

k k \ 2 /

levietojamskaitļus1 šajā sistēmā:

4-0,1 4-50-1,39-10- 3

4• 0,926c,+4 • 0,440 C2= (0,039-0,606) : • 0,690,
2- 10-2 2-10-2

4,01 4-50-1,39-10- 3

4• 1,218Ci+4• 0,926 C2= (0,280-1,054) 0,961.
2- 10-2 2- 10-2

Atrisinot sistēmu, iegūstam

C,= -5,20,

C2=-0,94.

Lielākais lieces moments ir sijas vidū. Aprēķinām y"u ļ-Lj , izmantojot sakarību

(7.22)

#"n=a
2ļ -4CiV3 (az) -4C2

V
t (az) - V3(az-aa) ļ.

1 Krilova funkcijas ir tabuletas. Skat. C. J\. rioHOMapeß h ap. PacqeTbi Ha

npoiHOCTb b MauiHHocTpoeHHH. Tom I. MocKßa, Mauirn3, 1956.



/
Ja z=—, i

2 •

max M=M (-UE/«/"i,(y) -- 4£/a 2 [C,K3( o
i )+C

2
l/

4(a -) +

+iiv,(c^.-aa).]--4.i0»-■ L392 • 10-o ( -5,2026 • 0,241 -

-0,9429 • ■ 0,087 j=-8,976 • 103 kGcm.

Lielākie spriegumi ir

maxM 8,976-103-6 kG

max o= ir—= ■ ■ —=6,732 ——.
W 20 3 cm

J
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8. nodaļa

SPRIEGUMI SALIKTOS SLOGOJUMOS

8-1. §. SPĒKU DARBĪBAS NEATKARĪBAS PRINCIPA PIELIETOŠANA

Līdz šim apskatījām atsevišķus slogojumā gadījumus, kad

stieņa šķēlumā darbojas tikai viens no iekšējiem spēkiem vai mo-

mentiem. Stieņa šķēlumā var būt

1) aksiālais spēks;
2) šķērsspēks;

3) vērpes moments;

4) lieces moments.

Tātad pamatslogojumu ir četri. lepriekšējās nodaļās katram

šim atsevišķajam slogojumā gadījumam tika iegūtas sakarības,

ar kurām varēja izskaitļot gan spriegumus, gan deformācijas.
Reālo konstrukciju elementi ļoti bieži vienlaikus pakļauti vairāku

iekšējo spēku un momentu kombinācijām. Nav grūti saprast, ka

šīs kombinācijas var būt ļoti dažādas. Aprēķinus šādos salikto

slogojumu gadījumos var ievērojami vienkāršot, reducējot salikto

slogojumu uz pamatgadījumu summu. Šādas sadalīšanas pamatā
ir spēku darbības neatkarības princips.

Balstoties uz šo principu, sistēmai, kurai pielikti vairāki spēki,
spriegumus, deformācijas un pārvietojumus var aprēķināt kā

summu no spriegumiem, deformācijām un pārvietojumiem, ko iz-

raisa katrs spēks atsevišķi.

8-2. §. STIPRĪBAS APRĒĶINS VISPĀRĒJA SALIKTA SLOGOJUMA

GADĪJUMĀ

Aprēķinot konstrukciju, svarīgākais uzdevums ir atrast vis-

vairāk noslogotokonstrukcijas daļiņu. Uzrakstot šai daļiņai saka-

rību starp spriegumiem un ārējiem spēkiem, iegūst izteiksmi stip-
rības aprēķinam. Ar šo izteiksmi var aprēķināt vai nu nepiecie-
šamos šķērsgriezuma izmērus dotajām spēku vērtībām, vai arī

noteikt pieļaujamās spēku vērtības esošajam šķērsgriezumam.

Spēku darbības neatkarības princips ļauj formulēt šādu kopēju
rīcības plānu (algoritmu) jebkura salikta slogojumā gadījuma
aprēķināšanai:
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1. Sastāda reālajam objektam atbilstošu aprēķinu shēmu. Zī-

mējot shēmu, reālo konstrukcijas elementu aizstāj ar tā ass līniju,
kura attēlo šķērsgriezumu laukumu smagumcentru novietojumu
telpā.

2. Zīmē iekšējo spēku un momentu epīras. Zīmējot lieces mo-

mentu epīras, jāatceras, ka šo epīru plaknēm jāsakrīt ar plaknēm,
ko veido šķēlumu galvenās inerces asis. Ja konstrukcijas elements

izveidots kā plānsieniņu profila stienis, tad, zīmējot vērpes mo-

mentu epīru, jāatceras, ka vērpes momenta plecs jāatskaita no

šķērsgriezuma laukuma lieces centra.

3. Analizējot iekšējo spēku un momentu epīras, atrod bīstamo

šķēlumu, t. i., to šķēlumu, kurā spriegumi varētu sasniegt vislie-

lākās vērtības. Ja stieņa šķērsgriezums nemainās, tad bīstamais

šķēlums ir tur, kur iekšējo spēku faktoru epīrām ir vislielākās

vērtības. Tajos gadījumos, kad epīru maksimumi atrodas dažādās

vietās vai arī stienim ir mainīgs šķērsgriezuma laukums, bīstamo

šķēlumu atrast ir grūtāk. Tad viss tālākais aprēķins jāatkārto
visiem tiem šķēlumiem, kuri var izrādīties par bīstamiem.

4. Raksta sakarības spriegumiem no katra iekšējā spēka un

momenta bīstamajā šķēlumā. Sprieguma izteiksmes vēlams rak-

stīt visiem slogojumā pamatgadījumiem, izvēloties vienādu koor-

dinātu sistēmu.

5. Kopējos normālos spriegumus jebkurā šķēluma punktā

iegūst, summējot algebriski visus normālos spriegumus. Kopējos
tangenciālos spriegumus iegūst, summējot ģeometriski tangenciā-
los spriegumus.

6. Izmantojot kādu no stiprības teorijām, iegūst ekvivalentā

sprieguma izteiksmi. Stiprības noteikums

max oe=s[o]

dod izteiksmi šķērsgriezuma laukuma izmēru vai pieļaujamās slo-

dzes aprēķinam. Lai noteiktu ekvivalentā sprieguma maksimālo

vērtību max oe, jāatrod bīstamā šķēluma visvairāk noslogotais

punkts. To var atrast, meklējot tās koordinātu x un y vērtības,

kad izteiksme o
e

sasniedz ekstremālo vērtību. Bieži šo punktu var

noteikt, zinot katram iekšējam spēkam un momentam atbilstošo

spriegumu sadalījumu bīstamajā šķēlumā.

Tālākajos šīs nodaļas paragrāfos piemēru veidā apskatīsim,
kā šo kopējo algoritmu var pielietot dažos praksē biežāk sastopa-

majos gadījumos.

8-3. GREIZĀ LIECE

Līdz šim apskatītajos lieces gadījumos lieces momentu plaknes
sakrita ar vienu no šķēluma galvenajām inerces asīm. Gadījumu,
kad lieces momenta plakne nesakrīt ne ar vienu no galvenajām
inerces asīm, pieņemts saukt par greizās lieces gadījumu.



Sāda slogojumā piemērs parādīts 8-1. zīmējumā. Seit parādīta
arī atbilstošā aprēķinu shēma. Lai iegūtu lieces momentus plak-
nēs, kuras sakrīt ar galvenajām inerces asīm, sadalām ārējo
spēku P divos komponentos P

x un P
y

galveno inerces asu vir-

zienā. 8-2. zīmējumā parādītas epīras. Kā redzams, šajā gadījumā
bīstamais šķēlums ir iespīlējuma vietā, jo tur abu lieces momentu

epīrām ir vislielākās vērtības. Atbilstoši katrai momentu epīrai
iegūstam spriegumus bīstamajā šķēlumā:

8-1. zīm.

s . M
x

P
y
-l Pl sin a

a=-

x
#= —y= —y,

M
v

P
x
-l P/cosa

r —
—j^ Xz= 7

—x=
j

x-

v 'y 'v

Summējot algebriski abus normālos spriegumus, dabūjam ko-

pējos normālos spriegumus:

o=o'+o"=--r
x

-y--rZx, (8.1)

t. i.,

o= —Pl sin oH—— cos aj.

8-2. zīm.
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Pēc izteiksmes (8.1) iespējams atrast arī šķēluma neitrālo asi.

Neitrālā ass ir linija šķēlumā, uz kuras o=0. Pielīdzinot izteik-

smes (8.1) labo pusi nullei, iegūstam šādu vienādojumu:

Ix M
v

Kā redzam, tas ir vienā-

dojums taisnei, kura iet

caur koordinātu sākuma

punktu. Šādas taisnes vie-

nādojumu varam pierak-
stīt (skat. taisni ti—n

8-3. zīm.) šādi:

tgcp=ļ. (8.3)

Salīdzinot izteiksmes (8.2)
un (8.3), redzam, ka

Izteiksme (8.4) parāda,
ka greizās lieces gadīju-
mā neitrālā ass nav per-

pendikulāra spēka darbī-

bas plaknei. Perpendiku-
lāra šī līnija var būt tikai

tad, kad galveno inerces
8-3. zīm.

momentu vērtības ir vie-

nādas ī
x
=Iy- Tad tā vairs nav greizā liece, jo šajā gadījumā

jebkura centrālā ass ir galvenā inerces ass, un asis, pret kurām

izpilda aprēķinu vienmēr var izvēlēties tā, lai tās sakristu ar

spēka darbības plakni.

Zīmējot šķēlumam kopējo normālo spriegumu diagrammu, iz-

manto neitrālās ass stāvokli (skat. 8-3. zīm.). Jebkāda šķēluma
punkta A spriegums ir summa no abiem atsevišķajiem spriegu-
miem:

oa=o'a+ o"a ■

Zīmēsim šo kopējo spriegumu diagrammu koordinātu sistēmā,
kurai viena ass sakrīt ar neitrālo asi (skat. 8-3. zīm.). Kā pa-
rāda izteiksme (8.1), kopējie spriegumi ir koordinātu x un y line-

āra funkcija. Tādēļ kopējo spriegumu grafikai jābūt taisnei. Par

to var pārliecināties arī, summējot abas zīmējumā parādītās atse-

višķās sprieguma diagrammas o' un o". legūtā kopējo spriegumu
diagramma parāda, ka kopējais spriegums o ir proporcionāls attā-

lumam no neitrālās ass. Šo īpašību izmanto visvairāk noslogotā
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šķēluma punkta grafiskai noteikšanai tad, kad šķērsgriezuma lau-

kumam ir sarežģīta forma (skat. 8-4. zīm.). Visvairāk noslogoto
punktu ar koordinātēm x

O, y0 atrod kā. punktu, kurš atrodas vis-

tālāk no neitrālās ass. Pēc tam šīs grafiski atrastās koordinātes

x O, yo ievieto sprieguma formulā (8.1) un

atrod vislielāko spriegumu šķēlumā.

levērojot to, ka šķērsspēku radītie tan-

genciālie spriegumi punktos, kuros nor-

mālie spriegumi sasniedz vislielākās vērtī-

bas, ir nelieli (taisnstūra šķērsgriezuma

gadījumā punktā ar vislielākajiem normā-

lajiem spriegumiem tangenciālie sprie-

gumi ir vienādi ar nulli), stiprības aprē-

ķinu parasti izpilda, ievērojot tikai nor-

mālos spriegumus. Stiprības aprēķiniem
tādēļ izmanto izteiksmi

-fyo+-[
1x (8.5)

Taisnstūra šķērsgriezuma laukuma gadījumā izteiksmi (8.5) var

rakstīt ari šādi: .

Izteiksme (8.6) ir derīga arī visiem tiem simetriskajiem šķērsgrie-

zuma laukumiem, kuru vistālākie punkti veido taisnstūra kon-

tūru, piemēram, Iveida šķērsgriezums.

8-1. piemērs. Dota vienā galā iespīlēta sija (skat. 8-5. zīm.). Sija noslo-

gota ar vienmērīgi izkliedētu slodzi 9=500 kG/m un koncentrētu spēku P=

=300 kG brīvajā galā. Spēks P veido ar y asi leņķi a=30°. Sijas garums

/= 1 m. Izvēlēties X profila sijas numuru, ja pieļaujamais spriegums [o]=

=
1600 kG/cm2. Uzzīmēt sprieguma diagrammu.

8-4. zīm.

8-5. zīm.
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Atrisinājums.

P
v
=P cos ct=3oo-0,866=260 kG,

P
X
=P sin «=3OO-0,5 =150 kG

Vertikālajā plaknē darbosies izkliedētā slodze q un P„, bet horizontālajā —

tikai P
x. Vislielākā lieces momenta vērtība gan vertikālajā, gan horizontālajā

plaknē ir sijas iespīlējuma vietā:

qP 500 • l 2
maxAf*=-- P„/= +260-I=slo kGm,

2 2

max M
y
=-P

x
l=150-1 =150 kGm.

Vislielākie spriegumi ir sijas profila vistālākajos stūros 1 un 2, tādēļ varam

lietot formulu (8.6)
510 150

100+ īoo s; 1600.
Wx Wy

Kā redzam, esam ieguvuši vienu vienādojumu ar diviem nezināmajiem W
x un

W
v. Abi šie nezināmie jāizvēlas no tabulas (skat. I pielikuma 1. tab.). So

darbu var vienkāršot, ievērojot, ka šajā profila tabulā mazākajiem profila
W

numuriem attiecība—
-

ir lielums, kas maz mainās un svārstās ap 7. levietojam

w
-~ —7. Tad iegūstam

"

Wx

510+150
Wy 510+150-7

Wx >s —= =97,5 cm
3.

16 16
.

Pēc profila tabulas pieņemam profilu ar-numuru 16, kuram W
x
=109 cm

3, bet

Wj,= 14,5 cm
3. Pārbaudām sprieguma vērtību

maxjWi maxMy
510 150

maxa= + -= 100+ 100= 1502 kG/cm2.
W

x
W

v
109 14,5

Starpība

|max a-[a] I I 1502-1600 ļ
— = 100 =6,2%.

I [a] I \ 1600 I

Ja ņemam iepriekšējo profilu ar numuru 14, tad

510 150

rnax o= 100+ 100=1930 kG/cm2,
81,7 11,5

|maxa-[a] I I 1930-1600 1
— ,= 100 =20,6%.

[a] I! I 1600 ]

Pārspriegumus, kas lielāki par 5%, pieļaut nevar, tādēļ apstājamies pie

profila ar numuru 16. Lai uzzīmētu spriegumu diagrammu, jāatrod neitrālās

ass stāvoklis. Profilam 16

7* =873 cm4, 7„ =58,6cm4.
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levērojot lieces momentu zīmes, pec formulas (8.4)

873 (-150)
t gfp= —=—4,38.

58,6 (-510)

Tātad cp~—77°.

legūtā mīnusa zīme rāda, ka leņķis 77° jāatliek no x ass pulksteņa rādītāju
kustības virzienā (skat. 8-5. zīm.). Atrastais neitrālās ass stāvoklis dod iespēju
uzzīmēt kopējo spriegumu diagrammu. Zīmēsim to iespīlējuma šķēlumam. Vis-

lielākā sprieguma vērtība šim šķēlumam pēc aprēķina bija 1502 kG/cm 2. Sis

spriegums ir punktos / un 2, jo šeit abām sprieguma sastāvdaļām ir vienādas

zīmes. Zinot sprieguma vērtību vienā punktā, varam uzzīmēt visu sprieguma
diagrammu, velkot taisni caur šo punktu un sprieguma diagrammas nullpunktu
(krustojumu ar neitrālo asi).

8-2. piemērs. Dota detaļa / (skat. 8-6. zīm.), kura kreisajā galā atbalstīta

uz paliktņa 2, bet labajā galā, izveidojot urbumu, uzsēdināta uz tapas 3. De-

taļas / kreisā gala šķērsgriezuma laukums ir kvadrāts 20X20 mm, bet labā —

8-6. zīm.

taisnstūris 20x40 mm. Detaļai pielikti divi spēki: šķēlumā B horizontāls spēks
Pi =0,5 P un šķēlumā A spēks P

2=
P 45° leņķī pret horizontu. Detaļas mate-

riāls — tērauds ar pieļaujamo spriegumu [o]=l4oo kG/cm2. Jāaprēķina pieļau-
jamās slodzes [P] vērtība.

Atrisinājums. Abām detaļas daļām šķēlumu galveno inerces asu xtf

virzieni sakrīt. Sadalām spēku P
2

divās komponentēs P
x un P

v
šo galveno

inerces asu virzienos. Spēks P\ nav jāsadala, jo tā darbības virziens sakrīt ar

x asi. Zīmējam aprēķinu shēmas katras galvenās inerces ass plaknē. Apskatot
8-6. zīmējumu, redzam, ka detaļas balstu veidi abās plaknēs nesakrīt. Tā sijas
kreisais atbalsts var uzņemt tikai vertikālu spēku. Atbilstoši tam kreisajā galā
vertikālās plaknes aprēķinu shēmā būs kustīga locīkla, bet horizontālajā ap-

rēķinu shēmā atbalsts vispār nav jāzīmē. Labajā galā vertikālajā plaknē de-

taļa var brīvi pagriezties, bet nevar pārvietoties — tātad nekustīga locīkla.

Horizontālajā plaknē labais gals nevar pārvietoties un pagriezties, tātad jā-
zīmē iespīlējums (skat. 8-7. zīm.).

legūtajām aprēķinu shēmām zīmējam epīras (skat. 8-7. zīm.).
Apskatot iegūtās epīras, noteikt bīstamo šķēlumu ir grūti. Tādēļ aprēķi-

nāsim visus tos šķēlumus, kuri var izrādīties par bīstamiem. Detaļas krei-
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sajā — tievākajā — daļā lieces moments vislielāko vērtību sasniedz šķē-
lumā B:

1
M

xB
=1000—Pv =236P kGmm, M

yB= 0.

3

Detaļas posmā AC par bīstamiem var izrādīties vai nu šķēlums A, vai arr

šķēlums C. Šķēlumā A, kā redzams, abas momentu epīras dod vislielākās vēr-

tības, bet šķēlums C ir ievērojami vājināts urbuma dēļ.

8-7. zīm.

Aprēķinām momentu vērtības šajos šķēlumos

2

MxA =1000 —P„=471P kGmm, /W„x =1000Pi =500P kGmm,

Mxa-0, Af„c= -2000P, + 1000P*= -293P kGmm.

Tā kā detaļas garums ir daudzkārt lielāks par šķērsizmēriem, tad šķērsspēku
izraisītie tangenciālie spriegumi ir niecīgi. Tādēļ bīstamajos šķēlumos visvairāk

noslogotie punkti būs tie, kuros normālie spriegumi sasniegs lielākās vērtības,

t. i., vistālākie punkti no galvenajām inerces asīm. levērojot katras detaļas

daļas pretestības momentu vērtības, spriegumus varam aprēķināt šādi: šķēlumā
B vislielākie spriegumi ir

M
xd

236P-6

maxo-B= = =0,177P kG/mm 2
,

W
xß

203

šķēlumā C atbilstoši iegūstam

M
yC 293-P-6

max oc=——= =0,221P kG/mm2.
WvC 2-10-202

Negatīvā zīme momentam šeit atmesta, jo šajā gadījumā mūs interesē tikai

sprieguma lielākā absolūtā vērtība.

Šķēlumā A jāievēro abu noslogojumu shēmu izraisītie spriegumi. Tā kā'

abos gadījumos vistālākajos stūros darbojas tikai normālie spriegumi, tad



182

summējam tos algebriski. Vislielāko summāro vērtību iegūsim tajos šķērsgrie-
zuma laukuma_ stūros, kuros abas noslogojuma shēmas izraisīs vienādas zīmes

spriegumus. Tādēļ varam rakstīt, ka

MxA MyA
max aA =o A+a A

= 1 =

WxA WvA

471-P-6 500-P-6
= + =-0,276P kG/mm2.

20 ■ 402 202 •40

Salīdzinājuši visus iegūtos rezultātus, redzam, ka vislielākā sprieguma
vērtība ir šķēlumā A. levietojot šajā izteiksmē pieļaujamā sprieguma vērtību

max o" A=[cr]= 14 kG/mm2, iegūstam

14
[P]= =50,7 kG.

0,276

8-4. §. EKSCENTRISKĀ SPIEDE (STIEPE)

Salikts slogojumā gadījums rodas arī tad, ja spiedes spēka
darbībaslīnija nesakrīt ar stieņa asi, t. i., spēka pielikšanas punkts
atrodas zināmā attālumā no šķēluma smagumcentrā. Sāda no-

virze bieži parādās tīri konstruktīvu iemeslu dēļ, kā, piemēram,
elektriskā vilciena strāvas vadu svars uz stabiem. Neizbēgamās

montāžas kļūdas, novietojot
plātni uz vairākām kolonnām,
izpaudīsies tā, ka spēks uz kat-

ru kolonnu darbojas ar zināmu

ekscentricitāti utt. Parasti šo

slogojumā gadījumu sauc par
ekscentrisko spiedi.

Slogojumā vispārīgs gadī-
jums attēlots 8-8. zīmējumā.

Spēks P pielikts punktā A, kurš

atrodas attālumā c no smagum-

centrā O. Punkta A koordinātes

galveno inerces asu koordinātu

sistēmā xy apzīmēsim ar x
p,

yp. Lai salikto slogojumu redu-

cētu uz vienkāršajiem slogoju-
mā gadījumiem, aizvietojam
spēku P ar tam ekvivalentu

spēku sistēmu stieņa smagum-

centrā. Tad stieņa smagum-
centrā darbosies spiedes spēks
P un lieces moments M=Pe.

Vispārējā gadījumā lieces mo-

menta darbības plakne nesakrīt

ar galvenajām inerces asīm,8-8. zīm.
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tadej šo momentu aizvietojam ar diviem momentiem. Lieces mo-

ments pret x asi ir

M
x
=PyP,

bet pret y asi

M
v
=PxP.

So lieces momentu vērtības, tāpat kā spiedes spēka P vērtības,
visos šķēlumos, neatkarīgi no augstuma ir vienādas. Tādēļ eks-
centriskas spiedes gadījumā arī spriegumu sadalījums jebkurā
stieņa šķērsgriezuma ir viens un tas pats.

Kopējais spriegums jebkādā stieņa punktā ir aprēķināms kā
summa no spiedes sprieguma

o=--

un no diviem lieces spriegumiem

_

M
v
x

_

PxPx

'v Iy

M
xy

=

PyPy

Ix /.V '

t. i.,
P Pxpx PyPy

a=
-y-—y jt- (8J)

Mīnusa zīmes visām sprieguma sastāvdaļām ir tādēļ, ka pieņem-
tajai koordinātu sistēmai pirmajā kvadrantā gan spiedes spēks,
gan abi lieces momenti izraisa spiedes spriegumus. Sajā formulā

var rakstīt visur arī plusa zīmi, bet tad P skaitliskā vērtība būs

jāievieto ar mīnusa zīmi. Bieži formulu (8.7) uzraksta arī šādā

.

<8-
8 >

ievedot inerces rādiusa apzīmējumu,

Izmantojot izteiksmi (8.8), viegli atrast arī neitrālās ass stā-

P

vokli. Pielīdzinām o=0. Tā ka -t? tad jābūt

xP
x yP y

I+TT+Tir=o- ( 8-9>
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legūtais vienādojums ir neitrālās ass vienādojums. Kā redzams,

x un y ir pirmās pakāpes, tātad esam ieguvuši taisnes vienādo-

jumu. Tā kā vērtības x= 0 un z/=0 reizē neapmierina vienādojums

(8.9), tad neitrālā ass šajā gadījumā neiet caur smagumcentru.
Lai grafiski konstruētu neitrālo asi, noteiksim punktus, kuros neit-

rālā ass krusto galvenās inerces asis. levietojot y= 0 vienādo-

jumā (8.9) un meklējot atbilstošo x vērtību x
Q, iegūstam krust-

punktu ar x asi

x o=-—- (8.10)
Xp

Analogi iegūstam krustpunktu ar y asi (x=0):

y o
=-— . (8.11)

Savienojot šos divus punktus C (0, y0 ) un D (x 0,0) ar taisni,

iegūstam neitrālo asi (skat. 8-8. zīm.).
Pēc tam kad uzzīmēta neitrālā ass, var uzkonstruēt arī kopējo

spriegumu diagrammu. 8-8. zīmējumā parādītas visas atsevišķo

slogojumu spriegumu diagrammas. Kādā punktā B kopējo sprie-

gumu ob iegūstam kā summu no trim vienkāršiem gadījumiem:

oB
=o'

B+o"E+ o'"B ■

Kā parāda formula (8.8), kopējais spriegums ir lineāra funkcija
no koordinātēm x un y. Tātad kopējā sprieguma diagramma arī

būs lineāra. Zīmējot šo diagrammu, par pamatu pieņemam taisni,
kas perpendikulāra neitrālajai asij (skat. 8-8. zīm.). Tur, kur pa-
mata līnija krusto neitrālo asi, spriegums o=0. Zinot vēl kāda

punkta, piemēram, B, spriegumu ob, kopējo sprieguma diagrammu
iegūstam, velkot taisni caur šīm divām zināmajām spriegumu
vērtībām. legūtā kopējā spriegumu diagramma uzskatāmi parāda,
ka vislielākie spriegumi būs no neitrālās ass visattālākajā punktā
(punkts X 8-8. zīm.). Sarežģītākām laukumu konfigurācijām šī

punkta koordinātes atrod grafiski.
Analītiskā izteiksme vislielākā sprieguma noteikšanai jāpie-

raksta šādi:

P/, . x
P
xX , yryX \ ,

Q 10,
maxo=- — 1H———I—rf— ). (8.12)

Ja nepieciešams noteikt vislielāko stiepes spriegumu, tad izteiksmē

(8.12) Xh un yu vietā jāievieto punkta L koordinātes (skat.
8-8. zīm.). levietojot, protams, jāievēro, ka lielumi xk , xv, yk, yv

jāieraksta, ievērojot attiecīgās koordinātes zīmi.

Stiprības aprēķinam izmantojam parasto nosacījumu

max o [o].
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8-3. piemērs. Dota čuguna kolonna (skat. 8-9. zīm.), kura spiesta ar spēku
20 T. Atrast izmēru a, ja [a]sp

=l2oo kG/cm2
,

[a]st=400 kG/cm2.

Atrisinājums. Kolonna sastāv no diviem raksturīgiem posmiem. Tā

kā1 spēks pielikts augšējās daļas smagumcentrā, tad augšējās daļas stiprības
noteikums

P

r

dod

yP
-i7~20000

= y =4,08 cm.

[a] r 1200

8-9. zīm.

Apakšējai daļai spiedes spēks nav pielikts smagumcentrā, tādēļ rodas ekscen-

triskā spiede. Apakšējās daļas šķērsgriezuma laukums ir kvadrāts. Ka zināms,

kvadrātam jebkura taisne, kas iet caur smāgumcentru, var tikt pieņemta par

galveno inerces asi. Šajā gadījumā par galvenajām inerces asīm pieņemsim

kvadrāta diagonāles. Tādā gadījumā, spēka pielikšanas punkts atradīsies uz

vienas no galvenajām inerces asīm. Tad saskaņa ar 8-9. zīmējumu varam

rakstīt, ka

f2
yP =—— a, Xp=o.

Ja xp =0, tad neitrālās ass vienādojums (8.9) pieņem šādu veidu: ,

ypy
-^-+I=o.

, • .
} /** - \_ \

Tas ir x asij paralēlas taisnes vienādojums. Tātad šajā gadījumā neitrālā

ass ir paralēla x asij. Vislielākie spriegumi tādēļ bus punktos B un C, jo tie

ir vistālāk no neitrālās ass. Punktā B ir vislielākie spiedes spriegumi, bet

punktā C vislielākie stiepes spriegumi. Lai pielietotu formulu (8.12), izskaitļo-

jam lielumu i
x2:

I
x

2*a4
a

2

*
=_

F 12• 4a2 ~3~~'
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levietojot izteiksmē (8.12) dotos lielumus, iegūstam

P I ļ2a3ļ2a \ P

oß
= I+-

-— =

4a2 \ 2a2 / a
2

P I ļ 2a3ļ'2a \ P
ac= I 1 ) =

4a
2 \ 2a2 / 2a2

Nosacījumi

pēc skaitļu ievietošanas

20000 20000
—

s£l2oo, 5=400

a> 2a2

dod šādas a vērtības--

V
2O 000

=4,08 cm,
1200

y
"2O 000

=5 cm.

2-400

Kā redzams, šajā gadījumā jāizvēlas
a=5 cm.

8-4. piemērs. Aprēķināt pieļauja-
mos spēkus 8-10. zīmējumā parādīta-
jiem no vienāda materiāla izgatavota-

jiem stieņiem.
Atrisinājums. 8-10. zīmēju-

mā parādītajam stienim izgriezums ir

tikai no vienas puses. Spēks atslābinā-

tajam šķēlumam pielikts ekscentriski8-10. zīm.

attālumā no smagumcentrā. Tādēļ

(a
\ f3 a

maxx—
V

—a — 12

41P4 4 4 P

1-1 ļ = 1+ =

i
y
ī J 3 / 3 \2 3 a

2

un

[P)=l[o] ai.

4

8-10. zīmējumāb spēks ir pielikts centriski, tādēļ

[P] =[a]a=.

Aplūkotais piemērs uzskatāmi parāda, ka aprēķinu praksē ra-

cionāli jāizvēlas ne tikai šķērsgriezumu laukums, bet arī slogo-
jumā veids.
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Celtniecības praksē ļoti bieži tiek pielietoti tādi materiāli kā

betons, ķieģeļi un citi, kuri praktiski nav spējīgi pretoties stiepes
spriegumiem. Tādēļ arī konstrukcijas no šādiem materiāliem ir

jāprojektē tā, lai nekur šķērsgriezuma laukuma robežās neparā-
dītos stiepes spriegumi. Ja ekscentriskās spiedes gadījumā, spēka
ekscentricitāte c būs neliela, tad nelieli būs arī lieces momenta

M=Pe izraisītie stiepes spriegumi. Summējot šos spriegumus ar

spiedes spriegumiem no spēka P, pēdējie pārklās stiepes spriegu-
mus un kopējie spriegumi visās šķēluma vietās būs spiedes. Tādā

gadījumā neitrālā ass nešķērsos laukuma robežas. Vissliktākais

gadījums, ko drīkstam pieļaut, ir gadījums, kad neitrālā ass iet

caur kādu no laukuma kontūras punktiem, t. i., spiedes spriegumu
vērtība kādā laukuma punktā nokritīsies līdz nullei, bet stiepe vēl

nesāksies. No teiktā izriet, ka var atrast tādas ekscentricitātes vēr-

tības, kuras visā šķērsgriezuma laukumā dos tikai spiedes sprie-
gumus. Atliekot šīs pieļaujamās ekscentricitātes uz visām pusēm
no laukuma smagumcentrā, iegūsim tā saukto šķēluma kodolu.

Kodola robežās pielikts spiedes spēks visā laukumā izraisīs tikai

spiedes spriegumus.
Lai aprēķinātu kodola robežas, visērtāk lietot neitrālās ass

vienādojumu (8.9). Ja mēs pieņemsim, ka neitrālā ass iet caur

kādu no laukuma kontūras punktiem, tad koordinātes x un y būs

zināmas: x =x
k, y=yk- Meklējamie lielumi tad būs x

p, y p, t. i.,
tās spēka pielikšanas punkta koordinātes, kuras nodrošinās neitrā-

lajai asij izvēlēto stāvokli. Atrastās x
p
=xc un yP=yc

vērtības tad

arī būs kodola robežas.

levietojam vienādojumā (8.9) x~x
k
un y=

yk-

l+1JCeX_+
JeyjL

=Q ( g l3)

Kā redzams, esam ieguvuši, lineāru sakarību starp nezināmajiem
lielumiem x

c
un ye,

t. i., taisnes vienādojumu. So taisni visvieglāk
konstruēt, atrodot punktus, kuros šī taisne krusto galvenās inerces

asis. Pieņemot y e=0, iegūstam krustpunktu ar x asi.

h2

xe=-~~- (8-14)
Xh

Krustpunktu ar y asi dabūsim,pieņemot, ka x
c
=0:

(8-15)
yk

8-5. piemērs. Atrast kodolu taisnstūrim /, 2, 3, 4 (skat. 8-11. zīm.).

Atrisinājums. Taisnstūrim inerces rādiusa kvadrāti pret galvenajām

inerces asīm xy ir
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" I
x

ab3 b 2

tx

I2ab ~~Ī2'

I
y

ba3 a2

*
~

F
~

\2ab~ 12 '

Pieņemam, ka neitrālā ass iet caur punktu / |i/m= -~ .*m = •
levietojot izteiksmēs (8.14) un (8.15), iegūstam

a
2 -2 a

Xel~~'\2~a 1"'

b2 -2 b

y'X
=

~l2~b'^~'&'

Izvelkam taisni /—/ caur punktiem ar koordinātēm (0, —
un (~~ -g-

>0 )'
legūtā taisne /—/ satur visu to spēka pielikšanas vietu koordinātes, kurām atbil-

stošās neitrālās asis iet caur punktu 1. Katram spēka pielikšanas punkta stāvok-

lim uz taisnes /—/ atbilst savs neitrālās ass stāvoklis (skat. 8-11. zīm.).

a b
Punktam 2 ar koordinātēm

x;,2=ļr" un yk2=— atbilst

■ a b

Xc2
=— — > !/c2=—•

O 0

Velkam taisni //—//.

Punkts 3 ļ 1- , —dod taisni ///—/// ar šādiem ass nogriežņiem:

a b
" Wv-

8-11. zīm. 8-12. zīm.
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Punktam 4 (- — , Aļ atbilst

a ' b

Xci=—, iV4=
6 6

un taisne IV—IV. Taisnes /—/, 11—11, 111—///, IV— IV veido ap smagum-
centru noslēgtu laukumu — kodolu_(skat. iesvītroto laukumu 8-11. zīm.).

8-6. piemērs. Atrast kodolu J_ profila šķērsgriezuma laukumam (skat.
8-12. zīm.).

Atrisinājums. Nav grūti
pārliecināties, ka šajā gadījumā ko-

dols ir tāds pats kā taisnstūrim

ar atbilstošiem gabarītiem. Pun-

ktiem 1, 6, 7, 12 atbilstošās taisnes

veidos tādu pašu kodola rombu kā

taisnstūra gadījumā. Kontūras pun-

kti 3, 4, 9, 10 aprēķinā nav vērā

ņemami, jo caur šiem punktiem ne-

var izvilkt neitrālo asi tā, lai >tā

nekrustotu šķēluma laukumu, t. i.,
lai šķēlumā neparādītos stiepes

spriegumi. Punkti 2, 5, 8, 11 var

dot dažus jaunus taisnes stāvokļus
(skat. taisni II—II), bet tie atro-

das uz ārpusi no jau iegūtā kodola,

tādēļ kontūru izmainīt nevar. Fak-

tiski iespējamie neitrālās ass stā-

vokļi punktiem 2, 5, 8, 11 ir stā-

vokļi, kad neitrālā ass satur reizē

arī gabarītu /, 6 vai 7, 12 punktus.
8-7. piemērs. Atrast kodolu šķē-

luma laukumam, kas apskatīts 1-13.

piemērā (skat. 8-13. zīm.).

Atrisinājums. 8-13. piemē-
rā laukumam ir aprēķinātas galve-
nās inerces asis. Kodola aprēķinam

8-13. zīm.

jāņem inerces rādiusi pret galvena-
jām asīm. Ārējie punkti šķēluma laukumam ir (skat. 8-13. zīm.) 1, 2 un 3.

Inerces momenti pret asīm v un v ir (skat. 1-13. piemēru)

lv =405 cm4,

/„= 159c

Visas figūras laukums
F= 52,64 cm

2.

Līdz ar to

/„ 405

/V= = =7,64 cm
2,

F 52,64

I
v

159

/„*= = =3,08 cm
2.

F 52,64

Nolasām no zīmējuma punktu 1,2 un 3 koordinātes

U\= 4,2 cm, i>i =— 2,4 cm,

«2
=—1,9 cm, y2

=—5,9 cm,

u
3
=—3,7 cm v3

= 3,4 cm.
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Aprēķinām šķēluma kodola krustpunktus ar koordinātu asīm v un v:

iv2 3,08
ii«i= = m _0,73 cm,

«i 4,2

(u2 7,64

f,,= = =3,18cm,

Vt 2,4 ļ

ivl 3,08
"«2= = = 1,62 cm,

"2 1,9

iu2 7,64
fe2= = = 1,29 cm,

v 25,9

iv 2 3,08

u<;3= = =0,83 cm,

"3 3,7

«u2 7,64
ve3= = = -2,24 cm.

Vi 3,4

Izvelkot taisnes /, //, /// caur iegūtajiem punktiem, dabūsim da|u no kodola

kontūras. Lai iegūtu pārējo kontūra daļu, jāapskata gadījums, kad neitrālā

ass iet caur attālākiem šķēluma laukuma punktiem, kuri pieder pusaplim. Tā

kā te nav asu lauzumu, tad jāņem pēc kārtas pietiekami daudz ap|a punktu.
Ņemam četrus punktus 4, 5, 6 un 7 ar koordinātēm

u4 =0,8 cm, u4 =5,7cm,

u5 =1,8 cm. f
6 =5,5 cm,

u6=2,scm, i>6=4,B cm,

«7 =2,8 cm, v7=3,9 cm.

Atbilstoši izskaitļojam

iv3 3,08 iu2' 7,64
«e4= = = —3,85 cm, v

ei
= =

=— 1,34 cm,
u4 0,8 v45,7

iv2 3,08 i"„2 7,64
hcs= = =-1,71 cm, veS= = = 1,36 cm,

«5 1,8 v s 5,5

/V 3,08 iu 2 7,64

UeS= = = -1,23 cm, frt
=

= =-1,59 cm,
"6 2,5 vs 4,8

ir2 3,08 i
u

2 7,64

«e7= = =-1,10 cm, v
e7

= =
= -1,96 cm.

u7 2,8 v73,9

Velkam taisnes IV—IV, V—V, VI—VI un VII—VII. levilktais laukums

starp taisnēm ir meklētais kodols.

8-5. §. STIENIS AR LAUZTU ASI

Stieni ar lauztu asi var uzskatīt par vispārēju salikta slogo-

jumā gadījumu. Apskatīsim aprēķina metodiku šādā piemērā.
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8-8. piemirs. Aprēķināt pieļaujamā spēka vērtību 8-14. zīmējumā parādī-
tajam stienim, ja tā materiālam [0]=2000 kG/cm 2.

Atrisinājums. Zīmējam epīras šķēlumu galveno inerces asu plaknēs.
8-14. zīmējumā b parādītas lieces momentu epīras, c zīmējumā vērpes mo-

menta epīra un d zīmējumā ass spēka epīra. No epīrām redzam, ka stieņa daļas

ar taisnstūra šķērsgriezumu bīstamais šķēlums ir vietā, kur taisnstūris pāriet
uz apaļo šķērsgriezumu. Sai šķēlumā darbojas

M
X
=60P,

M
V
=60P,

3fJJ=2OP.

Aprēķinām normālos spriegumus. Vispārējo normālo spriegumu formulu vis-

vieglāk sastādīt, aprēķinot spriegumus pirmā kvadranta kādam punktam A

ar koordinātēm x, y. Normālos spriegumus izraisa momenti M
x un M

v:

Ar šādā veidā sastādītu spriegumu formulu iespējams aprēķināt spriegumu

8-14. zīm
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jebkurā punktā, ievietojot attiecīgā punkta koordinātes ar atbilstošo zīmi. Sai

gadījumā

60-P-12 60-P-12 45 45

o= i/ Jfc=— Pu Px.

2-43 23-4 8 2

Taisnstūra šķēluma stūros 1 un 2 *i=—
1 cm, (/i =2 cm un x2

=l cm un

1/2=— 2 cm būs vislielākie normālie spriegumi. Taisnstūra stūros spriegumu
no vērpes nav, tādēj

45 45 135

|o-el
J=—P.2+—P- 1= P =33,8P.

8 2 4

Taisnstūra malu vidū būs vislielākie vērpes tangenciālie spriegumi. Punktos

3 un 4 ar koordinātēm je=o, y=±2 cm (skat. 5-3. §).

9K 20P
t=ii—=o,79s =4P, Wv=ahb ī,

Wy 0.246-4-2 2

<x=0,24G,

■n=0,795.

45P 45P 45P

Atbilstoši

ffe3,*=V"o-"2 +3^r=P ļ/ +3(4)2 =13,2P.

Punktos 5 un 6 ar koordinātēm a:=±l cm, y=0

3JI 20P

x=— = =5,1P,
Wv 0,246 •4• 22

45 45

Ke|=_-P-I=-__P, .

cr£5.6=P ļ/ (-^-)
2

+3(5,l)
2 =24,2P.

Redzam, ka vislielākais ae
taisnstūra dajai ir

ac
=33,8P.

Stieņa daļai ar apaļu šķērsgriezumu bīstamais šķērsgriezums ir iespīlējuma
vietā. Tur darbojas

M
X
=70P,

M
y=mP,

N=-P,

m=&op.

Spriegums no lieces ir

M
x

M
y

aM=——y —-x.

J X Jy



levērojot to, ka aplim l
x
=l

v
—l vislielākos lieces spriegumus var atrast, sa-

meklējot rezultējošo lieces momentu

M=yMx*+Mv
2
=PpO2 +602 =92P.

Tad

M d 32M 92-32

max ctm= «
i 1°=34,8P.

/, 2 iid3 n-3
3

Pretējā pusē lielumam max Oat ir pretējas zīmes spriegums. Tā kā kopējo
max a iegūsim, pieskaitot spiedes spriegumu an, tad

P

maxo=maxaM-CTw=-34,8P =-P(34,8+0,142)«-35P.
F

Vērpes spriegumi sasniedz maksimālo vērtību visā apļa ārējā malā

2R 60-P-16 60-16

max t= =
= P= 11,3P.

Wp jrd3 ji,-33

Tādēļ

oe =ļ/a2 +3T2 =PV352+3 ■ 11,32
=40,4P.

Salīdzinot šo ae ar lielāko taisnstūra daļai, redzam, ka stienim maxCTe
=40,4P.

Pielīdzinām max o~e
=[o~]. No šejienes

[o]=4o,4[P],

2000=40,4 [P],

[P] =49,5 kG.
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9. nodaļa

ELASTĪGO PĀRVIETOJUMU APRĒĶINĀŠANA

9-1. §. SISTĒMAS POTENCIĀLĀ ENERĢIJA

Apskatot četrus stieņa pamatslogojumus (stiepe-spiede, cirpe,

vērpe, liece), katram slogojumam tika iegūtas formulas spriegumu
aprēķinam. leguvām arī sakarības starp deformācijām un iekšē-

jiem spēkiem un momentiem. Ja šķēlumā darbojas tikai iekšējais
spēks vai moments, tad deformāciju noteicām šādi.

/. Deformācijas no aksiālā spēka N(z).
Ja aksiālais spēks ir mainīgs pa stieņa garumu N=N(z), tad

formula (3.6) dod iespēju noteikt kopējo stieņa pagarinājumu
(saīsinājumu)

4-/J§*. (9,,

Indekss L pie integrāļa nozīmē, ka integrējam pa visu stieņa vai

pat stieņu sistēmas garumu. Bezgalīgi mazs stieņa elements ar

garumu dz pagarināsies (saīsināsies) par lielumu

(9.2)

2. Deformācijas no vērpes momenta 3Ji.

Formula (5.3) dod iespēju atrast savērpes leņķi stienim

<P= / ■ (9-3)
i G,

p

Pārejam pie bezgalīgi maza stieņa elementa ar garumu dz. Atbil-

stošais savērpes lenkis ir

(9.4)

3. Deformācijas no lieces momenta M(z).
Lieces moments M(z) siju izliec. Šo izlieci var aprēķināt no

sijas liektās ass diferenciālvienādojuma (6.25)

Ely" =M(z),
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kuru var pārrakstīt ari šadi:

„_d(yO_ d 8 M(z)
y

dz dz EI '

No šejienes

EI

Izteiksme (9.5) ir analoga sakarībām (9.2) un (9.4) aksiālā spēka
un vērpes momenta gadījumos.

4. Deformācijas no šķērsspēka Q(z).
Šķērsspēka izraisīto deformāciju aprēķināšanai formula iepriekš

netika iegūta. Par pamatu šim izvedumam jāņem Huka likums

bīdē. Bīdes deformāciju y stieņa elementam var izteikt (skat.
9-1. zīm.)

ds

Y ~tgY= dF' (96)

levietojot y izteiksmi Huka likumā, varam rakstīt

(9.7)

Lai iegūtu sakarību starp pārvietojumu A un šķērsspēku Q(z),
bezgala mazā elementa deformācija ds jāsasummē pa visu sijas
augstumu, ievērojot x atkarību no Q(z).

9-1. zīm. 9-2. zīm.

Apskatītās formulas dod iespēju sarēķināt pārvietojumus un

šķēluma pagrieziena un savērpes leņķus, ja darbojas tikai viens

no iekšējiem spēkiem vai momentiem. Praktiski stieņu sistēmā

vai mašīnu detaļā vienlaikus ir vairāki iekšējie spēki un momenti

(salikts slogojums). Tādēļ uzdevums ievērojami sarežģījas.
Elastīgo deformāciju aprēķināšanai ir izstrādāts samērā daudz

aprēķina metožu. Par visuniversālākajām ir jāuzskata enerģētis-
kās metodes, kuras ļauj noteikt ar vienotu metodi jebkurai sistē-

mai patvaļīgi izvēlēta šķēluma pārvietojumus un pagrieziena
leņķus. Enerģētiskās metodes pielietošanai nepieciešams aprēķi-
nāt sistēmas potenciālo enerģiju, t. i., to enerģiju, kuru sistēma

uzkrāj, elastīgi deformējoties.
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Apskatīsim stieņa elementu garumā dz un pieņemsim, ka uz

to darbojas visi iespējamie iekšējie spēki un momenti N(z), Q(z),
3R(z) un M(z). Kamēr stieņa materiāls pakļaujas Huka likumam

un deformācijas ir mazas, varam lietot spēku darbības neatkarības

principu, t. i., kopējo elementa potenciālo enerģiju dU varam ap-

rēķināt kā potenciālo enerģiju summu no katra atsevišķā iekšējā
spēka un momenta.

Stieni stiepjot, sakarība starp aksiālo spēku N un pārvietojumu
A ir lineāra (skat. 9-2. zīm.).

Uzkrātā potenciālā enerģija ir visu bezgalīgi mazo enerģiju
summa:

t7jv= J dco.

No 9-2. zīmējuma redzams, ka šī integrāļa vērtība ir vienāda ar

zemlīknes laukumu, t. i.,

UN (9.8)

kur

N — aksiālā spēka galīgā vērtība;
A

— stieņa deformācijas galīgā vērtība.

Ja apskata stieņa elementu ar garumu dz, tad tā galīgā defor-

mācija, kura atbilst galīgai aksiālā spēka vērtībai N(z), ir dA,
tādēļ

dUN =±-N(z)dA. (9.9)

Vērpes gadījumā sakarība starp savērpes leņķi cp un vērpes mo-

mentu 301 arī ir lineāra, tādēļ sakarība ir tāda pati kā aksiālā

spēka darbības gadījumā

dc7
a) j=-i-aji(z)dcp. (9.10)

Lieces momenta potenciālā enerģija aprēķiņāma tāpat kā vērpes
gadījumā, pareizinot lieces momentu M(z) ar tam atbilstošo

šķēluma pagrieziena leņķi 6:

dUM =±M(z)dd. (9.11)

Sķērsspēka Q(z) radīto poten-
ciālo enerģiju aprēķināt tieši

nevaram, jo nav zināma saka-

rība starp Q(z) un pārvietoju-
mu. Tādēļ neaprēķināsim poten-
ciālo enerģiju visam stieņa ele-

mentam garumā dz ar šķērs-9-3. zīm.



griezumu F, bet izdalīsim bezgala mazu elementu dFdz (skat.
9-3. zīm.). Šim mazajam elementam ir spēkā Huka likums

x= Gy.

Tā kā sakarība starp x un y ir lineāra, tad šajā bezgala mazajā
elementā būs uzkrāta potenciālā enerģija

du=yTY- (9.12)

Stieņa elementā ar garumu dz uzkrāsies potenciālā enerģija

dU0= ļ dudV.

F

Tā kā bezgalīgi mazā elementa tilpums AV=dFdz, tad

di7Q
=d2jdudF.

F

levietojot (9.12), iegūstam

F

ds
Ta ka mes jau zinām,ka v= —, tad

dz

dUQ =-Ļ fdszdF.
2 t

Izsakām t ar Zuravska formulu (6.7)

Q{z)S*
T=

1b ■

Tad

dc/
Q
=i-Q(z)-i / (9.13)

Zinot visu atsevišķo iekšējo spēku un momentu potenciālās ener-

ģijas, spēku darbības neatkarības princips ļauj uzrakstīt kopējo

potenciālo enerģiju elementam dz:

dU=dUN+ dUcSS\+ dlJM + dUo=—N{z)dA+
2

(9.14)
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Praktiskai lietošanai izteiksmi (9.14) pārveido, izmantojot izteik-

smes (9.1), (9.4), (9.5) un (9.7). Ar šo izteiksmju palīdzību izsa-

kām dA, dcp, d0un ds un ievietojam izteiksmē (9.14)

Beidzamajā saskaitāmajā t atkal izsakām pēc Zuravska formulas.

leveduši apzīmējumu
F C S*2

k=

—J^~
AF' (915)

F

iegūstam

-4^-4^-4^+

Visai stieņa sistēmai potenciālo enerģiju iegūsim, summējot visu

elementu dz potenciālās enerģijas:

r ,
i r W(z) i r an2(2) .

i r M 2(z)
U=— / —-^-d2H— /

„

'
dz-\— / z±r-dz +

2 J EF 2 ļ GI
P

2J EI

4*/^d* m

Izteiksme (9.17) satur visus raksturīgos iekšējos spēkus un mo-

mentus. Tā kā lieces momenti un šķērsspēki var būt divās plak-
nēs, tad, tos aprēķinot, jāraksta atsevišķa izteiksme katrai plak-
nei. levērojot to, potenciālo enerģiju (9.17) rakstīsim šādi:

2 f^iīl i2+l f^ĒL iz+l /-^dZ+
2 J EF 2 l GIP 2 l EI

X

1 fAV(2) 1 f QxHz) 1 f Q
yHz)

+2J EI
y

d2+
2

kx J GF
dz+

2
kv

r

J GF
dZ

'
(9.18)

kur

k=_F_r_Sjr_ āF
• v/ v

■
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Koeficienti k
x

un k
y

ir bezizmeru lielumi, kuri raksturo tikai dotā

šķēluma laukuma veidu.

9-1. piemērs. Aprēķināt koeficientus k
x un k

v
taisnstūra laukumam (skat.

9-4. zīm.)
Atrisinājums*. Aprēķinām koeficientu k

y:

bh?
i' i /*= , F=Wi, b

x
=b.

12

lesvitrotajam laukumanj

S\=b(—-y\
—

(—+y) =—(
— -y2 ).

\ 2 /2 \ 2 7 2\ 4 /

levietojamizteiksmē (9.19)

/ h2 V

b- if
bh(\2)2 r \ 4 /

(bh3
)2 J \b2

ttļi

72 ļ /i4 'h2
y

3 t/5 ļ 6

Āš" I 6 6I ~

5

9-4. zīm.

Kā redzam, taisnstūrim k
y

vērtība nav atkarīga no attiecības ~. Tādēļ arī

otrajam koeficientam k
x

vērtība ir tāda pati:

6

X ~Y'

Formulā (9.18) integrēšanas robežas (apzīmējums L) nozīmē,

ka jāintegrē pa visu sistēmas garumu, t. i., pa visiem posmiem.
Dabiski, izpildot pašu integrēšanu, katrs integrālis jāsadala tik

daļās, cik ir posmu, jo iekšējo spēku un momentu izteiksmes kat-

ram posmam ir citas. Lielumi EF, GI
P, EI un GF atstāti zem

integrāļa zīmes, jo vispārējā gadījumā tie var mainīties atkarībā

no attāluma z.

Pielietojot izteiksmi (9.18), jāatceras, ka tās izvedums balstās

uz lineāru sakarību, t. i., uz Huka likuma izmantošanu. Tādēļ
izteiksme (9.18) ir derīga tikai.proporcionalitātes robežās. Tā

kā parasti šī robeža ir tuva elastības robežai, tad parasti saka,
ka tā ir elastīgo deformāciju potenciālā enerģija.
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9-2. §. MAKSVELA TEORĒMA PAR PĀRVIETOJUMU SAVSTARPĪGUMU

levedīsim dažus materiālu pretestībā un būvmehānikā plaši

pielietojamus apzīmējumus. Ja uz sistēmu darbojas spēks P„ tad

sistēmas i-tā punkta pārvietojumu no šī spēka apzīmē ar A,/. Pir-

mais indekss norāda, kādā punktā tiek meklēts pārvietojums, bet

otrais indekss — iemeslu, kas izraisa pārvietojumu. Ja sistēmai

pielikts spēks, kura vērtība ir viena spēka vienība Pj=l, tad

9-5. zīm.

atbilstošo i-tā punkta pārvie-

tojumu apzīmē ar 6,;. Indek-

su nozīme iepriekšējā.
Pierādīsim teorēmu

6««fy<. (9.20)

Apskatām sistēmu, kurai pie-
likti divi spēki Pī=l un P,=
=1. Pieņemam, ka sistēmas

stieņu materiāls pakļaujas
Huka likumam un deformāci-

jas ir mazas. Līdz ar to va-

ram pielietot spēku darbības

I/ a

II
I

'ZvTZ

% L_t
* i r/---- -

~

i 6„

7 6

I

9-6. zīm.

neatkarības principu. Pielietosim šo principu šadi. Pieliksim sistē-

mai vispirms spēku Py=l un pēc tam spēku P{ = 1 (skat. 9-6.

zīm. a). Pieliekot šādā secībā spēkus, sistēmā uzkrāsies potenciālā
enerģija, kas skaitliski vienāda ar spēku pastrādāto darbu. Spēka

P/=l galējai vērtībai atbilst pārvietojums 6i/. Pastrādātais

darbs ir

Pēc tam pakāpeniski pieliekam spēku P,=l. Spēkam sasniedzot

savu galējo vērtību, tā pielikšanas punkts pārvietojies par lielumu

6i». Pastrādātais darbs ir
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Bez tam pieliekot spēku Pt-, pārvietosies spēka P; pielikšanas

punkts. Sī spēka vērtība visu laiku ir P/=l un spēka P( pieaug-
šanas procesā nemainās. Tā kā šajā procesā spēks P/=l pārvie-

tojas par lielumu 6
;1-, tad tiek pastrādāts darbs

P
j
6
ji
=6

ji.

Kopējā uzkrātā potenciālā enerģija ir

-jOjj+-^-da+Bji.
Atkārtosim šo aprēķinu vēlreiz, tikai apmainīsim spēku pielikša-

nas secību. Vispirms pieliksim spēku Pi un pēc tam spēku P,-. Tad

kopējā potenciālā enerģija ir

Abām šīm enerģijām ir jābūt vienādām:

6jj+ — 5u+Bji= Biii+— 6n+Bi3.

No šejienes

ļ 6ji=Bij.

So teorēmu sauc par Maksvela teorēmu jeb teorēmu par pārvieto-
jumu savstarpīgumu. Teorēmu lieto plaši, jo tā ļauj ievērojami
samazināt aprēķinos ieguldāmo darbu.

9-3. §. KASTILJĀNO TEORĒMA

Aplūkosim elastīgu sistēmu, uz kuru darbojas speķi P\, P2,...,
P(,...,

P
n. Sistēmai deformējoties, uzkrāsies potenciālā enerģija

n
„

z ITT

kur A,- ir i-tā šķēluma kopējais pārvietojums no visiem spēkiem
i-tā spēka darbības virzienā:

n

Ai= £Ai). (9.22)

i-tā punkta pārvietojumu A,-
;

no spēka P
;- var pierakstīt šādi:

Aij=i°j6ij, (9.23)
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jo A;/ ir P, reižu lielāks nekā pārvietojums Bļj no

spēka vieninieka Pj= 1. *

levietojam (9.23) izteiksmē (9.22):

A,= ]?Pfii} . (9.24)

Atvasinām potenciālās enerģijas izteiksmi (9.21) pēc viena no

dP
speķiem P

r. Atvasinām ka reizinājumu. Atvasinājumu ~- var dot

tikai loceklis i =r. Tādēļ

dU
_

1 1 y c9Ai

dP
r

~2
Ar+

2 &
i ~dP7-

Izmantojam izteiksmi (9.24) atvasinājuma iegūšanai. Atva-

sinājumu dos tikai loceklis j=r:

Līdz ar to

dU l 1 Vn
.

Kā redzam no izteiksmes (9.24),

n

Pioir=A
r.

i-1

levietojuši to, iegūstam

āFr
A'- < 9-25 >

Izteiksme (9.25) rāda, ka potenciālās enerģijas parciālais atvasi-

nājums pēc kāda spēka dod spēka pielikšanas punkta pārvieto-
jumu spēka virzienā. So teorēmu sauc par Kastiljāno teorēmu.

Teorēmas izvedumā tika pieņemts, ka pārvietojumu virzieni

sakrīt ar spēku darbības virzieniem, t. i., aprēķinot pārvietojumus
ar Kastiljāno teorēmu, par pozitīviem pārvietojumiem pieņem pār-

vietojumus, kuri sakrīt ar spēku darbības virzieniem.

Potenciālo enerģiju stienim nosaka ar izteiksmi (9.18). Lai

iegūtu pārvietojumu A
r spēka P

r
darbības virzienā, atvasinām

izteiksmi (9.18) pēc P
r:
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Vienīgās zemintegrāļa funkcijas, kuras satur P
T

ir N 2(z), 30t2(z),
M2(z) un Q2(z).

Apmainām atvasināšanas un integrēšanas darbības vietām. At-

vasinot iegūstam, ka

dP,
1 '

dP,
•

dP
T

X '
ČP

r

dP
r

dP
r

'

levērojot to, izteiksme pārvietojuma A
r aprēķināšanai būs šāda:

r

ļ EF dP
T ļ GIP dP

r

f M
x (z) dM

x (z) fMv (z) dM
y(z)

+
J~~eT. dpT

āz+ J—ĒTy dPT
āz+

+ kx J~GF dPT
d + V J~GF dPT

iZ- (926)

Praktiskos aprēķinos parasti divus beidzamos locekļus atmet.

Šo locekļu īpatsvars ir jo mazāks, jo stieņu garums ir lielāks par

to škērsizmēriem.

Tad

9-2. piemērs. Aprēķināt 9-7. zīmējumā parādītajai sistēmai spēka pielikša-
nas punkta pārvietojumu.
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Atrisinājums. Atrodam balstu reakcijas:

P P

A H =P, A v = , Bv=—.
-

.- ■ *■ • •••
..■ ■ • = 2 2

Rakstām iekšējo spēku un momentu izteiksmes

9-7. zīm.

/ posmā

Os£z,sSL

P

N l <Z)=-AV =—;

2
,; >

Mi(z)=AHzl=Pzl.

Sķērsspēka Q izteiksmi nerakstām, jo
rēķināsim pēc izteiksmes (9.27), ievēro-

jot to, ka stieņi ir pietiekami gari.
// posmā

osSz2 s£2/.

Apskatot labās daļas līdzsvaru, da-

būjam

P
Mu(2) =B vz2 =—z2 .

/// posmā

OsSZasS/,

P

Nui(z)=-By= .
2 '

1

Atrodam parciālos atvasinājumus pēc spēka P:

dNi(z) 1 dMj(z) ' dMu(z) z2 cWm(z) 1

dP 2' dP
I,J

dP 2~" č>P 2"'

Tā kā stieņu sistēmai ir trīs posmi, tad izteiksmē (9.27) katra vispārīgā
integrāļa j" vietā ir trīs integrāļi ar posmiem atbilstošām robežām: -

I !

f jVi(z) dNi(z) . r NIU(z) <Wm(z)
J

A= / d2i+ -/ d23 +
J EF dP J EF dP

■v.:~, 0 ■ 0 ",.> j.
..
.t.

1 21

f Mi{z) dMi(z) f Mu (z) dMn(z)
j

+ / dz,+ / d22.
J EI dP J EI dP
0 » / '.■■:■■.,)> • -••. ;-. •

Stienis ir ar nemainīgu šķērsgriezumu un īpašībām, tādēļ lielumus EF un £7

varam iznest pirms integrāļa zīmes. levietojam iekšējo spēku, momentu un

to atvasināto izteiksmes:

00
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1 21

0 ' 0' W

1 /PL Pl \II PP 2PP \ Pl PP

~~ĒF\~T~
+~4~) ~ĒT\~3~

+~

3 / 2ĒF~
+

El

legūtais rezultāts norāda, ka pārvietbjums ir pozitīvs, t. i., spēka pielikšanas
punkts pārvietojas spēka pielikšanas virzienā.

Lai samazinātu izskaitļošanas darbu, izdevīgi katram posmam

ņemt savu koordinātu sistēmu ar nullpunktu posma sākumā. Tad

viena no integrācijas robežām ir 0.

Kastiljāno teorēma (9.25) deva iespēju aprēķināt šķēluma pār-
vietojumu spēka pielikšanas virzienā. Pilnīgai sistēmas deformētā

stāvokļa noteikšanai nepieciešams zināt arī šķēluma pagrieziena
un savērpes leņķus.

Pieņemsim, ka sistēmai pielikti momenti M
v

M 2,..., Mit...,
M

n. Sistēmai deformējoties, tās potenciālā enerģija izmainīsies

par lielumu
n

U=j (9.28)
i= 1

kur 9£
— i-tā šķēluma pagrieziena leņķis i-tā momenta virzienā

no visiem momentiem, kas darbojas uz sistēmu. levērojot iepriek-
šējās sakarības, varam rakstīt

n

3-1

un

kur 6i/ šajā gadījumā ir jāsaprot kā i-tā šķēluma pagrieziena leņ-
ķis no momenta vieninieka Mj=\.
Tad

n

6i= Mfii}. (9.29)

i-i

Atvasinām potenciālās enerģijas izteiksmi pēc viena no pielikta-
jiem momentiem Mk.

No visiem M
t atvasinājumu dos tikai loceklis, kam i=k:

dU 1r» , 1 Vm dQi
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(30•
Izsakām ar izteiksmi (9.29) Atvasinājumu

var dot tikai loceklis, kuram j=k.

Tādēļ

=Oik-
dMh

levietojam

dU 1 1 Vu
*

=—6,+— >j
dMh 2 2£J

Tā kā no (9.28) seko, ka

tad
dU

(9-30)
o\Mft

Izteiksme (9.30) ir Kastiljāno teorēmas turpinājums. Poten-

ciālās enerģijas atvasinājums pēc kāda momenta dod momenta

pielikšanas šķēluma pagrieziena leņķi momenta darbības virzienā.

Atkārtojot tās darbības, kuru rezultātā ieguvām izteiksmes

(9.27), dabūsim, ka '

f N(z) dN(z) , f Sūt(z) d3K(z)
An

,
Qh= / —7-rp; jrf—dz+ / —— —dz+

£ £F dM
h

J Glp dMk

r M
x (z) dM

x (z)
d={ f M

v (z) dM
v(z)

ģ_

(9,31)

ļ EI
X

dMh l EI
V

dMh

9-3. piemērs. Atrast 9-8. zīmējumā parādītajai sijai šķēluma, kuram pie-
likts moments, pagrieziena leņķi.

Atrisinājums. Atrodam balstu reakcijas

M
A=B .

Sijai ir divi posmi:

/ posmā

M

Mi(z)=Az,=—Zi ;
9-8. zīm.
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I
// posmā — ,

M

Mu(z)= -Bz
2
= — z2.

Atbilstošie parciālie atvasinājumi ir

dMj(z) Z\ dMn(z) z
2

dM ī' dM T'

levietojam sakarībā (9.31) parciālos atvasinājumus, rezultātā iegūstam, ka

1/2 1/2
1 r r dM,(z) r dM,,(z) 1

0 0

1/2 1/2

-iH/-;*>+/(-t*)(-tH=
0 0

1/2 1/2

MIC c \ Ml

EIl2 \ J J I \2EI
0 0 . '

Kastiljāno teorēma ļauj noteikt sistēmas pārvietojumu spēka

pielikšanas punktam tā darbības virzienā un pagrieziena leņķi
šķēlumam momenta darbības virzienā. Dabiski, var interesēt arī

tādu šķēlumu pārvietojumi un pagrieziena (savērpes) leņķi, kuros

nav pielikti ne spēki, ne momenti. Tāpat var interesēt spēka pie-
likšanas punkta pārvietojumi spēkam perpendikulārā virzienā vai

šķēluma pagriešanās plaknē, kura nesakrīt ar momenta pielikša-
nas plakni. Tiešs Kastiljāno teorēmas pielietojums nedod atbildi

uz šiem jautājumiem. Tādēļ jāpielieto šāds paņēmiens.
Sistēmai jāaprēķina pārvietojums tādā vietā, kurai nav pielikts

koncentrēts spēks. Tā kā Kastiljāno teorēma ļauj noteikt pārvie-
tojumu tikai spēka pielikšanas punktam spēka darbības virzienā,
tad pieliekam nepieciešamajā virzienā iedomātu (fiktīvu) spēku Pi.

Tālāko aprēķinu, sākot ar balstu reakciju noteikšanu un beidzot ar

iekšējo spēku un momentu parciālo atvasinājumu pēc Pf aprēķi-
nāšanu, izpildām, ievērojot, ka uz sistēmu darbojas visi ārējie

spēki un arī Pf. Pēc tam, ievietojot iekšējo spēku, momentu un to

atvasinājumu izteiksmes pārvietojumu aprēķina formulā (9.27),
atceramies, ka fiktīvā spēka faktiskā vērtība ir P/=0.

Ja pārvietojuma aprēķināšanai sistēmai jāpieliek fiktīvs

spēks, tad šķēluma pagrieziena noteikšanai jāpieliek fiktīvs mo-

ments Mļ. Kad parciālie atvasinājumi pēc Mj ir atrasti, ievietojam
tos sakarībā (9.31).
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9-4. piemērs. Noskaidrot, vai 9-9. zīmējumā a parādītā stieņa spēka pielik-
šanas punktam A ir horizontāls pārvietojums vai nav.

Atrisinājums. Tā kā punktā A nav pielikts horizontāls spēks, tad
tieši pielietot Kastiljāno teorēmu nevaram. Potenciālās enerģijas atvasinājums
pēc pieliktā spēka P dos tikai punkta A vertikālo pārvietojumu. Tādēļ pie-
liekam horizontālā virzienā fiktīvu spēku Pf (skat. 9-9. zīm. b).

Aprēķinām balstu reakcijas

B
H =

P
}, B v =o, D=P.

lekšējo spēku un momentu

izteiksmes jāraksta diviem pos-
miem. Tā kā stieņa ass ir aploce,
tad izdevīgāk rakstīt vienādoju-
mus polārajā koordinātu sis-

tēmā.

n

/ posmā O^cpi^—,

Ni((f)=—B H sinipi=

=—Pf sincpi,

Mi (<p)=—B
H R sin<p,=

=—PfR sincpi,
9-9. zīm.

II
posma o^cp2^—,

(q>)=— D sin (p2=
—P sin cp2 ,

Afn(tp) =—DR sin (p2 =—PR sin cp2.

Atrodam iekšējo spēku un momentu parciālos atvasinājumus pēc P/:

cWi(q>) 6VWi(<p) 6W(cp) dMnt(f)
=—sinopi, =—tfsincpi, =0, =0.

dPf dPj- dP, dPf

Pārvietojuma aprēķināšanai izmantojam izteiksmi (9.27). Sajā izteiksmē

integrēšana notiek pa visu stieņa garumu. Garuma elements Az šoreiz jāiz-
saka polārā koordinātu sistēmā, jo iekšējie spēki un momenti ir pierakstīti
atkarībā no <p, nevis no z. Kā redzam no zīmējuma,

Az=RA(f.

levietojam iekšējo spēku un momentu iztieksmēs P/=0. Tad

Ni((f)=o, Mi(<p)=o, iVii((p) =-Psincp2, M
u(ņ) =-PR sin (p2.

levietojam (9.27) izteiksmē

jt/2 n

A
=~Y~ j0(-sincpi)/vd(pi+- r̂ J (-Psinqp2)0fld(p

2+

o o

1 n/2 n

+ / 0(-/?sin«pi)/?dcri+ / (-P#sin(p2 )G7?d<p2 =o.
EI J Ei J

o o

Tātad punktam A horizontālā pārvietojuma nav.
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9-5. piemērs. Noteikt 9-10. zīmējumā a parādītajam stienim tā gala A

šķēluma pārvietojumus un pagrieziena lenkus. Tērauda stienis izgatavots no

apaļstieņa ar diametru d, £=2-106 kG/čm2, G
=

8-105 kG/cm2.
Atrisinājums. Stieņa gala šķēlums var pārvietoties visu triju asu

virzienos. Pieliekam šajos virzienos fiktīvus spēkus Pj\, Pf2, P/3- Gala šķēlums

var pagriezties ap visām trim asīm. Pieliekam fiktīvus momentus M)h Mf2 un

■3JJ; (skat. 9-10. zīm. b).

9-10. zīm.

Stienim ir divi posmi. Rakstām iekšējo spēku un momentu izteiksmes kat-

ram posmam, ievērojot fiktīvos spēkus un momentus.

/ posmā

Zi2
.
•

v
4

Ni(z)=Pfi, Mxl (z)=Pf zl-q-j-+Mfi,

M#ī(*]f.-*/,*i+A!v SnI(2)=3K/-

// posmā
os£z2<2/,

Nu(z) =Pft. Mxii(z)=PfZi-<3Hi-qIZ2,
qP

M
y
n(z)=- P,l+Mfi

+Pt z2, ajlii(z) = •

Stieņa gala pārvietojuma A, atrašanai nepieciešami atvasinājumi pēc P
f:

dNi(z) dM
xi(z)

n

dM
yi(z)

=0. =0, =—Zi, =v,

ap/ļ

cWn(z) ĀM«n(z)
_q

yii(z)
_ / _Q

di9
/, ' ' *P/,

~

' <W/,

lekšējo spēku un momentu izteiksmes, ievērojot, ka

p } =Pf =P,^Mt dod

qz2
2

Ni(z)=o, M
x
i(z) =

M
vl(z)=o, 3Rī (z)—o,

ql2
JV
n(z)«-0, M xU(z) =-qlz2, M„n(z)=o, 9Kn(z)=— •

Kā redzam, visi integrāļi izteiksmē (9.27) satur vismaz vienu reizinātāju, kurš

vienāds ar nulli. Tādēļ
A,=o.
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Stieņa gala pārvietojuma A3 noteikšanai jāatrod parciālie atvasinājumi
pēc Pf3. Tā kā pēc fiktīvo spēku vērtību ievērošanas atšķirīgas no nulles ir

tikai šādas iekšējo spēku un momentu izteiksmes:

azf qP
Mxi(z) =-— ; M

xU (z)=-qlz2, cntll (2)=__,

tad mūs interesē arī tikai atbilstošie parciālie atvasinājumi

dM
xl (z) dMxU (z) o»3ūiH (2)

=Z!, =z2; - =0.

dP
f>

6P
tļ

dP
tļ

Tātad
i

.
31

0 0

q i zt* I te»3 [ \ 67 gl*

~eT\ ~Bļ
+

3 ļ / 24 EI
'

Lai atrastu stieņa gala pārvietojumu A2, meklējam atvasinājumus pēc Pf.

dMxl(z)
_q

dMxll (z)
_q

dmn(z)
_Q

dP,,, ' d/>/
2
' dP/

2

Tātad

A 2=o.

Gala šķēluma pagrieziena leņķi 61 nosakām, izmantojot atvasinājumus
pēc Mv:

dMxl (z) dMxll (z)
_o

d3Jln (z)
_

dM,
"

'
"

' d/M
/ļ

levietojamizteiksmē (9.31)

0 0

~~

6EI

~

GIP

E

levērojot to, ka I
P =2I, G= ģ~5 > iegūstam

qP / 1 5 \ 17 qP
°'=~

~ĒT\ 1T
+
T /=

~

~Ī2~ ~ĒT'

Aprēķinām gala šķēluma pagrieziena leņķi ©2. Meklējam atvasinājumus

pēc Mf2:
dM

xi(z)
_q

dM,n(z)
_q

03R„(z)
_q=

' dMlļ ' āMf.
Tas nozīmē, ka gala šķēlums momenta Mt darbības virzienā nepagriežas.
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Beidzot noteiksim gala šķēluma savērpes leņķi. Atvasinām pēc 90t/:

dM
x i(z)

q ,
dM

x ņ(z) d<mu(z)
_Q

amt ' ' ms

levietojam sakarībā (9.31)

21

1 r 2ql3
<P=—~ J (-9te2)(-l)dz2=—.

o

legūtie rezultāti parāda, ka gala šķēlums pārvietojas tikai vertikālā vir-

-67 qt*
zienā uz leju, jo A 3=— • Mīnusa zīme norāda, ka, pārvietojums pre-

tējs fiktīvā spēka virzienam. Gala šķēlums pagriežas pretēji Mt pielikšanas
virzienam. Savērpes leņķis- sakrīt ar 90t/ virzienu. Pārējo pārvietojumu un pa-
griešanās AI/2 virzienā gala šķēlumam nebūs.

9-4. §. MORA INTEGRĀLIS

Lai atvieglotu Kastiljāno teorēmas praktisko pielietošanu, par-
ciālo atvasinājumu noteikšanai plaši lieto Mora integrāļa paņē-
mienu. To visvienkāršāk var izprast šādi. lekšējie spēki un mo-

menti N(z), M(z) un 3R(z) rodas no koncentrētiem spēkiem P\,
P

2, ■..
,
Pi,..., P

n,
momentiem M\, M 2,..., M

jt ..., M
s

un izklie-

dētām slodzēm qi(z). Sistēma ir lineāra, tādēļ varam pielietot
spēku darbības neatkarības principu:

N(z)=N(z) P+N(z) M +N(z) q,

M(z)=M(z) P+M(z) M +M(z) q, (9.32)

931 (z) =93t (z)P +9ot(z) M+ 2R (z), ,

kur indeksi P, M un q norāda, no kādas slodzes ir radušies iek-

šējie spēki un momenti. Locekļus, kurus rada slodzes P un M,
pierakstām šādi:

n «

N(z) P=
2 PiNi(z), N(z) M=2MļNjļz),
i-l j-1

n
*

M(z) P= 2PxMi(z), M(z) M
=2MjMjiz),

j"' (9.33)

m{z) P
= 2PiWi(z), 93t (z)M

= 2Mj
m

j(z).
i-l j-1

Lielumi Ni(z), Mc (z) un 901,(2) ir aksiālais spēks, lieces moments

un vērpes moments no i-tā spēka P
h ja tā vērtība būtu 1 j>peka

vienība vai, kā parasti saka, no spēka vieniniekaPi=l. Nj(z),
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Mj(z) un 9JI/(z/ atbilstoši ir aksiālais spēks, lieces moments un

vērpes moments no momenta vieninieka Mj=\. Tādā gadījumā

pieraksts (9.33) nozīmē, ka iekšējos spēkus un momentus no kāda

ārēja -spēka izsakām kā ārējā spēka vērtības P{ reizinājumu ar

izteiksmi no spēka vieninieka P,= l. lekšējos spēkus un momentus

no ārējā momenta iegūstam, reizinot izteiksmi no momenta vie-

ninieka Mj=l ar ārējā momenta vērtību Mj.

Aprēķinām parciālos atvasinājumus, kuri nepieciešami izteik-

smē (9.27). No sakarības (9.32) iegūstam, ka

dN(z)
=

dN(z)P dN(z) M dN(z)
q

āP
r

ČP
T

dP
r

dP
r '

Beidzamiedivi locekļi atvasinājumu dot nevar, jo N(z)m un N(z) q:
izteiksmēs nevar ieiet P

r,
tātad

dN(z) dN(z)P

dP
r

~

dP
r

'

levietojam sakarībā (9.33) iepriekšējo izteiksmi un iegūstam, ka

n

6N(z) d2iPiNi{z)
i=i

dP
r

~~

dP
T

Atvasinājumu var dot tikai loceklis i—r:

(9.34)

Analogi iegūstam arī

(9.35,

(9.36>

Izteiksmes (9.34), (9.35), (9.36) ievietojam Kastiljāno teorēmas

izteiksmē (9.27).
Tad

f N(z) - C 9Jt(z) —

A
r
= j —y-Nr(z)dz+ J -±-L<m

r (z)dz+

+ / dz+ fJķj±MyT (z)dz. (9.37).
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legūto izteiksmi sauc par Mora integrāļa izteiksmi pārvieto-
jumu aprēķināšanai. Kā izriet no izteiksmes izveduma, pārvieto-
juma noteikšana norisinās šādi:

1. Katram sistēmas posmam raksta iekšējo spēku un momentu

izteiksmes.

2. Atmet visus sistēmai ārēji pieliktos spēkus un pieliek spēka
vieninieku tajā punktā un tajā virzienā, kādā jānosaka pārvieto-
jums. Uzraksta iekšējo spēku un momentu izteiksmes tikai no-

spēka vieninieka.
3. levieto iegūtās izteiksmes Mora integrāli (9.37) un izskaitļo

pārvietojumu.
Pierakstot iekšējo spēku un momentu izteiksmes no ārējiem

spēkiem un spēku vieninieka, sistēmas posma robežās tās ir jā-
raksta vienādās koordinātu sistēmās, jo citādi nebūs iespējams
integrēt abu izteiksmju reizinājumu.

9-6. piemērs. Aprēķināt 9-11. zīmējuma a parādītajai sijai maksimālo iz-

lieci, ja tā noslogota ar vienmērīgi izkliedētu slodzi.

Atrisinājums. Tā kā sija noslo-

gota visā garumā vienādi, tā'd tās maksi-

mālā izliece ir tieši vidū. Zīmējam siju

vēlreiz (skat. 9-11. zīm. b) un vidū pie-
liekam spēka vieninieku.

Sijai ir tikai viens posms, jo varam

uzrakstīt ar vienu izteiksmi lieces mo-

mentu visai sijai. Turpretī ar spēka vieni-

nieku noslogotajai sijai (skat. 9-11. zīm.

b) ir divi posmi. Tādēļ Mora integrāļa iz-

teiksmē jāraksta divi integrāļi pa sijas

garumu. Izvēlamies šķēlumus, kā paradīts
9-11. zīmējumā b.

Tad

/ posmā

// posmā

i' i v'
o«£z,s£ —,

2

M -—z - -—I== 22' 2 '

— 1

Ai!--*,.

/

2

— Zļ
Afn=—.

2

9-11. zīm.
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Aprēķinam izlieci sijas vidū:

1/2 1/2

A= / MiMidZļ+ / M„Mndz
2
=

EI J EI J
o o

1/2 1/2

EI J \ 2 2/2 EI J \ 2 2/2

Uzdevuma simetrijas dēļ abi integrāļi ir vienādi:

EI J \ 2 2 / 2 384£/
o

9-7. piemērs. Aprēķināt 9-12. zīmēju-
mā a parādītajam stienim punkta A hori-

zontālo pārvietojumu.

i Atrisinājums. Aprēķinām stie-

nim balsta reakcijas no ārējās slodzes. Zī-

mējam vēlreiz pašu stieni un pieliekam
tam punktā A horizontālu spēka vieninie-

ku (skat. 9-12. zīm. b). Aprēķinām balsta

reakcijas no spēka vieninieka.

Ja stienim pielikti ārējie spēki, kā pa-

rādīts 9-12. zīmējumā a, tad sistēmai ir

trīs posmi. Tā kā spēka vieninieks ir pie-
likts posma vidū, tad šis posms jāsadala
vēl divos (skat. 9-12. zīm. b). Rakstām

iekšējo spēku un momentu izteiksmes no

ārējiem spēkiem un spēka vieninieka.

/ posmā

3 qz\
2

— Z\

■

II posmā
os£z2 =£fl,

9-12. zīm.

A/ir-O, /Vn= —1,

— 1

Mu=—^-z2, Mu=—z2
-\R.

111 posmā
n
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„ : qR — 1

«111= sincp!, sinnjļ,
4 2 ļSfcr .

qR — 1
Mw= /?sincp!, Mm= Psin<pi.

4 2

IV posmā

jt

os£cp2 sS y,

v
— 1

yVI y= —- coscp2, Ni\ =—— cos cp2
—sin (f>2 ,

qR — 1
Mi\= —#coscp2 ,

jW
iv =—P, cos cp2

— R sin <p2.

levietojuši iegūtās izteiksmes Mora integrālī (9.37), aprēķinām pārvieto-
jumu. Pirmā un otrā posma aksiālais spēks nedod integrāļus, jo /V(z)=o.
Integrējot gar sijas līko daļu, ievērojam, ka sijas garuma elements dz=/?dcp:

n/2 Jl/2 Jt

A A
——-jJ Ar J AivĀ7ivPdcp2 J +-~-f JMjĀ^z^

0 0 0

« n/2 n/2

+ j AliiAfn dz
2+ ļ Af

111
M

111/?dcpi+ j AfIVMivPd<jp2 ļ =

oo o

n/2 n/2

=_

£T
[/ ( _

"T
- sin <Pi )(~

V
sin 'P' ) d<Pi+ / (--^j-cos(p2

W
0 0

R

Xļ - -icoscp
2 -sincp2 jpdcp2 j+-£7~[ j ( <?^i-) X

o

« n/2

x (_^d2l ) + /^.z2 (^.-p)dz2+ /(--^^sincpl)x
0 0

n/2

X ļ --ļ-P sin cpi j/?rfcf,+ jļ - -^-Pcoscp2 j yPcosq>-2-
--o

\ I <?P2 /Jt \ qR* I n 1 \

-Psin (F2 )pd(p2 J=w(-+ l )+_(_-_).

Šķēluma pagrieziena leņķa aprēķināšanu ar Kastiljāno teo-

rēmu'var izpildīt ar izteiksmi (9.31). Arī šo izteiksmi var pārveidot,
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lietojot Mora integrāli. Izteiksme (9.31) satur iekšējo spēku
un momentu atvasinājumus pēc momenta Mk:

dM(z) dM
x (z) dM

y
(z) cs9Jt(z)

dMk ' 6Mh ' dMk~
Un

dM
k
'

Atradīsim šos atvasinājumus, izmantojot sakarības (9.32) un

(9.33). Sīs izteiksmes parāda, ka N{z) P, M(z)P, 9Jt(z) P, N{z) q,

M(z) q un 3R(2)5 atvasinājumu pēc Mk dot nevar. Rindas (9.33)
N(z)m, M(z)m un 3R(z) M atvasinājumu var dot tikai tie locekļi,
kas satur Mk, t. i., locekļi, kuriem j=k. Tādēļ

dN(z) dN(z)M
= dM

x (z) dM
x (z) M

=

~~čM—
=

-^Mr
=Nh{zh

-dĶr
=

dM
h

=Mxk[z) '

®SSl(z) dW(z) M
= dM

y(z) dM
y(z) M =,

,

mkih
~omt

=

dMk

-mv>m-

No iegūtajām sakarībām redzams, ka šķēluma pagriešanās leņķi
var aprēķināt, rīkojoties šādi:

1. Raksta katram sijas posmam iekšējo spēku un momentu

izteiksmes no ārējās slodzes.

2. Sistēmas šķēlumam pieliek momenta vieninieku tādā vir-

zienā, kādā jāaprēķina šī šķēluma pagrieziena leņķis. Rakst£ iek-

šējo spēku faktoru izteiksmes tikai no momenta vieninieka Mk=l.
3. legūtās iekšējo spēku un momentu izteiksmes no ārējiem

spēkiem un no momenta vieninieka ievieto pagrieziena leņķa aprē-
ķina formulā, kura pēc atvasinājumu ievietošanas pieņem šādu

veidu:

L L

9-8. piemērs. Aprēķināt 9-10. zīmējumā parādītajam
stienim (skat. 9-5. piemēru) gala šķēluma savērpes leņķi
ar Mora integrāli.

Atrisinājums. Atstājam 9-10. zīmējumā b pie-
ņemtās posmu robežas. Zīmējam stieni vēlreiz un pielie-
kam tā gala šķēlumam momenta vieninieku 2Jc=l (skat.

9-13. zīm.). Tad' (skat. 9-10. zīm.)
/ posma

os£Zi«£/,

'': ' ' vX':' ' : ivti* -■■
':':■<:' ■' /:X

Mxl =--—, Af»i»=o,
2.

9-13. zīm.
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// posmā

o<22 sS2/,

Af*n=—(ļlzļ, M
xu= —1,

\Wf gP
aji=—, a»n=o.

Gala savērpes leņķis tādēļ ir

21 21

i r - i r 2o/3

<P=— J M xUMxUdz=— J (-glz2 )(-l)dz2=-jj-.
0 0

Enerģētiskajām pārvietojumu aprēķināšanas metodēm bieži kā

trūkums tiek uzrādīts tas, ka pārvietojumus un šķēluma pagrie-
ziena leņķus var aprēķināt tikai kādam iepriekš izvēlētam šķēlu-
mam. Tomēr ar šīm metodēm var iegūt arī deformētās ass līni-

jas vispārīgo izteiksmi.

Apskatīsim 9-14. zīmējumā a parādīto piemēru. Aprēķināsim

sijas maksimālo izlieci. Tā kā iepriekš nevaram pateikt, kurā

posmā būs vislielākā izliece, tad salīdzināsim pirmā un otrā posma

maksimālās izlieces. Otrajā posmā vislielākā izliece būs tieši spēka
pielikšanas punktā. Aprēķinām šo izlieci ar Mora integrāli. Zīmē-

jam siju, kas noslogota tikai ar spēka vieninieku P=l. Aprē-

ķinām balsta reakcijas un pēc tam rakstām

/ posmā Os^Zi

// posmā OsS22s£//2,

Mn=-Pz2, Mu=-z2.

Tad
/ 112

Lai aprēķinātu maksimālo izlieci pirmajā posmā, nepieciešams
atrast sijas liektās ass vienādojumu, lai pēc tam, diferencējot šo

vienādojumu, atrastu maksimālo vērtību. Liektās ass vienādojuma

iegūšanai rīkosimies šādi. Pieliekam spēka vieninieku P|=l attā-

lumā g no sijas kreisā gala. Lielums g var pieņemt jebkuru z

vērtību robežās no 0 līdz l. Aprēķinām (skat. 9-14. zīm. c) balsta
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reakcijas no spēka vieninieka P\=l. Spēks P%=l sadala pirmo
posmu divās daļās. Tādēļ jāieved arī no ārējiem spēkiem noslo-

gotajai sijai jauns posms. Tādējādi c zīmējumā parādītā spēka
vieninieka shēma dod iespēju aprēķināt izlieci šķēlumam, kurš

atrodas attālumā Ķ no sijas
kreisā galā. Rakstām lieces mo-

mentu izteiksmes.

/ posmā

P
- /-|

Mi=-—zx, Mi=——Zi.

/// posmā

o^z3^/-g,

P
— |

Mm=-—(/-z3 ), Mm=-fz3.

levietojam Mora integrālī

9-14. zīm.

X (±± Z,) dZ, +/( -

L ) (/_ Z3)f Z3dZ3] =^J^).

legūtā izteiksme ļauj aprēķināt At jebkurai \ vērtībai. Maksimālās

izlieces aprēķināšanai iegūto sakarību A|=At (Ķ) atvasinām pēc
Ķ un pielīdzinām nullei:

3|2-/2
=0.

Koordinātes Ķ vērtība, pie kuras At ir maksimāls, tātad ir

.
*y~3"

S
3

un

maX^=

--54£T-

9-5. §. VEREŠČAGINA PAŅĒMIENS

Vereščagina paņēmiens ir viens no visizplatītākajiem enerģē-
tisko metožu paveidiem, kuru pielieto gadījumiem, kad ārējā slo-

dze ir pielikta koncentrētu spēku un momentu veidā. Ar Verešča-
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gina paņēmienu iespējams integrēšanu Mora integrāļa izteiksmē

aizstāt ar vienkāršākām darbībām.

Apskatām lieces gadījumu. Ja sijai £7=const, tad Mora inte-

grāļa izteiksme (9.37) ir šāda:

A^fMMdz.

Viena posma robežās uzzīmējam M un

M epīras (skat. 9-15. zīm.). M ir mo-

ments no spēka vieninieka, tādēļ M

epīra vienmēr ir taisne (koordināte z

var ieiet tikai pirmajā pakāpē). Kā re-

dzam no 9-15. zīmējuma,

M=z tg a,

bet Mdz ir ārējo spēku epīras elemen-

tārlaukums dco:

da—Mdz.

Mora integrāli pārrakstām, ievērojot iegūtās sakarības

9-15. zīm.

I l l

f MMdz = ļ ztgcxdco = tga ļzdw. (9.39)

0 0 0

i

Integrālis Jzdco ir arejo speķu momentu epīras laukuma statiskais

o

moments pret y asi. Statisko momentu varam izteikt arī kā visa

laukuma co reizinājumu ar tā smagumcentrā koordināti z
O. Tādēļ

i

ļALMdz =tg a2oco.

o

Tā kā 20 tga=/i (skat. 9-15. zīm.), tad

JMMdz =u)h

un

(9.40)

Vereščagina formula (9.40) dod iespēju atrast pārvietojumu

sijām ar taisnu asi (arī rāmjiem), pareizinot katra posma robe-

žās ārējo spēku epīras laukumu co ar šā laukuma smagumcentrā
koordinātei atbilstošo spēka vieninieka epīras augstumu h.
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Ja sijai ir vairāki (n) posmi, tad

= 2f-Ķī7 (9-41)

Vereščagina formula (9.41) ir derīga ne tikai lieces gadīju-
mam, bet arī jebkuriem citiem slogojumiem.

Vispārīgā gadījumāvaram rakstīt, ka

kur

a
N

— V_epīras laukums;
hN

— N epīras augstums pret N epīras smagumcentru;
co* — Mx epīras laukums;
hx

—
M

x epīras augstums pret M
x epīras smagumcentru;

<o» — M
y epīras laukums;

hv — epīras augstums pret M
y epīras smagumcentru;

w
—

3Jt epīras laukums;

— 30t epīras auģstums pret 201 epīras smagumcentru;
n — posmu skaits;
i — posma kārtas numurs.

Vereščagina formulu (9.42) izdevīgi lietot tad, ja laukumi «

ir vienkāršas figūras, t. i., ja ārējā slodze pielikta koncentrētu

spēku un momentu veidā. Sarežģītākajos gadījumos laukums un

tā smagumcentrā koordināte jānosaka integrējot. Praktiski tad

atgriežamies pie Mora integrāļa.

9-9. piemērs. Aprēķināt vienā galā iespīlētai sijai
izlieci brīvajā galā. Sijai pielikts koncentrēts spēks
brīvajā galā (skat. 9-16. zīm.).

Atrisinājums. Arējā spēka momenta epīras

laukums ir

/ PP

co laukums ir trīsstūris, tā smagumcentrs atrodas -ļ-
attālumā no sijas iespīlējuma vietas. No līdzīgiem trīs-

stūriem vieninieka epīrā atrodam, ka /z=—/,

coft PP 21 1
_

Pl3

£7
~

2 3~ ~ĒĪ 3Ē7"9-16. zīm.
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legūtā negatīvā izliece norāda, ka sijas brīvais gals pārvietojas pretēji spēka
vieninieka P—\ virzienam. Negatīva zīme reizinājumam toft ir vienmēr tad,

kad M un M epīras ir jāatliek dažādos virzienos no ass.

9-10. piemērs. Aprēķināt 9-17. zīmējumā parādītajam rāmim punkta A

vertikālo pārvietojumu.

9-17. zīm.

Atrisinājums. Zīmējam epīras no ārējiem spēkiem (skat. 9-17. zīm.

b, c) un no spēka vieninieka P~=\ (skat. 9-17. zīm. c). Reizinājumus co/t var

dot tikai / un // posma epīras, jo visos pārējos posmos viens no reizināta-

jiem ir 0:

Pl l 1 Pl2

Atbilstošais augstums vieninieka epīrā

2 l l
/,,= =_.

.' 3 2 3

Otrajam posmam epīra ir trapece. Sādu figūru vislabāk sadalīt divās —

trīsstūrī un taisnstūrī (skat. 9-17. zīm. f).

Pl l 1 PP

e'"=

iirT'

pi i pp

w" =

~T 2 i
-

'
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1l l '

h'ti- =—,
3 2 6

'1 / /
h",,= =-.

2 2 4

Punkta A vertikālais pārvietojums ir

1

Aa +m'/zA'/j+0)"/iA"//) =

1 / p/2 / Pl2 l Pl2 l \ Pl3

~~ĒĪ \ 8 T"1
"

-^- ~6 +~4 4 / BEI

Analogi pārvietojumiem ar Vereščagina paņēmienu var aprē-
ķināt arī šķēluma pagrieziena leņķus. Vispārējā Vereščagina for-

mula šķēluma pagrieziena leņķa noteikšanai ir šāda:

n

507 Dt

V/ m"CjN (div CjV m ej" \

\ EiFi
+

Eilxi

+
Eilyi

+
GI

P
V

kur lielumi c ir co laukumu smagumcentriem atbilstošie augstumi

epīrās no momenta vieninieka M= l, kurš pielikts apskatāmajam
šķēlumam.

9-11. piemērs. Aprēķināt 9-9. piemērā apskatīta-
jai sijai šķēluma, kurš atrodas sijas vidū, pagrie-
ziena leņķi.

Atrisinājums. Zīmējam epīru no ārējiem

spēkiem. Pieliekam sijai vidū M=l un zīmējam at-

bilstošo momenta epīru (skat. 9-18. zīm.). Sijai divi

posmi, jo momenta vieninieks pielikts sijas vidū.

Pirmajā posmā nav epīras no momenta vieninieka,
paliek tikai otrais posms:

n
0)2C2 1

, , „ „v6=—— =——(0) 7/C
2+CO IIC

2 ) =

hl cl

1 ļ Pl l Pl l 1 \ 3P/2

~~ĒT\~~T ~~~īlī' )
~~

SEI9-18. zīm.

9-6. §. DEFORMĀCIJAS NO TEMPERATŪRAS IZMAIŅAS

Sistēmai sasilstot, tās elementi cenšas izplesties. Sī iemesla

dēļ temperatūras izmaiņa izraisa sistēmas šķēlumu pārvietojumus
un pagriezienus.

Apskatīsim bezgala mazu stieņa elementu (skat. 9-19. zīm.)

ar garumu dz. Pieņemsim, ka stieņa malas tiek sasildītas par T\
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un T2. Stienim sasilstot, tas izplešas. Elementa augšējā mala pa-

stiepsies par

Aļ =aTļdz,

bet apakšējā par

A2=aT2dz,

kur a — lineārās termiskās iz-

plešanās koeficients. Aprēķi-
nām stieņa elementa potenciā-
lās enerģijas izmaiņu no tem-

peratūras izmaiņas.
Aksiālais spēks N(z), ele-

mentam sasilstot, pārvietojas
par lielumu A. Atbilstoši poten-
ciālā enerģija izmainās par 9-19. zīm.

AA/ (2) = n (2) =a N {z) dz.

Moments temperatūras iedarbības rezultātā pagriežas par leņķi 0:

Ai —A»
o~tga=-V*..

Potenciālā enerģija, momentam pagriežoties, izmainīsies par

M{z)Q=M{z)
Al~A2

=a—X^p-M{z)dz.
Elementam potenciālāenerģija izmainīsies par

dUT =a

T
'+ J2

N(z)dz+a
Tl~T2

M(z)dz.
2 a

Visai sistēmai enerģija izmainīsies par

U
T
= j dU

T
= f a

Tx+J2

N(z)dz+ J a

Tl~T2
M(z)dz.

L L L

(9.43)

Izmantojam Kastiljāno teorēmu. Jebkāda sistēmas punkta r pār-
vietojumu no temperatūras izmaiņas iegūsim

dU
T f Tx +T

2 dN(z)
.

Arr=
-^p7

= / a
-2 dPT

dz+

f Tx-T2 dM(z) ,
+J« d 6Pr

dZ-



Varam pielietot arī Mora integrāli:

&rT= fa Tl^ T2
N{z)dz+fa

Tl ~T2
M(z)dz. (9.45)

i 2
l •

Atvasinot potenciālo enerģiju pēc momenta, iegūstam pagrie-
ziena leņķi

dU
T f T,+Ti dN(z) ~ f r,-r8 dM(z)

A/ a —■——~-dz+ / a dz.
dM k ļ 2 dMk l d dMh

(9.46)

Atbilstošā Mora integrāļa izteiksme ir

e*r= /a

Tl+J2

N(z)dz+ ja

Tl~Tz
M(z)dz. (9.47)

L L
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10. nodaļa

STATISKI NENOTEICAMAS SISTĒMAS

10-1. §. STATISKĀ NENOTEICAMĪBA

Visās iepriekšējās nodaļās apskatītie stiprības aprēķini sastā-

vēja no šādiem etapiem:
1. Epīru konstruēšana.

2. Sakarību iegūšana starp spēkiem un spriegumiem bīstamā

šķēlumā.
3. Nezināmo lielumu (izmēru, spēku, spriegumu) aprēķināšana,

izmantojot iegūtās sakarības.

Pirmā etapa izstrādāšana parasti sākas ar sistēmas balstu

reakciju aprēķināšanu. Izņēmums ir tikai viens atsevišķs gadī-
jums — vienā galā iespīlēts stienis, kad epīras var konstruēt,
neaprēķinot vispirms balsta reakcijas. Balsta reakciju aprēķināša-l-
-nai izmantojām teorētiskajā mehānikā (statikā) iegūtos līdzsvara

vienādojumus. Katram ķermenim (sistēmai) dotajai slodzei šādu

vienādojumu skaits ir pilnīgi noteikts. lespējamo līdzsvara vienā-

dojumu skaits nosaka balstu reakciju skaitu, kuru varam šādā

veidā atrast. Ja aprēķināmo balstu reakciju skaits sakrīt ar līdz-

svara vienādojumu skaitu, tad sakām, ka uzdevums ir statiski no-

teicams.

10-1. zīmējumā a attēlotā sijas slogojumā shēma veido pla-
kanu spēku sistēmu. Tādai spēku sistēmai vienam ķermenim va-

ram rakstīt trīs līdzsvara vienādojumus. Izmantojot šos trīs vie-

nādojumus, varam aprēķināt visas trīs nezināmās balstu reakci-

jas Vu V 2un H. Tātad uzdevums ir statiski noteicams.

Ja nezināmo balstu reakciju skaits ir mazāks par līdzsvara

vienādojumu skaitu dotajai sistēmai, tad tas nozīmē, ka sistēmai

(ķermenim) uzlikto saišu skaits ir nepietiekams, lai noturētu līdz-

svarā sistēmu ar tai pieliktajiem spēkiem. Tā 10-1. zīmējumā b

parādītā sija spēka P darbības rezultātā pārvietosies pa kreisi

horizontālā virzienā. Seit nevar runāt par ķermeņa līdzsvaru.

Ķermenis būs kustībā. Sādā gadījumā sakām, ka sistēma ir ģeo-
metriski mainīga. Šādas sistēmas kustību iespējams pētīt tikai ar

dinamikas metodēm.

Nosakot nezināmo balstu reakciju skaita atbilstību sistēmas
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līdzsvara vienādojumu skaitam, jāvērš uzmanība uz to, ka nepie-
tiek ar formālu atbilstību. Par to viegli pārliecināties, apskatot
10-1. zīmējumu c. Nezināmas trīs balsta reakcijas, un ir trīs līdz-

svara vienādojumi.Tomēr sistēma ir ģeometriski mainīga, jo spēka

10-1. zīm.

iedarbībā atradīsies horizontālā kustībā. Tādēļ vispirms jāpārlie-
cinās, vai esošās saites nodrošina sistēmai ģeometrisku nemainī-

gumu (izslēdz iespēju kustēties dotās spēku sistēmas iedarbības

rezultātā). Tātad par statiski noteicamu sauc tādu ģeometriski
nemainīgu sistēmu, kurai nezināmo balstu reakciju skaits atbilst

līdzsvara vienādojumu skaitam.
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Nepieciešamība radīt vieglas konstrukcijas ar lielu nestspēju
prasa sistēmai balstu skaitu palielināt. Salīdzinot 10-1. zīm. a

un 10-1. zīm. d, pat bez kādiem aprēķiniem varam teikt, ka gadī-
jumā, kurš attēlots 10-1. zīmējumā d, tā paša spēka uzņemšanai,
pie tiem pašiem sijas garenizmēriem, sijas šķērsgriezuma izmērus

būs iespējams ievērojami samazināt. Kā praktisku piemēru var

minēt tiltus. Ja nepieciešams celt garu tiltu, tad to parasti izveido

kā daudzu balstu konstrukciju. Pieaugot balstu reakciju skaitam,
nezināmo balstu reakciju skaits kļūst lielāks nekā statikas vienā-

dojumu skaits.

Ja ģeometriski nemainīgai sistēmai nezināmo balstu reakciju
skaits ir lielāks nekā līdzsvara vienādojumu skaits, tad sistēma ir

statiski nenoteicama, t. i., balstu reakcijas tikai ar statikas līdz-

svara vienādojumiem noteikt nevar.

Starpību starp nezināmo balstu reakciju skaitu un līdzsvara

vienādojumu skaitu sauc par statiskās nenoteicamības kārtu.

10-1. zīmējumā d parādīta vienkārt statiski nenoteicama sis-

tēma (4 balstu reakcijas, 3 līdzsvara vienādojumi), 10-1. zīmē-

jumā c sistēma ir t r ī s kā r~t statiski nenoteicama (6 balstu reak-

cijas, 3 līdzsvara vienādojumi), 10-1. zīmējumā / parādīta vien-

kārt statiski nenoteicama sistēma. Pirmajā brīdī var likties, ka

sistēma ir divkārt statiski nenoteicama. Kopējais nezināmo skaits

ir 5 (V\, V
2,

V
3,

M, H3 ) un visai sistēmai var rakstīt trīs līdzsvara

vienādojumus. Sādi spriežot ir aizmirsts, ka sija sastāv no divām

daļām, kuras punktā A savienotas ar locīklu. Tas nozīmē, ka ir

divi atsevišķi ķermeņi, kuriem katram atsevišķi varam rakstīt

trīs līdzsvara vienādojumus. Apskatot katra atsevišķa ķermeņa
līdzsvaru, jāieved arī šo divu ķermeņu savstarpējās iedarbes spēki
V, H. Līdz ar to kopējais nezināmo spēku skaits ir 7 un diviem

ķermeņiem kopējais līdzsvara vienādojumu skaits ir 6. Tātad sis-

tēma ir vienkārt statiski nenoteicama.

Telpiskā sistēma, kas attēlota 10-1. zīmējumā g, irčetrkārt

statiski nenoteicama, jo nezināmas ir 10 reakcijas {V\, V 2, V
3,

Hu H 2,
H3,

H4,
M{

,

M
2,

M 3), bet līdzsvara vienādojumu ir tikai 6.

10-2. §. PAPILDU VIENĀDOJUMI

Statiski nenoteicamu sistēmu balstu reakciju aprēķināšanai ar

līdzsvara vienādojumiem vien nepietiek. Lai vienādojumu skaits

atbilstu nezināmo reakciju skaitam, jāatrod vēl tik daudz papildu

sakarību, cikkārt sistēma ir statiski nenoteicama.

Tā kā ar teorētiskās mehānikas līdzsvara vienādojumiem nav

iespējams aprēķināt reakcijas, tad nepieciešams, lai iegūtu pa-

pildu vienādojumus, atteikties no kādas teorētiskās mehānikas pa-

mathipotēzes. Atteiksimies no hipotēzes par absolūti cietu ķermeni
un apskatīsim deformējamu ķermeni. Sakarības starp defor-

mācijām dos nepieciešamos papildu vienādojumus.



228

Apskatīsim šādu vienkāršu piemēru (skat. 10-2. zīm.). Dots
stienis, kuram abi gali iestiprināti nekustīgi. Spēks P pielikts
attālumā a no augšējā iespīlējuma. Atrast balstu reakcijas tikai

ar līdzsvara vienādojumiem nevaram, jo ar vienīgo līdzsvara vie-

nādojumu

S,-P-S2=0

nav iespējams aprēķināt abas balstu reakcijas. Otru nepieciešamo
sakarību iegūsim, apskatot stieņa deformācijas. Šķēlums A—A

spēka P iedarbības rezultātā pārvietosies un ieņems stāvokli
A'—A'. Tas nozīmē, ka stieņa augšējā
daļa ir pagarinājusies par lielumu A, bet
apakšēja daļa saīsinājusies par to pašu
lielumu, t. i.,

Ai=A, An=-A.

Apvienojot abas šīs sakarības, varam rak-

stīt, ka

Ai= -An.

Esam ieguvuši otru vienādojumu. Risināt

kopā šos divus vienādojumus pagaidām
vēl nevar, jo pirmajā vienādojumā nezi-

nāmie lielumi ir spēki un S2, bet ot-

rajā — deformācijas Ar
un A//.Tādēļ vieni

10-2. zīm.

lielumi jāizsaka ar otriem. Tam nolūkam

izmantojam Huka likumu. Tā kā augšējās daļas jebkurā šķēlumā
/—/ darbojas spēks S

u bet šķēlumā //—// spēks S
2, tad varam

rakstīt

Sļū S2b

levietojot šīs fizikālās sakarības vienādojumā, kurš saista A/ un

A/i, iegūstam
S\a=—S 2b.

Pēdējā sakarība papildina līdzsvara vienādojumu, veidojot divu

vienādojumu sistēmu ar diviem nezināmiem Ši un S2.
Sistēmas atrisinājums ir

a+b

a+b

Apskatītais piemērs parāda, ka statiski nenoteicamas sistēmas

reakciju aprēķināšanai nepieciešamo vienādojumu skaitu iegūstam
šādi:
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1. Rakstām līdzsvara vienādojumus nedeformētai sistēmai.

2. Rakstām tik daudz ģeometrisku sakarību starp deformāci-
jām, cikkārt uzdevums ir statiski nenoteicams.

3. Izmantojot fizikālās sakarības starp deformācijām un spē-
izsakām ģeometriskajās sakarībās deformācijas ar spēkiem.

Sada secība praktiski tiek pielietota visos statiski nenoteica-

mos uzdevumos neatkarīgi no slogojumā veida.

Apskatītā metodika it kā satur zināmu pretrunu. Rakstot līdz-

svara vienādojumus, apskatām nedeformēto stāvokli, tātad pie-
ņemam, ka ķermenis ir absolūti ciets, bet pēc tam apskatām saka-

rības starp deformācijām. Būtībā šeit nekādu pretrunu nav. Varētu

jau rakstīt līdzsvara vienādojumu deformētam stāvoklim, t. i.,
tam īstajam stāvoklim, kādā sistēma atradīsies. Bet, ja deformā-

cijas ir mazas, tad deformētaisstāvoklis maz atšķiras no nedefor-

mētā un kļūda, kas rodas, ir daudz mazāka par tehniskā aprēķinā
pieļaujamo precizitāti. Vienādojums nedeformētajam un deformē-

tajam stāvoklim, kad skaitļi noapaļoti aprēķinā, praktiski sakrīt.

Tādēļ nesalīdzināmi vieglāk uzreiz rakstīt vienādojumus nedefor-

mētajam stāvoklim. Nepieciešamība apskatīt deformēto stāvokli

var rasties, tikai tad, kad deformācijas kļūst samērojamas ar sis-

tēmas izmēriem. Praksē tas sastopams tikai speciālos gadījumos,
kurus šeit neaplūko.

10-3. §. SPĒKU METODES KANONISKIE VIENĀDOJUMI

lepriekšējā paragrāfā parādīto statiski nenoteicamu sistēmu

risināšanas gaitu parasti mēdz vienkāršot, veicot visu uzdevumu

risināšanu pēc kopīgas metodes. Sādu metožu pielietošana ievē-

rojami atvieglo papildvienādojumu sastādīšanu. Praksē pielieto
vairākas metodes. Pamatā visām šīm metodēm ir iepriekšējā para-

grāfa pamatdoma, tādēļ tās atšķiras cita no citas tikai ar aprēķi-
nāšanas gaitu. Mēs apskatīsim vienu no šīm metodēm, tā saukto

spēku metodi. Sī metode ļauj uzrakstīt atsevišķu vienādojumu
sistēmu tik nezināmo reakciju aprēķināšanai, cikkārt sistēma ir

statiski nenoteicama. Zinot šīs reakcijas, pārējās var aprēķināt
no līdzsvara vienādojumiem.

Lai izprastu šīs metodes būtību,apskatīsim sistēmu, kura parā-
dīta 10-3. zīmējumā. Sistēma ir vienkārt statiski nenoteicama. No-

teiksim labā balsta reakciju X ar spēka metodi. ledomāti atme-

tīsim to saiti, kura rada labā balsta reakciju X. Tādā gadījumā
iegūstam tā saukto pamatsistēmu (skat. 10-3. zīm. b), kura

noslogota ar ārējo slodzi. Tā kā atmesto saišu skaits atbilst sta-

tiskās nenoteiktības kārtai, tad pamatsistēma veido statiski notei-

camu sistēmu. Šādai pamatsistēmai pārvietojumu no ārējās slo-

dzes q atmestās saites virzienā AXĢ var noteikt ar iepriekš apska-
tītajiem paņēmieniem, piemēram, ar Mora integrāli. Pirmais

indekss x norāda, kādas saites virzienā ir pārvietojums, bet otrais q
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norāda, kāds spēks izraisa šo pārvietojumu. Tālāk varam spriest
šādi: zīmējumā b attēlotais sijas noslogojums atšķiras no zīmē-

juma a ar to, ka 1) atmests reakcijas spēks X un 2) sijas labais

gals ir pārvietojies par lielumu A
Xq- Lai novērstu šo atšķirību, ne-

pieciešams pielikt tik lielu spēku X, kurš atlieks sijas galu atpa-
kaļ sākuma stāvoklī. Tādēļ slogojumā shēmu b papildinām ar slo-

10-3. zīm.

(10.1), iegūstam

gojuma shēmu c. Saglabājot
iepriekšējo indeksācijas kārtību,

varam rakstīt, ka spēks X izraisīs

pārvietojumu A.v.y- Tā kā īstajai
sijai saites virzienā pārvietojums
ir vienlīdzīgs ar nulli, tad varam

rakstīt

Axx +Axt,=0. (10.1)

Sakarību starp nezināmo reak-

ciju X un tās izraisīto pārvietoju-
mu A.\x varam izteikt šādā veidā:

Axx =SxxX. (10.2)

Sis pieraksts nozīmē, ka pārvieto-
jums A.xx ir X reižu lielāks par pār-
vietojumu Bx.x, kuru izraisa spēka
vieninieks X= 1 virzienā X. Pārvie-

tojumu pamatsistēmai no spēka
vieninieka viegli aprēķināt
ar Vereščagina paņēmienu. levie-

tojot Axx izteiksmi vienādojumā

BxxX +A
Xq

=0. (10.3)

Vienādojums (10.3) satur tikai vienu nezināmo X. Sādā veidā pie-
rakstītu vienādojumu sauc par kanonisko vienādojumu. Kanonis-
kais vienādojums dod iespēju aprēķināt nezināmo reakciju

OXX

Pēc tam kad reakcijas X vērtība ir atrasta, pārējās divas reak-

cijas 10-3. zīmējumā a attēlotajai sistēmai var atrast ar līdzsvara

vienādojumiem.
Lai gan vienādojumu (10.3) ieguvām, apskatot konkrētu pie-

mēru, tas tomēr ir vispārīgs un derīgs jebkurai vienkārt statiski

nenoteicamai sistēmai. Tas nozīmē, ka, lai sastādītu kanonisko

vienādojumu jebkurai vienkārt statiski nenoteicamai sistēmai, jārī-

kojas šādi:

1) izvēlamies pamatsistēmu, atmetot sistēmai kādu no sai-

tēm;
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2) aprēķina pamatsistēmai pārvietojumu atmestās saites vir-

zienā no ārēji pieliktās slodzes Ax
q
;

3) aprēķina pamatsistēmai pārvietojumu 6xx no spēka vieni-

nieka a= 1, kurš pielikts atmestās saites virzienā;

4) izmantojot kanonisko vienādojumu (10.3), aprēķina reak-

ciju X.

Jāatzīmē, ka sistēmai var dažādi izvēlēties pamatsistēmu. Tā

10-3. zīmējumā a apskatītajai sijai pamatsistēma var būt arī tāda,
kāda parādīta 10-3. zīmējumā d. Neatkarīgi no tā, ka pamatsis-
tēma ir cita, kanoniskais vienādojums patur veidu (10.3). Mainās

tikai lielumu X, Ax
q

un 6xx saturs. A' šai gadījumā ir balsta mo-

ments, Ax
q

—
balsta šķēluma pagrieziena leņķis pamatsistēmai no

ārēji pieliktās slodzes, 6xx — pagrieziena leņķis no momenta vie-

ninieka X=l, kas pielikts kreisajā balstā. Kanoniskais vienādo-

jums šajā gadījumā nosaka, ka šķēlums sijas kreisajā galā nav

pagriezies.
Izvēloties pamatsistēmu, jāievēro tikai viens noteikums

—
tai

jābūt ģeometriski nemainīgai, statiski noteicamai sistēmai.

10-1. piemērs. Aprēķināt reakcijas 10-4. zīmējuma a paradītajai sistēmai.

Atrisinājums. Par pamatsistēmu izvēlamies vienā gala iespīlētu siju.
10-4. zīmējumā b parādītā pamatsistēma noslogota ar ārējiem spēkiem un at-

mestā balsta reakciju. Sī sistēma ir ekvi-

valenta īstajai sistēmai. Aprēķināmais X

ir vertikālā reakcija labajā atmestajā balstā

Aprēķinot lielumu A.y?,pielietosim Vereš-

čagina paņēmienu. Tādēļ zīmējam ar ārējc
slodzi noslogotajai pamatsistēmai (10-4. zīm.

■c) lieces momentu epīru (10-4. zīm. d). Tālāk

zīmējam epīru (10-4. zīm. f) no spēka vieni-

nieka X=\, kurš pielikts pamatsistēmai X vir-

zienā (10-4. zīm. c). Arējās slodzes epīras
laukums ir

=

PP
W

8

Arējās slodzes epīras smagumcentram at-

bilstošā spēka vieninieka momenta epīras
vērtība ir

5

Pēc Vereščagina formulas (9.40),

co/i 5P/3

Ajņ = —
—

— " .
El 48£7

Tālāk izskaitļojam lielumu §xx- Tā kā

ir pārvietojums no spēka vieni-

nieka _X=l, tad zem ārējās slodzes šajā ga-
dījuma jāsaprot spēka vieninieks. Sāda shēma
un atbilstoša momentu epīra jau ir uzzīmēta
10-4.- zīm. c un 10-4. zīm. /. Lai pielietotu 10-4. zīm.
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Vereščagina paņēmienu, vēl būtu nepieciešama vieninieka momenta epīra, bet

tā šoreiz ir tā pati epīra no ārējās slodzes. Tādēļ saka, ka dotā diagramma
jāsareizina pati ar sevi:

1 2 l 3
(0=_/2i /!

=_/, S XX= .
2 3 3£7

Formula (10.4) dod šādu X vērtību:

Axq 5-P/3 -3£/ 5

&xx~ 4SEI-13 ~~Ī6

Kreisā balsta vertikālo reakciju V un balsta momentu Af aprēķinām no līdz-

svara vienādojumiem, kurus rakstām, ievērojot, ka X— —- P,
16

Pl 5

+— Pl+M=o,
2 16

5 ' Šiirfl
V+ P-P

=0,
16

t. i.,
11 3 '

y=—p, Af=—p/.
16 16

/0-2. piemērs. Aprēķināt vienu no nezinā-

majām reakcijām 10-5. zīmējumā a parādīta-
jai sistēmai.

Atrisinājums. Apskatāmais uzde-

vums ir vienkārt statiski nenoteicams. Pielik-

tais spēks un balstu reakcijas veido telpisku
paralēlu spēku sistēmu. Šādai sistēmai var

rakstīt trīs līdzsvara nosacījumus, bet nezi-

nāmas ir četras reakcijas (Vi, V
2,

M\, Af2).

Tātad, veidojot pamatsistēmu, vienu saiti

varam atmest. Tā kā pamatsistēmai jābūt
ģeometriski nemainīgai, tad nevar atmest

jebkuru saiti. Sajā uzdevumā varam atmest

vienu no saitēm, kurās ir reakcijas Vi, Vi

vai Mļ. Nedrikst atmest saiti, kuras reakcija
ir M2, jo tad sistēma kļūst par mehānismu,

kurš griežas AJ
2 virzienā, t. i., kļūst ģeomet-

riski mainīga. Katram iespējamam saites at-

mešanas variantam atbilst sava pamatsistē-
ma. Dabiski, iegūtais rezultāts ir vienāds,

tādēļ tās vai citas pamatsistēmas priekšrocī-
bas' nosaka tikai skaitļošanas sarežģītības
pakāpe.

Apskatāmajā uzdevumā atmetīsim saiti,

kuras reakcija ir M\. Ekvivalentā sistēma pa-

rādīta 10-5. zīmējumā b. Zīmējam ar ārējo
slodzi slogotajai pamatsistēmai (10-5. zīm. c)

epīras; 10-5. zīmējumā d parādīta vērpes

momenta, bet 10-5. zīmējumā c lieces momen-

ta epīra. Lai pielietotu vienādojumu (10.4),

jāizskaitļo deformācija atmestās saites vir-

zienā no ārējās slodzes un no reakcijas vie-

ninieka. Atmestā saite sistēmai neļauj pa-10-5. zīm.
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griezties, tātad jāaprēķina pagrieziena leņķis no ārējās slodzes Axq un no' mo-,

menta vieninieka reakcijas virzienā 6xx- Pievienojotpamatsistēmasepīrām epīru
no momenta vieninieka (10-5. zīm. f un 10-5. zīm. g), varam pielietot Verešča-
gina paņēmienu.

Momenta vieninieks dod tikai lieces momentu epīru, tādēļ A X
q iegūšanai

reizinām epīras c un g:

12 Pl-21 / 5 \ 1 2 Pl-l / 2 \ 4 PP

Xq
~~2 '~3 EI V 9/ TĪT EI \~~9/

~~

9 EI

Pagrieziena leņķi no momenta vieninieka 6 a-a- iegūsim, sareizinot momentu

epīru g pašu ar sevi:

1 31 2 l

AA
~~2" ~ĒT"3 W

Pielietojot formulu (10.4), aprēķinām nezināmo balsta momentu

A*« 4
A-

=Al,= -=—Pl.

6a- a- 9

Aprakstīto kanoniskā vienādojuma iegūšanu var vispārināt un

pielietot vairākkārt statiski nenoteicamai sistēmai. Apska-
tām tt-kārt statiski nenoteicamu sistēmu. Tas nozīmē, ka pamat-
sistēmu, kurai jābūt statiski noteicamai, varam iegūt, atmetot n

saites. Protams, pamatsistēmai jābūt ģeometriski nemainīgai. At-

mestās n saites dod iespēju uzrakstīt n papildu vienādojumus. Sa-

stādot kanonisko vienādojumu vienkārt statiski nenoteicamai sis-

tēmai, tika izvirzīts nosacījums, ka visu uz pamatsistēmu darbo-

jošos spēku izraisīto pārvietojumu summa atmestās saites virzienā

ir vienlīdzīga ar nulli. Sajā gadījumā tiek atmestas n saites, tā-

tad varam uzrakstīt n nosacījumus:

Ai=0,

■

A

r.
o,

oo.5)

A
n
=0.

Uz pamatsistēmu darbojas ārējā slodze un atmesto saišu reak-

cijas X
v

X 2,..., X
n. Tātad pamatsistēmas deformācija A kādā

no atmestās saites virzieniem sastāvēs no deformācijas AI1?, ko

izraisa ārējā slodze q, un deformācijām, ko izraisa reakcijas Xy
X 2,..

.,
Xļ X

n. levērojot teikto, vienādojumu sistēmu (10.5)
var pārrakstīt šādi:

All+Al2+... +Ain+Al(,
=0,

A2l+A22+- ■ .-r-A2n +A2q
=0,

(10.b)

A„i+A„2+.. .+ A
nn +Ang

=0.
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Sajā sistēmā pirmais indekss norāda, kuras saites virzienā

meklē deformāciju. Otrais indekss norāda, no kāda spēka. Pierak-

sta vienkāršības labad indeksa X
t vietā rakstām vienkārši i.

Tā, piemēram, A43 ir pārvietojums saites 4 virzienā no spēka
Xļ. Kā redzams, katram vienādojumam pirmais indekss ir kopīgs,
tas norāda, kura deformācija ir pielīdzināta nullei. Lai ievestu

sistēmā (10.6) nezināmos Xt, rīkosimies tāpat kā vienkārt statiski

nenoteicamai sistēmai, t. i., izteiksim reakcijas Xk izraisīto defor-

māciju Ajh kā reizinājumu:

Aik =BikXh. (10.7)

Lielums 6,*, tāpat kā iepriekš, ir pamatsistēmas deformācija
i-tās saites virzienā no reakcijas vieninieka Xk=l saites k vir-

zienā. Izmantojot sakarību (10.7), iegūstam kanonisko vienādo-

jumu sistēmas vispārējo veidu:

+ + .. .+6i7iA'n -r-A 1,3=0,

+-• - + + A2q=0,
(10 8)

6nlA'l + +-••+ SnnXn +Anq =0.

Lielumus A
l(7

un 6ih pamatsistēmai varam aprēķināt ar iepriek-

šējā nodaļā apskatītajām metodēm, tādēļ sistēmā (10.8) nezināmi

ir tikai lielumi Xi. Visi nezināmie ir tikai pirmajās pakāpēs, tātad

sistēma ir lineāra. Pārrakstot sistēmu (10.8) šādā algebras kursā

pieņemtā veidā:

+ . . • +6inA'n= — Alg,

+ +-■ . +
— A2g , (109)

&n\X\+ +
-■ - + =— Ang ,

nezināmās reakcijas var izteikt ar zināmiem lielumiem šādi:

*<=-§L
. (lū- lū>

kur D ir sistēmas determinants

611 612 • ■ • 61 i ...
61»

62i 622
••

• 62i ... 62n

611612
••

6
U ... 6;,i

I 6nl 6n2 • • • 6nt" • • • 6nn
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Sakarā ar to, ka sistēma (10.9) ir pierakstīta tā, ka katrs ne-

zināmais lielums Xi ieiet vienādojumā tikai vienā vertikālā ko-

lonnā, nezināmā Xļ determinantu Dt var iegūt no sistēmas deter-

minanta D, aizvietojot i-to kolonnu ar kolonnu, ko veido sistē-

mas (10.9) brīvie locekļi, t. i.,

| 611 612
...

— Aiņ ... bļn

821 822 • ■ - ~ ■ ■ ■ 82u

0,l :•::—:" " ! 00.12)
0,1 8,2 - . . —Ai, . . . Oj,i

6nl 6n2 • • • —Ajig • • • 6?m

Aprēķināmo koeficientu bik skaits ievērojami samazināsies, ja atce-

rēsimies Maksvela teorēmu par pārvietojumu savstarpīgumu

6,h=6«i.

10-3. piemērs. Noteikt balsta reakcijas 10-6. zīmē-

jumā parādītajai sistēmai.

Atrisinājums. Sistēma divkārt statiski neno-

teicama. Izvēlamies pamatsistēmu, atmetot saites reak-

ciju un X 2 virzienos. Nepieciešamās deformācijas
aprēķināsim ar Mora integrāli. Aprēķinā ievērosim ti-

kai lieces izraisītās deformācijas, pieņemot, ka aksiālā

spēka un šķērsspēka radītās deformācijas ir niecīgas.

Arējās slodzes lieces momenta izteiksme ekvivalentajai
sistēmai (10-6. zīm. b) ir

.-t 3fl
M=PR coscp, •

2 2

Spēka vieninieks X\ virzienā Xt izraisa (10-6. zīm. c)

3.T

Aī]=—/? sin cp, OīgcpsS——.

Spēka vieniniekam A'
2 atbilst (10-6. zīm. d)

— 3xt

M
2=R(l -coscp), os£cpsS——.

Aprēķinām kanonisko vienādojumusistēmas

6nA'i + — Aļ
fl
,

+622X2= —S
2 q

koeficientus

3JI/2 3n/2

1 r - pr3 r

A,,=—— J MAf,/?dcp= — J sin cp cos cpdcpi«*

ii, 2 nji

10-6. zīm.
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3JI/2 3ji/2
1 f - PR3 f PR3 ļ n \

A2 J MM
īßd(f= J coscc(l—cos cp)dcp= 1 2-i— I,

n/2 n/2

3n/2 3n/2
IT-- R3 I" R3

3.t

6n= / MļMļßdw= / sin2 (pd(p= ,
EI J EI J EI 4
oo

"•

3n/2 3n/2

l/*-- R3 f R3 t 9 \
622= / M

2
Ai

2Pdcp= / (l-coscp) 2dcp = ( 2+—n),
£7 £/ ./ £/ \ 4 /

0 0

3n/2 3n/2

! f -
- P3

/" P8

6i2=621 ==-—— / Af2Af,/?d(p= — / (l-cos<p)sincpdcp= —.

EI J bl J 2tl
0 0

levietojam iegūtās vērtības kanoniskajos vienādojumos:

3.t 1

Xļ X2=o,
•42 ■ 4

_i.X
l+( 2+ l,)x2=(2+ļ)p.

No šejienes

1 • 4

"

ii -J £/w2.„\-i 21

4 2 4 V 4 / 4

1 9

2 +—n
2 4 .

3ji
0

4

1 / n \ 3ji / jt \

2+-1P — 2+- P
at

D22V 2 / 4 V 2 / Mi,
v _

2
_ «.

= P=O,4P.
2

/) 21 21 21

Pārējās balsta reakcijas var aprēķināt, izmantojot līdzsvara vienādojumus

(10-6. zīm. c),
V=.Y,=O,OBP,

H=P-X
2 =0,6P,

M=(Xi+X2)R=0,48PR.

10-4. piemērs. Atrast spēkus stieņos 10-7. zīmējumā a parādītajai sistēmai.

Atrisinājums. Vienā punktā saejošai spēku sistēmai var uzrakstīt

divus līdzsvara vienādojumus, bet nezināmo ir 5. Tātad uzdevums ir trīskārt
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statiski nenoteicams. Izvēlamies pamatsistēmu, atmetot 1, 2 un 3 stieņa galu
nostiprinājumus. Tad ekvivalentā sistēma pieņems veidu, kāds parādīts 10-7. zī-

mējumā b. Spēks P izraisa pamatsistēmas stieņos aksiālos spēkus

NiP-Ok N
SP =P.

No spēka vieninieka virzienā / rodas

10-7. zīm.

Analogi no spēka vieninieka virzienā 2 iegūsim šādus aksiālos spēkus:

iT
- -

N
i2 p Nļģmt, N

S2
=-— ,

bet virzienā 3 — šādus:

fž - fi*
/V33=l, #43 =—, #53 —■

Kanoniskā vienādojuma koeficientus aprēķinām ar Mora integrāli. Apskatā-
majā stieņu sistēmas gadījumā Mora integrāļa izteiksme pieņem formu

—— f NpN&z.
EF J

L

Tā kā N p un N nav funkcijas no attāluma stieņu virzienā un katrs $dz dod

vienkārši attiecīgā stieņa garumu, tad formula pieņem veidu

5

Aprēķinām šādus koeficientus:

1 — —
Pa

Ai,=—

r (A/4P'V4i'4+NSPNsIU)=—— ,
EF 2Et

1 — — T/2Pa
&t

q
=—(N4 pN42l,+NSPr\'S2k) =-

-L_ ,

I —
— V 2Pa

A 3,=—- =- ,
EF 2 cr
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6ii==——(^Vi,A' ll
/l-|-A/4I

A/
41 /4+A'

S!
A/

sl /5 ) =( i+iliL) JL_,
tt \ 3 / LF

622=-—('V22^22/
2+A'42A'42/4 +Ā762

aT
52/5 )=(1+ V2) —,

ir £r

1 - a

633=—(/V»<VM /s+ NuNali +NuNM =(1 +I'2)-,

1 V?(t-V?)a
612 =621=——-(A'41A,42'4+A 51

A
52/5) = — .

bF 4br

1 +VŠļa
6,3=63, =-—(#4l = —r—-.

££ 4 c/
7

623
=632 =-ļ—( #42#43* 4+ )=0.

£r

lerakstām šos koefitientus kanoniskajā vienādojumā:

I 2p\ 2(1-13) V2(l +ļ3) P

1 1-ļ I-*,— A
2

A
3
= ,

«V3/ 4 4 2

vio-Vā") - jšT

4 2

V2(l+V3) - fī"_JLl L_La-,+o+(l+V2)X
3 =—P.

4 2

No šejienes

2 4 4

>'2~ -

— d+l2) 0

V2~ 0 (1 +V2)

I 2 1,7
Xi=P = P= -0.168P,

,■, §| — : - —
10,1

2V3 >'2(l-ļ3)
_

V2(l+>'3)

~3~ 4 ~4

V2(i+y3) —

- -—— (I+|2) 0

4

V2ļl-V3) —

-- / 0 (I+V2)
4 I
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.

2V3 Y2(l+Y3)

32

"

4

>'2(1-Y3) V2~
4 2

vTu+vī) —

(I+V2)
v „

4 2 3,57
X2=P-

= P=0,353P;
10,1 10,1

2vT 12(1 —>3) 1

3 4 2

V2(l-ļ'3) - y2

*T-rr (I+>2)
t

_

V2(l+y3) _V2

„ „

4 2 2,28
A'3=P

=
P

= 0.22GP.
10,1 10,1

Zinot Xv X2un X3, var atrast N
4 un A/

5:

' \2~ ļfŠT 1
•V5-P+—A-2+—A-3 A-, =0,

2 2 2
.. ,

:V-

-|3 V 2 V2
_ JV

4 —A", — — X
2+— A-

3=o.
2 2 2

No šejienes
A/

4
=0,055P,

A,5 =0,436P.

10-4. §. EPIRU ZĪMĒŠANA STATISKI NENOTEICAMĀM SISTĒMĀM

Pēc balstu reakciju noteikšanas epīru konstruēšanai pēc būtī-

bas nekādu šķēršļu nav. Lietojot šķēlumu metodi, varam dabūt

iekšējo spēku vērtības jebkurā šķēlumā. Tomēr dažos gadījumos
šo darbu var vienkāršot, izmantojot starprezultātus, kuri tiek

iegūti, sastādot kanoniskos vienādojumus.
Ja ārējā slodze sistēmai pielikta koncentrētu spēku un mo-

mentu veidā, tad kanonisko vienādojumu koeficientu aprēķināša-
nai ļoti ērti lietojams ir Vereščagina paņēmiens. Lai pielietotu
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šo paņēmienu, zīmē pamatsistēmai lieces momentu epīras no ārē-

jās slodzes un epīras no vieniniekiem, kas pielikti atmesto saišu

reakciju virzienā. Kopējo deformāciju sistēmai ieguvām, balsto-

ties uz spēku darbības neatkarības principu kā pamatsistēmas de-

formāciju summu, kas iegūta no ārējiem spēkiem un no atmesto

saišu reakcijām. Tāpat varam rīkoties arī, zīmējot epīras. Kopējā

epīra būs summa no pamatsistēmai pielikto ārējo spēku un at-

mesto saišu reakciju epīrām. Pielietojot Vereščagina paņēmienu
koeficientu aprēķināšanai, ārējo spēku epīras jau ir uzzīmētas.

Arī epīras no atmesto saišu reakcijām var viegli iegūt. Epīras no

vieniniekiem jau ir uzzīmētas. Pareizinot šo epīru vērtības ar

attiecīgās izrēķinātās reakcijas vērtību, iegūsim epīru no reakci-

jas. Visu šo epīru summa ir meklējamā statiski nenoteicamās sis-

tēmas epīra.

10-5. piemērs. Uzzīmēt momentu epīru 10-8. zīmējumā a parādītajai sis-

tēmai.

Atrisinājums. Sistēma ir trīskārt statiski nenoteicama. Izvēlamies

pamatsistēmu, atmetot kreisā gala iespīlējumu. Atbilstošā ekvivalentā sistēma

parādīta 10-8. zīmējumā b. Arējās slodzes momentu epīra parādīta 10-8. zīmē-

jumā c. Vieninieku epīras parādītas 10-8. zīmējumā c, g uni.

Pielietojot Vereščagina paņēmienu, iegūstam šādas koeficientu vērtības:

1 Pa2 1 Pa3

A
" Tl 2 3

a~

6£/ '

1 Pa 2 Pa3

2q
£7 2~'

ū

2ĒT'

1 Pa2 Pa2

1 / 2a2 2 \ 5a
3

6,,= 1 a+a
2

-a ļ = ,
EI \ 2 3 / 3£/

1/ a2 2 \ 4 a
3

6,,= ( a+a
2 -a)= ,

EI \ 2 3 / 3 EI

1 3a
633=_3a.,=_,

1 a a
8 '

612=621 =
2a2 —=——,

EI 2 EI



241

1 / a« \ 2a-

-613= —,.+^.l)=r(2.-.-£63,=

1 /a2 \ 3a2

623 =632=—( T- )-—.

10-8. zīm.

Kanonisko vienādojumu sistēma ir

5 X, P

—Xl+X2+2—=-—,
3 a 6
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43X 3 P
x,+—x»+ = ,

32 a 2

3 A3 P

2A,+-A2 +3—= .
2 a 2

Aprēķinām reakcijas

1
1 2

6 ' Ļi- ■ ::■■} ■
1 4 3

2 ~3 ~2

__! 3 7 .i

v „

"2 2 24~ 1

A, =P = P=—P,
159 7 2

~3 " "ĪŠT

4 3

T "2"

3

2 — 3
2

l51

¥ ~Ķ
1 3

~2 "2

1 1

2 3

.2 4 3
A

2
=P

=
P= P,

7 7 7

~Ī2

5 1

T "ē

4 1

"ī ~2

3 1 1

122 6 2

A3=Pa = Pa= Pa.
7 7 7

"12' 7i'

"... •.' % p
Pareizinām epīru c ar A|=

— , iegūstam epīru /. Atbilstoši reizinām epīru g ar

A
2
=---P (skat. 10-8. zīm. k) un epīru iar A

3
=-

2
r

Pa (skat. 10-8. zīm. /).

Tādā veidā epīras c, j, k, l dod visu to spēku momentu epīras, kuri darbojas uz

pamatsistēmu. Summējam visas šīs epīras. Pietiekami ir saskaitīt epīru vērtības

posmu galapunktos. Ja atsevišķās epīras ir lineāras, tad arī summārajai epīrai
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jābūt lineārai. Savienojot posmu galapunktus, iegūstam rezultējošo momentu
epīru (skat. 10-8. zīm. m). Ta kā pamatsistēma, kura noslogota ar ārējiem spē-
kiem un reakcijām X,, X2un A

3, ir ekvivalenta aprēķināmai sistēmai, tad epīra
m ir meklēta momentu epīra.

10-5. §. PLAKANU RĀMJU APRĒĶINS

Ja visi stieņi atrodas vienā plaknē, tad saka, ka rāmis ir pla-
kans. Apskatīsim statiski nenoteicamu plakanu rāmju aprēķinu
īpatnības. Jebkuru slodzi, kas darbojas uz plakanu rāmi, var sa-

likt divās atsevišķās sistēmās — slodzē rāmja plaknē un perpen-
dikulāri tai.

A. Slodze rāmja plaknē

Sai gadījumā ārējā slodze un balstu reakcijas veido plakanu
spēku sistēmu, tātad ir trīs līdzsvara vienādojumi, ar kuriem var

noteikt trīs balstu reakcijas. Tā 10-9. zīmējumā a parādīts statiski

noteicams rāmis. 10-9. zīmējumā b redzamais rāmis ir divkārt sta-

tiski nenoteicams. Jautājums par statisko nenoteicamību sarežģī-
jas, ja rāmī ir slēgtas kontūras (skat. 10-9. zīm. c kontūru 2—

3—

4—5). 10-9. zīmējumā c parādītajam rāmim ar līdzsvara vienādo-

jumiem varam noteikt balstu reakcijas. Bet, ja pēc balstu reakciju
aprēķināšanas mēģināsim uzzīmēt epīras, tad to varam izdarīt

tikai stieņu daļās /—2 un 5—6. Turpretī noteikt iekšējos spēkus
jebkādā slēgtās kontūras vietā nevaram. Tādēļ šāda tipa rāmis

ir ārēji statiski noteicams, bet iekšēji —
statiski nenoteicams.

Lai varētu atrast iekšējos spēkus slēgtā kontūrā, iedomāti pār-
šķelsim šo kontūru (skat. 10-9. zīm. d). Šķēlumā pagaidām nezi-

nāms ir aksiālais spēks, šķērsspēks un lieces moments. Ja šos

lielumus atrastu, tad būtu iespējams aprēķināt arī jebkurā citā

šķēlumā iekšējos spēkus un momentus. Tātad slēgtas kontūras ga-

dījumā nepieciešams papildus noteikt vēl 3 lielumus. Tas nozīmē,

ka katra slēgta kontūra plakanas spēku sistēmas gadījumā pa-

lielina statiskās nenoteicamības kārtu par 3. Tā, piemēram, 10-9.

zīmējumā c parādītais rāmis ir divkārt ārēji statiski nenoteicams.

Bez tam šim rāmim ir trīs slēgtas kontūras. Tātad kopā rāmis ir

11-kārt statiski nenoteicams.

Ja kādā konstrukcijas punktā stieņa divas daļas ir savieno-

tas ar locīklu, tad parasti iespējams apskatīt katru daļu kā atse-

višķu ķermeni. Katram šim ķermenim varēja rakstīt savus līdz-

svara vienādojumus (skat. 10-1. zīm. f). levietojot slēgtā rāmja
kontūrā locīklas (skat. 10-9. zīm. /), nav iespējams iegūt vairā-

kas cietu ķermeņu sistēmas. Tomēr aprēķināmo nezināmo skaits

samazinās. Par to viegli pārliecināties, apskatot 10-9. zīmējumā g

parādīto ekvivalento sistēmu. lepriekšējo trīs nezināmo vietā slēg-
tas kontūras šķēlumā locīklas vietā būs tikai divi. Tādēļ 10-9. zī-
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mejuma f parādītais rāmis ir vienkārt arēji statiski nenoteicams

un tikai divkārt iekšēji statiski nenoteicams.

10-9. zīmējumā h parādītajam rāmim locīkla dod iespēju ap-
skatīt divu atsevišķu daļu līdzsvarus. Līdz ar to rāmis kļūst ārēji
statiski noteicams. Tā kā locīkla reizē pieder arī slēgtajai kon-

tūrai, tad iekšēji rāmis ir divkārt statiski nenoteicams.

Divi pēdējie apskatītie piemēri ļauj
formulēt šādu sakarību. Katra locikla

sistēmā samazina nezināmo skaitu par

locīklā saejošo stieņu skaitu mīnus

viens. Tā 10-9. zīmējumā h parādītais
rāmis bez locīklas būtu četrkārt statiski

nenoteicams. Locīkla savieno 3 stieņus,
tātad nezināmo skaits samazinās par
divi un sistēma ir divkārt statiski neno-

teicama.

Kā jau noskaidrojām, katra slēgta
kontūra ir trīskārt statiski nenoteicama,
t. i., ieved trīs jaunus nezināmos. Sagla-
bāsim šiem jaunajiem nezināmajiem
iepriekšējo apzīmēšanas sistēmu, kuru

pieņēmām, rakstot kanoniskos vienādo-

jumus. Tā 10-10. zīmējumā a parādīta-
jam rāmim iespējamā ekvivalentā sistē-

ma parādīta 10-10. zīmējumā b. īpatnība

šajā gadījumā ir tā, ka pāršķeltajai kon-

tūrai
— pamatsistēmai, nezināmais

spēks ir jāpieliek divās vietās. Katrā

pusē šķēlumam tiek pielikti divi vienāda

lieluma un pretēji vērsti nezināmi spēki.
So nezināmo spēku aprēķināšanai tāpat
var lietot kanonisko vienādojumu sistē-

mu (10.8). Pamēģināsim saprast, kāda

šoreiz ir fizikālā jēga katram šo vienā-

dojumu lielumam. Katrs kanoniskais

vienādojums jebkurai statiski nenoteica-

mai sistēmai radās, pielīdzinot nullei

sistēmas pārvietojumu atmestās saites

virzienā. Slēgtas kontūras gadījumā

10-9. zīm.

pielīdzināsim nullei iedomātā šķēluma abu pušu savstarpējos pār-

vietojumus (pagrieziena leņķus). Līdz ar to ar lielumu A
iq

kon-

tūras gadījumā jāsaprot abu šķēluma pušu savstarpēja attālināša-

nās spēka virzienā. Lai šo deformāciju noteiktu, piemēram,
ar Vereščagina paņēmienu, zīmē iekšējo spēku epīras pamatsistē-
mai no ārējās slodzes un spēka vieniniekiem nezināmo Xt virziena.

Tā kā meklējam abu šķēluma pušu savstarpējo pārvietojumu, tad

jāpieliek divi pretēji vērsti spēka vieninieki katrs sava šķēluma
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puse. Lielumi 61* šai gadījuma bus šķēluma pušu savstarpējie

pārvietojumi no šādā veidā pieliktiem spēka vieniniekiem.

Spēkā paliek arī viss teiktais par kopējo epīru konstruēšanu

sistēmai.

10-6. piemērs. Uzzīmēt epīras 10-10.

zīmējumā a parādītajam rāmim, kurš iz-

gatavots no tērauda apa|stieņa.

Atrisinājums. Izvēlamies pamat-

sistēmu; tai atbilstošā ekvivalentā sistēma

parādīta 10-10. zīmējumā b. Deformācijas
aprēķināsim, ievērojot tikai lieci. Lieces

momentu epīra, pamatsistēmai no ārējās

slodzes parādīta 10-10. zīmējumā c. Mo-

mentu epīras no nezināmo spēku vieninie-

kiem redzam 10-10. zīmējumā d, c, un f.
Reizinot savstarpēji šīs epīras, iegūs-

tam šādas koeficientu vērtības:

Pa3 Pa2

Ai, =0, A
2g

= , A3g =——,
BEI HEI

2a3 5a3 Aa

"

3EI
'22 3Ē7'

33_

El

2a 2

612=621=0, 6,3 =631=0, 623 =632
=——-.

El

Rakstām kanonisko vienādojumu sistēmu:

2

—X,=o,
3

3 a 8

2X2+
J±L

=
-l.

a 8

Sīs sistēmas atrisinājums ir

10-10. zīm

A'i=o,

3

Pa

3=~64~'

Reizinām momentu epīru ear - -^p< epīru f— ar un pieskaitām epīru c.

legūtākopējā momentu epīra parādīta 10-10. zīmējumā g.



10-6. piemērā izvēlētā pamatsistēma uzreiz deva vairāku kano-

nisko vienādojumu koeficientu vērtības, kas vienlīdzīgas ar nulli.

Tas ir ļoti izdevīgi, tādēļ ir vērts atzīmēt, ka šāda iespēja ir tad,

ja rāmis ir simetrisks. Izvēloties pamatsistēmu, jācenšas neizjaukt
simetriju, t. i., arī pamatsistēmai ir jābūt simetriskai. Tādā gadī-
jumā vieninieks dos simetriskas (skat. 10-10. zīm. c un f) un

10-11. zīm.

antisimetriskas (10-10. zīm. d) epīras. Antisimetriskas un simet-

riskas epīras reizinājums vienmēr ir nulle. 10-11. zīmējumā parā-
dītajam arkveida tiltam par pamatsistēmu var izvēlēties sistēmu,

kas parādīta 10-11. zīmējumā b. Tomēr simetrijas īpašību sagla-
bāšana vienkāršo aprēķinu, tādēļ daudz izdevīgāk par pamatsis-
tēmu izvēlēties simetrisku sistēmu, kura dod 10-11. zīmējumā c

parādīto ekvivalento sistēmu. No simetrisku un antisimetrisku

epīru īpašībām izriet, ka Ai,,=0, 612=621=0, 613=631 =0. Līdz ar to

Xļ=0 un nonākam pie divu vienādojumu sistēmas.

B. Slodze perpendikulāra rāmja plaknei

Nav grūti pierādīt, ka rāmja plaknei perpendikulāra slodze

neizraisa spēkus rāmja plaknē. Apskatīsim, piemēram, rāmi, kas

parādīts 10-12. zīmējumā a. Vispārīgi ņemot, tā ir telpiska spēku
sistēma, tātad izvēlētajai pamatsistēmai (10-12. zīm. b), atmetot

labo iespīlējumu, esam atmetuši sešas saites. No ārēji pieliktās
slodzes iespējams uzzīmēt lieces un vērpes momentu epīras, bet

neviena no šīm epīrām nesakrīt ar rāmja plakni. Tas nozīmē, ka

nullei būs vienlīdzīgi visi tie koeficienti A, kuru iegūšanai ņem-

tās vieninieku epīras atrodas rāmja plaknē. Piemērā, kas parā-

dīts 10-12. zīmējumā, redzams, ka ārējās slodzes epīras (10-12.

zīm. c) nedod reizinājumu ar vieninieku A%=l (10-12. zīm. g),

Xs
= 1 (10-12. zīm. h) un JL

tml (10-12. zīm. i) epīrām, t. i.,

A45
=0, Asg=0, A6<3

=0.



247

Talak nav grūti ieraudzīt, ka arī daļa no savstarpējiem vieninieku

epīru reizinājumiem ir nulles, jo epīras ir dažādās plaknēs. Tā

614=641=615 =651=616=č>6i =624=642=625=852=

=626 - 862=834 ~ 643=635 =653=836=663 =0.

10-12. zīm.

Līdz ar to kanonisko vienādojumu sistēma pieņem šadu veidu:

+ + —A1
,

+ + —A
2(?, (10 13)

613X1+ +633A3=— A3(y

un

+ + =0,

+ + =0,

66 4A4+ + =0.
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legūtā sistēma ir sadalījusies divās da|ās. Pirmā dala (10.13)
satur tikai trīs nezināmos: X\, X 2 un Xz> bet otrā (10.14) satur

tikai Xļ, X
5,

X 6. Tas nozīmē, ka risināt varam katru dalu atse-

višķi. Vienādojumu sistēma (10.14) nesatur brīvos locekļus, tas

nozīmē, ka ar dotajām koeficientu vērtībām šo sistēmu apmierina
tikai šāds atrisinājums*:

Xi =X5=X6= 0. (10.15)

Līdz ar to ir pierādīts, ka perpendikulāri rāmim darbojošās slo-

dzes, nevar izraisīt reakcijas rāmja plaknē.
Tātad rāmja plaknei perpendikulāras slodzes gadījumā jā-

raksta tikai trīs līdzsvara vienādojumi. Pārējie trīs izpildās auto-

mātiski noteikuma (10.15) dēļ. Tas reizē nozīmē arī to, ka slēgtas
kontūras gadījumā šādi slogotam rāmim parādīsies tikai trīs

jauni nezināmie — šķēlumu abu pušu savstarpējā iedarbība. Ti-

kai šajā gadījumā jāievēro tie iekšējie spēki, kuri nedarbojas

rāmja plaknē.

10-7. piemērs. Uzzīmēt epīras 10-13. zīmējumā parādītajai sistēmai.

Atrisinājums. Dotajai sistēmai ir sešas nezināmas balstu reakcijas —

katrā balstā vertikāla reakcija, vērpes moments un lieces moments vertikālā

plaknē. Pārējo reakciju nav, jo slodze pielikta perpendikulāri rāmja plaknei.
Līdzsvara vienādojumi ir tikai tris, tādēļ rāmis ir trīskārt ārēji statiski ne-

noteicams. Bez tam ir slēgta kontūra — rāmis trīskārt iekšēji statiski neno-

teicams. Visa sistēma ir seškārt statiski nenoteicama. Tas nozīmē, ka uzde-

vuma atrisināšanas gaitā jāsastāda sešu vienādojumu sistēma un tā jāatrisina.

Aprēķinu var vienkāršot, ja ievērojam, ka rāmis ir simetrisks. Arējā slodze nav

simetriska. Lai tālāk varētu izmantot simetrisku un antisimetrisku sistēmu īpa-

šības, iedomāsimies doto slodzi kā saliktu no divām: simetriskas (skat. 10-13.

zīm. b) un antisimetriskas (skat. 10-13. zīm. c). Uzklājot 10-13. zīm. b un c

parādītās shēmas vienu uz otras, acīm redzot, iegūsim doto sistēmu.

Izvēlamies pamatsistēmu. Tā kā arī tai jābūt simetriskai, tad izvēlamies

pamatsistēmu, kurai atbilstošā ekvivalentā spēku sistēma parādīta 10-13. zīm. d.

Sakarā ar to, ka jārisina divas sistēmas — simetriskā un antisimetriskā,

ievedīsim papildus augšējo indeksu s simetriskajai sistēmai un a antisimetris-

kajai sistēmai. Tā, piemēram,

AV ir nezināmais, Xi — simetriskai sistēmai (b),
X,a ir nezināmais, X, — antisimetriskai sistēmai (c).

Kopējais nezināmo skaits tātad ir pieaudzis līdz 12 (katrai sistēmai 6).
Tomēr šādu divu sistēmu atrisināšana ir vienkāršāka nekā nesimetriskas sis-

tēmas atrisināšana ar 6 nezināmiem.

Lai aprēķinātu koeficientus, zīmējam epīras pamatsistēmai no simetriskas

(skat. 10-13. zīm. c) un antisimetriskas (skat. 10-13. zīm f) ārējās slodzes.

Šķērsspēku ietekmi uz izliecēm neievērosim, tādēļ šķērsspēku diagrammas ne-

zīmēsim. 10-13. zīmējumā g, h, i, j, k un / parādītas nepieciešamas epīras no

pamatsistēmai pieliktajiemvieniniekiem.

* Atrisinājums, kad nezināmie nav vienlīdzīgi ar nulli, ir iespējams tikai

tad, ja sistēmas determinants D=0. Tā kā dotajam rāmim visu koeficientu vēr-

tības ir izskaitļojamas, tad gadījums, kad šo koeficientu veidotā determinanta

vērtība būs vienlīdzīga ar nulli, praktiski nav iespējams.
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10-13. zīm.
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Sakarā ar to, ka simetriskas epīras reizinājums ar antisimetrisku epīru
nodrošina koeficientam nulles vērtību, varam rakstīt

A,,«=0 (10-13. zīm. e,g), 6,2=6 2i =0 (10-13. zīm. g,h),

A
3 ,'=o (10-13. zīm. c, i), 6i5 =65i =0 (10-13. zīm. g,k),

A4 ,'=0 (10-13. zīm. e,j), 624 =642=0 (10-13. zīm./i,/),

A
6?

s =o (10-13. zīm. c,/), 6,5 =654=0 (10-13. zīm. /, k).

Bez tam vairākām epīrām, tās savstarpēji sareizinot, izrādās, ka nav neviena

kopīga posma, kurā abām būtu laukumi. Tādēļ pārvēršas par nullēm šādi koe-
ficienti:

A 2,
a =o (10-13.zīm.f,h), 662 =626=0 (10-13.zīm. h,1),

A 59
a
=0 (10-13. zīm. f,k), 653 =635=0 (10-13. zīm. i,k),

632=623
=0(10-13. zīm. h, i), 6

65
=656

=0 (10-13. zīm. k, /).

Tāpēc kanonisko vienādojumu sistēmas būs šādas:

Simetriskajai sistēmai

611AV +613X3» +614AV +6| 6AV=0,

622X2* +625X5' =— A
2g* ,

631X1" +633X3
S+634X4* +636

X
6

»
=0,

641X1 s+6 43
X

3
* +6

44
X

4
S+ 6 46

X
6

*

=0,

652X2*+ 655X5*=—As,*,

/
66iX 1*+663 X3

*+6 64
X

4
*+666X6* =0.

Antisimetriskajai sistēmai

6nXi a +6i3X3
a+6i4X4

<1
+6i6X6

a
=—Ai g

" , 1

622X2"+625X5" =0,

631 Xi ° +633
X

3
a+6 34 X+636 X6

a
=—A 3«" ,

641X1" +643X3° +-644 X4"+646X6
" =—A

4?
" ,

652X2" +655X5° =0,

661X1" +663X3"+ 664
X

4
°+666X6

"
=— A

6 ,°.

Apskatot iegūtās sistēmas, redzam, ka simetriskās sistēmas vienādojumus
var sadalīt divās daļās. Pirmais, trešais, ceturtais un sestais vienādojums ne-

satur X
2

8
un X

5
S. Tātad tos var risināt neatkarīgi no pārējiem vienādojumiem.

Siem vienādojumiem nav arī brīvo locekļu, tādēļ šādai sistēmai atrisinājums

V=X3
*
=X4

*
=

X6« =0.

No pārējiem diviem vienādojumiem atrod X
2

S un X
5

8.

Arī antisimetriskas sistēmas vienādojumu sistēma sadalās divās daļās.

Otrais un piektais vienādojums satur tikai divus nezināmos: X
2

°

un X
s°, bet

visi pārējie vienādojumi — pārējos nezināmos. Vienīgais atrisinājums, kurš

apmierina reizē otro un piekto vienādojumu ir

A
2
°
=

X
s"=o.

Līdz ar to, pārveidojot doto sistēmu simetriskā un antisimetriskā, izdodas uz-

devumu reducēt uz vienu četru vienādojumu sistēmu
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631X1" +633X3°+634X4" +636
X

6
"
=—A 3,°,

641X1" +643X3"+644X4" +645X6" =—A
4q

°,

661X1" +663
X

3
°+654X4" +666X6

"
=—A6 9

°

un vienu divu vienādojumu sistēmu

622-^2"+625A5" =—A2ļ" ,

652
X

2
S +655X5'= -A5a

3.

Ar Vereščagina paņēmienu nosakām šīm sistēmām nepieciešamos koefi-
cientus:

2 1 ISPa3

Ala
"
= 3Pa ■3a ■ 2a= ;

EJ 2 EI

2 1 9Pa*
A39

°
= 3Pa ■3a■ 1= ;

EI 2 EI

2P ļ 1 4 \ 28 Pa3

A
4 o° = (2a •a■a+2a ■ 2a aļ = ;

EI \ 2 3/ 3 EI

2P / a \ 8Pa2

A
69

"
= |2a-a-l+2a-— = ;

EI \ 2 ) EI

e,Pa2 Pa2

A
29

*= ;
GI

P
EI

2 ■ Pa- 2a 4Pa2

59 "

GĪ'p GĪ7'

r 1 /a2
2 3a■3a \ 1 ļ / 28a3 3a3 \

6n=2 a+ 2a + 3a-a-a =2 + ;.
LEI \ 2 3 2 / Glp i \ 3EI GI

P
)

I a 3a \ I 3a a \
6,2=2 + ; 633 =

2 —+-— ;
\ EI Glp I \ EI Glp I

r 1 /a2 2 2a•2a 4 \ 2a
3 ļ /3a3

2a
3 \

644=2 1U(-2 •-3
fl+-

2—3
aI +

~g77J =2 (-ET+īīp-);
/ a 2a \ I 2a a \

655=2 + ; 666 =2 (-—+—-);
\EI Glp I \EI Glp I

2 1 9a2

6,3=631= 3a-3a —- 1= ;
EI 2 EI

2 1 7 28a3

614=641 = 2a •2a a= ;
EI 2 3 3EI

2 8a2

6| 6 =66,= 2a- 1 -2a= ;
EI EI

4a

625=652= ;
Glp
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2 1 4a2

£34 =643= 2a-2a 1= ;
EI 2 EI

2 Aa

636 =663
= 2a- 1• 1

= ;
EI El

2 ' 4a2 .
<546=6e4= 2a ■1• a= .

EI El

levērojot to, ka rāmis izgatavots no tērauda apaļdzelzs un

lP=21, £=2-106 kG/cm 2, G=8• 105 kG/cm2,

varam uzrakstīt attiecību

El 5

Glp ~~A'

Koeficientu 6u, 622, 633. 644, 655, 666, 625, A2s
s

un As," izteiksmes, ievietojot šo attiecību, pieņems šādu veidu:

26,2a3 19a 17a

611= , 622= • 633= ,
EI 2EI 2EI

lla 3
a 13a

6<4 =—, 655=7 —, 666 =—,

17 Pa2 5Pa2 5a

Tā kā visu koeficientu vērtības ir noteiktas, tad četru vienādojumu sistēma

iegūst šādu konkrētu veidu:

AV 28 AV
26.2AV +9 +— X

t
"+8 =18P,

a 3 a

17 X 3" A
6
"

9Ai°+ +4AV+4 =9P,
2 a a

28 X 3" -
' A

6
° 28

n

— A,°+4 + 11AV+4 =—P,
3 a a 3

X 3« 13 V
BX,°+4 +4AV+ *BP.

a 2 a

Sistēmas atrisinājums ir šāds:
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28
18 9

— 8
3

i 7:-

-9 4 4

2

28
4 11 4

3

13 ,
8 4 4

_

2 2865
Xl»i —=P .

= P=O,46P;
£>° 28 6180

26,2 9
—

8

3

17
9 4 4

2

28
4 11 4

3 ".\. ' ;-

' A!v:.' 13
"

8 4 4

2

28
26,2 18 — 8

3

9 9 4 4

28 28

11 4
3 3

13
8 8 4 —

D 3" 2 1 1500

AV= =Pa = Pa=o,24Pa;
D" D" 6180

26,2 9 18 8

17

9— 9 4
2

28 28

4 4
3 3 A,

13
8 4 8 I

Dt
" 2 1 1080

Xi«= =P
=

P=0,18P;
D" Ģ" 6180

28 •' l^L
26,2 9 — 18

3

.■■C• ' 17 ' !
9 4 9

2

28 28

4 11

3 3

ZV 8 4 4 8 1640
AV = =

Pa 1 Pa=o,27Pa.
D" D" 6180
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Divu vienādojumu sistēma, ievietojot koeficientu vērtības, ir šāda:

19Ay+10AV=17P<2,

SAV+7AV= 5Pa.
Atbilstoši

117 10ļ
['-5 71 69

X
2
"
= ■ Pa= Pa=0,83Pa,

119 10 1 83

5 7

119 17i

I 5 51 10

AV=— Pa= Pa =0,12Pa.
83 83

Kopējo lieces momenta un vērpes momenta epīru iegūsim, saskaitot simetris-

kās ārējās slodzes epīras (10-13. zīm. <?), antisimetriskās ārējās slodzes epīras
(10-13. zīm. /) ar vieninieku epīrām, kuras atbilstoši pareizinātas ar atrasta-

jām Xi", AV, X
3
a, Xļ a

,
Xss

un A6
° vērtībām. Saskaitīšanas rezultātā iegūtās

epīras parādītas 10-13. zīmējumā m un n.

Apskatītais piemērs uzskatāmi parāda simetrisku un antisi-

metrisku shēmu pielietošanas priekšrocības. Sarežģītas sešu vie-

nādojumu sistēmas vietā ieguvām vienkāršākas četru vienādojumu
un divu vienādojumu sistēmas. Papildus bija jāuzzīmē tikai viena

epīra —
vienas ārējās slodzes epīras vietā bija jāzīmē divas. Ari

atsevišķu koeficientu aprēķināšana ir ievērojami vienkāršāka.

10-6. §. DEFORMĀCIJU NOTEIKŠANA STATISKI NENOTEICAMĀM

SISTĒMĀM

Lai noteiktu pārvietojumu kada sistēmas punkta no arēji pie-
liktās slodzes, lietojam 9. noda|ā iegūto vispārīgo izteiksmi (9.37)

- r M(z)M(z) r N(z)N(z) r 9W(z)l(z)
J EI

*
J EF J Glp

L L I.

Tas nozīmē, ka pārvietojuma iegūšanai kādā sistēmas punktā a

nepieciešams zināt lieces momentus M(z), aksiālos spēkus N(z),
vērpes momentus Ul(z) no ārējām slodzēm un lieces momentus

M(z), aksiālos spēkus N(z), vērpes momentus <3R(z) no spēka
vieninieka. Ja sistēma ir statiski nenoteicama, tad šo epīru uzzī-

mēšana saistīta ar divu statiski nenoteicamu sistēmu aprēķinā-
šanu. Sistēmai no ārējiem spēkiem epīras ir nepieciešamas tālāko

aprēķinu izpildīšanai. Turpretī ar spēka vieninieku slogotās, sta-

tiski nenoteicamās sistēmas aprēķins tālāk nav nepieciešams. Pie

tam epīru uzzīmēšana no spēka vieninieka statiski nenoteicama-

jai sistēmai saistīta ar praktiski tikpat sarežģīta uzdevuma veik-

šanu kā ārējās slodzes epīru konstruēšana. Jāmeklē jauna kano-

nisko vienādojumu sistēma, jāatrod tai visi koeficienti. Tādēļ pa-

rasti pārvietojumu aprēķināšanu statiski nenoteicamai sistēmai

vienkāršo, ievērojot šādus apsvērumus.
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ledomāsimies, ka vieninieka slodzes izraisītā momenta M(z)
aprēķināšanai esam izvēlējušies pamatsistēmu. Atmestas n saites

ar reakcijām A, {i—l, 2, ..., n). Pieņemsim, ka šīs reakcijas esam

izskaitļojuši. Kā jau redzējām iepriekšējos paragrāfos, kopējo lie-

ces momentu varam atrast, summējot momentus no slodzes pamat-
sistēmai M°(z) un momentus, kuri radās, reizinot saišu reakciju
virzienos pielikto vieninieku izraisītos lieces momentus M°

t- ar tiem

atbilstošās saites reakcijas X
t vērtību, t. i.,

M{z) =Ā?°(z) +Ml°(z)X l +M2o(z)X2+... +M
n°{z)Xn.

levietojam šo izteiksmi pārvietojuma noteikšanas vispārējā izteik-

smē (9.37). Tad šīs izteiksmes pirmais loceklis pieņems šādu

veidu:

CM{z)M{z)
d_

r M(z)M»(z)
d; |•

f |
J

EI J\ EI [J EI

J EI J EI

Šīs vienādības labajā pusē esošie saskaitāmie, izņemot pirmo, ir

vienādi ar nulli, jo katrs no tiem ir sistēmas pārvietojums atbil-

stošās saites virzienā. Tā kā saišu virzienā sistēmai pārvietojumu

nav, tad

j M(z)M(z)
A_ j

M(z)MQ(z)

Tādā pašā veidā varam pierādīt, ka

r N(z)N(z)
d_

f N(z)W°(z)
*

EF
'

* EF

r m{z)W(z)
iz_

rm(z)W?(z)
dz

J Glp l Glp

Tas nozīmē, ka pārvietojumu jebkādā statiski nenoteicamas sis-

tēmas punktā' var noteikt, izmantojot statiski nenoteicamas sistē-

mas iekšējo spēku un momentu izteiksmes un pamatsistēmai ap-

skatāmajā punktā pieliktā vieninieka izteiksmes

A= f M(z)MQ(z) f N(z)ŅQ(z) |
f W(z)W(z)

J
EI

J EF J Glp
L L L

(10.16)
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Tātad risināt statiski nenoteicamu uzdevumu spēka vieniniekam

nav nepieciešams, bet vieninieku pieliekam pamatsistēmai.
Analogi varam aprēķināt arī šķēluma pagrieziena leņķi:

f M(z)M°(z) . f N<z)N°(z) ■ f m(z)m°(z)
6= J

> Uz+ J
£p

J
Qļ

L 1 L L

(10.17)

Seit ar M°(z), N°(z) un 3J? 0(z) apzīmēts lieces moments, aksiālais

spēks un vērpes moments no momenta vieninieka, kurš pielikts
pamatsistēmas šķēlumam.

10-8. piemērs. Noteikt spēku, ar kādu drīkst iespīlēt gredzenu skrūvspīlēs,
ja kļūda, urbumu apstrādājot, nedrīkst pārsniegt lielumu a>.

Atrisinājums. Kļūda apstrādājot rodas tādēļ, ka iespīlēšanas spēka
darbības rezultātā gredzens tiek deformēts. Apstrāde notiek deformētā stāvoklī.

Atbrīvojot gredzenu, tā urbuma izmēri mainīsies atbilstoši deformācijām ap-
strādes laikā.

10-14. zīm.

Gredzens noslogots simetriski (skat. 10-14. zīm. a). Arī pamatsistēmu
izvēlamies simetrisku (skat. 10-14. zīm b). Nezināmo X 3 var noteikt no pus-

gredzena līdzsvara:

P

levērojot to, iegūstam aprēķinu shēmu, kas parādīta 10-14. zīm. c. Izmantojot
to, ka simetriskas un antisimetriskas shēmas reizinājums dod koeficientiem

nulles vērtības, varam rakstīt, ka

A ]?=o, 612=621 =0.

Koeficientus A29 un 622 aprēķinām ar Mora integrāli. levērojot to, ka gredzens
ir pilnīgi simetrisks, Mora integrāļa vērtības katrai gredzena ceturtdaļai būs

vienādas, tādēļ

n/2
4 f P PR{n-2)

A,,= / —R(\ -cos cp)/?dcp= — ,2
EI J 2 EI

0

n/2

4 f 2nR
622= / /?dcc= .

EI J EI
0



Kanonisko vienādojumu sistēma

OiiXi=o,

2īiX2=-PR(n-2)

ļauj noteikt X\ un AV

ji-2
A2=-PR =0,182PR,

2n

A1=0.

Tā kā aprēķināmā deformācija ir abu spī]u žokļu satuvināšanās, tad katrā šajā
punktā pieliekam pamatsistēmai spēka vieninieku (skat. 10-14. zīm. d). Mo-
menta izteiksme no spēka vieninieka ir šāda:

M°=-Psin6, OsSßsSīi.

Sī izteiksme der tikai gredzena labajai pusei. Sai pašai daļai ārējo spēku
momentu var aprēķināt šādi:

P

M=—(R+R sin6) -PR sin 6-0,182PP =

=P/?[0,5(l-sin6)-0,182].

Nosakām pārvietojumu, izmantojot izteiksmi (10.16):

.;:•• ", •''
v . n

"* '/r* v -'-i
prl r pr3

' A—— J [0,5(l-sinP)-0,182](-sinp)dB=0,149 .
o

Ja pieļaujamā deformācija ir co, tad pieļaujamā iespīlēšanas spēka vērtība ir

co£7
P= .

0,149R3

10-7. §. TEMPERATŪRAS IZMAIŅU IETEKME

Izmainoties temperatūrai statiski noteicamā konstrukcijā, tās

atsevišķie elementi nedaudz izmaina savus izmērus. Tā, piemē-
ram, 10-15. zīmējumā a parādītais stienis nedaudz pagarināsies.
Ta kā šādas deformācijas nav lielas, tad tās nespēj jūtami ietek-

mēt konstrukcijas ģeometriju. Spriegumi, temperatūrai pieaugot,
šajā stienī praktiski nemainās, un varam tos aprēķināt vienkārši:

P

a=

T-

Ja konstrukcija ir statiski nenoteicama, tad izrādās, ka tem-

peratūras izmaiņas .var kļūt konstrukcijai bīstamas, jo izraisa

papildu spriegumus. Par to viegli var pārliecināties, apskatot
10-15. zīmējumu b. Stienis novietots starp divām nekustīgām
plātnēm, pie tam ievietošanas brīdī stieņa garums tieši sakrīt ar
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attālumu starp plātnēm. Ja stieni sāksim sildīt, tad stienis tieksies

izstiepties, bet plātnes tam pretosies. Ja stienis būtu bijis brīvs,

tad, temperatūrai izmainoties, tas būtu pagarinājies par A;. Lai

šādu pagarinātu stieni ievietotu starp plātnēm, tas vispirms būtu

jāsaspiež par šo pašu lielumu. Tātad temperatūras izraisītajam
pagarinājumam un deformācijām no spēkiem stienī A* summā

jābūt vienādiem ar nulli:

A
x

+A(= 0. (10.18)

Tā kā Ax=bxxX, tad iegūstam
atkal parasto kanoniskā vienādojuma

BxxX +At =0, (10.19)

no kurienes

6a-a-

Lielumus At un 6xx aprēķinājām
stienim ar atsvabinātu apakšējo galu,
t. i., pamatsistēmai. Tātad tempera-

10-15. zīm.

tūras maiņas gadījumā var lietot to pašu kanonisko vienādojumu,
aizvietojot tikai pamatsistēmas deformāciju no ārējiem spēkiem
ar pamatsistēmas deformāciju temperatūras izmaiņas ietekmē.

Spēks X, protams, izraisīs stienī papildu spriegumu ot =-Er.
Nav

r

grūti iedomāties, ka, temperatūrai pieaugot, šie spriegumi var sa-

sniegt nepieļaujami lielas vērtības.

10-9. piemērs. Aprēķināt 10-15. zīmējumā parādītajam tērauda stienim

iespējamos temperatūras spriegumus, ja montāža notiek ziemā, kad temperatūra
ir —25 °C.

Atrisinājums. Vasarā saulē konstrukcija var sasilt līdz 55 °C. Tem-

. peratūras izmaina tad ir 80°C. Tērauda lineārais termiskās izplešanās koe-

ficients a=l2s- iO-7
1/grad. Tātad

A,=a/(r!-r2 ) = 125- 10-7 •/-80 =/ • 10" 3.

Spriegumi stienī būs

X At A,EF
o,=—= * =-10-3-2-10«=-2000kG/cm 2.

F FBXX
Fl

Vispārinot teikto, varam uzrakstīt kanonisko vienādojumu sis-

tēmu vairākkārt statiski nenoteicamai sistēmai, lai aprēķinātu

temperatūras izraisītos spēkus:

+
...

+Au=0,

821A1 +622A2+ ... +A2t=0,
(1020)

+ + • • • +A„f=0.
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Sistēma (10.20) atšķiras no sistēmas (10.8) tikai ar to, ka pamat-
sistēmai pielikto ārējo spēku izraisīto deformāciju A

iq
Vietā ievie-

totas temperatūras izraisītās deformācijas An. Sīs temperatūras
deformācijas statiski noteicamajai pamatsistēmai varam aprēķināt
ar metodēm, kuras apskatītas 9-6. §.

10-8. §. MONTĀŽAS KĻŪDU IETEKME

Izgatavojot kādu konstrukciju, tās elementu izmēri vairāk vai

mazāk atšķiras no tiem izmēriem, kādi tiek uzdoti. Ja konstrukcija
ir statiski noteicama, tad šādas izgatavošanas kļūdas praktiski

10-16. zīm,

neiespaido konstrukcijas darbību. Tā, piemēram, 10-16. zīmē-

jumā a parādītajai konstrukcijai stieņi ir izgatavoti nedaudz ga-

rāki, rezultātā savienojums atrodas punktā A. Montāžai pielikt
papildu spēkus šai gadījumā nav nepieciešams.

10-16. zīmējumā b parādīta statiski nenoteicama stieņu sis-

tēma. Ja izgatavošanas kļūdu dēļ stieņi būtu garāki, tad vaja-
dzīgs papildspēks, lai deformētu sistēmu par lielumu Am,

tikai tad

sistēmu varēs samontēt. Šie spēki rada konstrukcijā papildu sprie-
gumus.

Lai aprēķinātu šos spēkus, var lietot iepriekšējos kanoniskos

vienādojumus. Tā, piemēram, 10-16. zīmējumā b attēlotajai sistē-

mai atbilstošā pamatsistēma (10-16. zīm. c) deformēsies spēka X

iespaidā par lielumu Axx. Lai konstrukciju varētu samontēt, šīs

deformācijas un izgatavošanas kļūdas Am summai jābūt vienlīdzī-

gai ar nulli:

Axx+ A
m=o. (10.21)

levietojot Axx
vietā bxxX, iegūstam kanonisko vienādojumu

iepriekšējā formā:

6xxX+Am=0. (10.22)

Atšķirība ir vienīgi tā, ka ārējā spēka deformācijas vietā ir

summārā montāžas kļūda atmestās saites virzienā.
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Vispārinot iegūto rezultātu, varam rakstīt šādus kanoniskos

vienādojumusn-kārt statiski nenoteicamai sistēmai:

6
11A,i + Bi2A72+ ...

+A„n=0,

+ +... + A2m=0,
(10 23)

+ +... +A
nm

=0.

Kanonisko vienādojumu sistēma (10.23) ir jālieto arī tajos ga-

dījumos, kad mainījušies nevis konstrukcijas elementu izmēri, bet

balstu izvietojums. Ar tādiem gadījumiem jāsastopas celtniecības

praksē, kad konstrukciju pamati ar laiku iegrimst zemē. Sajā ga-
dījumā visu spēku X[ radītajām pamatsistēmas deformācijām ir

jābūt vienlīdzīgām ar balsta deformācijām A,p, t. i.,

811X1 + 612*2+...= AiP,

821X1 + 622X2+ - • ■ =
A2P,

(10 24)

6711X1 +87,2X2+ .. .=A
nP-

Seit Aip ir balsta deformācijas saišu reakciju X; virzienā.

10-17. zīm.

10-10. piemērs. Uzzīmēt epīras 10-17. zīm. a parādītajam rāmim, ja dots,

ka tā labais balsts pārvietojas par lielumu a=2 cm, b=3 cm, kā parādīts

zīmējumā. Rāmju stingums £7=2• 10 10 kG cm
2
,

1=2 m.

Atrisinājums. Izvēlamies pamatsistēmu (10-17. zīm. b). Momentu

epīras spēku vieniniekiem parādītas 10-17. zīm. c, d un c. Izskaitļojam koe-

ficientus
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1 / 21-21 4 \ 20 /3

6,i= ( I+2l-21-1) = ,
EI \ 2 3 / 3 EI

1 / 1-12 \ 8 P
622= ( 2 l+l'-21-l) =—■ ,

EI \ 2 3 / 3 EI

1 4-1
6

33=--(2-/- 1 - I+2/-1-1)=-—,
EI EI

\ ļ 21-21 l-l \ 3/3

6,2 =62i= /+ 21
= ,

EI \ 2 2 I EI

\ 121-21 \ 4/2

6,3=63,=—(—.I+2/./.,)=—,
1 / 2-1-1 \ 3/2

623 =632=—(—••+/•2/-.)=_.
Balsta pārvietojumi saišu virzienos ir (skat. 10-17. zīm ā).

ASp=—a, Azp =6, A
3p=o.

levietojot vienādojumu sistēmā (10.24) atrastās vērtības, iegūstam vienādo-

jumu sistēmu

20 X 3 aEI
— Xl+ZX2+4—= ,

3 / P

8 X 3 bEI
3A-,+_A2+3

T=—,

4A,+ 3A'2+4—= 0.

No šejienes, ievietojot skaitliskās vērtības, dabūjam

A, =-1,84 T,

A-
2 =-17,8 T,

A
3=-23T.

Pareizinot atbilstošās vjeninieku momentu epīras ar šīm vērtībām un saskai-

tot, dabūjam kopējo momentu epīru (skat. 10-17. zīm. f).

10-9. §. VISPĀRĒJĀ KANONISKO VIENĀDOJUMU SISTĒMA

lepriekšējos paragrāfos tika apskatītas konstrukcijas, kurās

rodas spēki ārējo slodžu, temperatūras maiņas vai neprecīzas iz-

gatavošanas dēļ. Dabiski, šie faktori var darboties arī vienlaikus.

Tad aprēķinātāju neinteresē katra faktora izraisītie spēki. Kopē-
jos spēkus var aprēķināt, izmantojot spēku darbības neatkarības

principu, t. i., kopējie spēki būs summa no katra faktora izraisī-

tajiem spēkiem. Šos kopējos spēkus Xt varam aprēķināt no vispā-
rējas kanonisko vienādojumu sistēmas, kurā uzreiz ievērojam visus

faktorus:



611*1+ 612*2+ . • .+6m*n+Alg+ Au+Airr.=AiP ,

621*1+622*2+-•- +62ji*n +A29+ A2f+A2m=A2p ,

(10.25)

6nl*l+ 6
n2*2+-•• +6nn*n+Ang+A

nf+ Anm=A
nP .

10-10. §. NEPĀRTRAUKTU SIJU APRĒĶINS

Kā jau to redzējām, statiski nenoteicamu rāmju aprēķinu darba

ietilpības samazināšanā izšķiroša nozīme ir pamatsistēmas izvē-

lei. Taisnām, nepārtrauktām un statiski nenoteicamām sijām arī

var ieteikt speciālu pamatsistēmas veidu, kas ievērojami sama-

zina aprēķināšanai patērējamo darbu.

10-18. zīm.
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Apskatīsim statiski nenoteicamu siju, kas noslogota ar mai-

nīgu slodzi q(z) (skat. 10-18. zīm.a). Sijai ir s balstu. Tā kā sijai
pielikta plakana paralēlu spēku sistēma, tad varam uzrakstīt tikai

divus līdzsvara vienādojumus. Sija ir 5—2-kārt statiski nenotei-

cama. Pamatsistēma jāiegūst no statiski nenoteicamās sistēmas,
atmetot s—2 saites. ledomāsimies, ka katrā starpbalstā 1, 2,..., i,

s—l sijā ir locīkla (skat. 10-18. zīm. b). Tāda sija sastāv no

s—l atsevišķām sijām. Katra no šīm sijām ir statiski noteicama

sija uz diviem balstiem (skat. 10-18. zīm. c). Ja katrs atsevišķais
pārlaidums ir statiski noteicams, tad arī visa sija (skat. 10-18.

zīm. b) ir statiski noteicama un var tikt pieņemta par pamatsis-
tēmu. Pamatsistēma atšķiras no statiski nenoteicamas ■ sistēmas

ar to, ka katrā starpbalstā sijas daļa pa kreisi no balsta var brīvi

pagriezties attiecībā pret sijas daļu pa labi no balsta. Sistēmā

šim savstarpējam pagrieziena leņķim jābūt vienādam ar nulli. Tā-

tad kanoniskos vienādojumus iegūsim, pielīdzinot nullei savstar-

pējos pagrieziena leņķus. Atbilstošās nezināmās saišu reakcijas
ir momenti Xt balstu šķēlumos (ļskat. 10-18. zīm. c). Šādas pamat-
sistēmas priekšrocība ir tā, ka f-tā balstā kreisās un labās sijas
daļas šķēluma pagrieziena leņķus var aprēķināt, zinot tikai slo-

dzes uz pamatsistēmas divām i-tā balstā saejošām sijas daļām.
Tādēļ kanoniskā vienādojumā, kurš noteiks, ka i-tā balsta pagrie-
ziena leņķis ir nulle, ieies tikai trīs nezināmie A,_i, Xt un A'i+j.Tas

ievērojami vienkāršo aprēķinus.

Sastādām kanonisko vienādojumu Mājam balstam:

si,i-i*i-i+ Bi,iXi +6f,f+, Ai+i+A,
9
=0. (10.26)

Koeficientus 6 aprēķināsim ar Vereščagina paņēmienu. Zīmējam
momentu epīras pamatsistēmai tikai no ārējās slodzes (skat.
10-18. zīm. d). Pieliekam sistēmai momentu vieniniekus un

zīmējam no tiem momentu epīras (skat. 10-18. zīm. c, f, g). Koefi-
cientu či,;_i iegūstam, sareizinot c un / epīras:

Eli 2 3 6EIi
'

koeficientu 8« —, sareizinot epīras / pašas ar sevi:

c 1,12 , 1 ', 12 1//, l
w \

un koeficientu6i, tiu sareizinot epīras { un g:

6m+1~

~Ēī~rr
l

2 ~š~ 6£/I+l
•
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Koeficientu aprēķināšanai reizinām momenta epīras d lauku-

mus co,- un (Oi+i ar šiem laukuma smagumcentriem atbilstošajiem

augstumiem hļ un k
i+i no epīrām f:

1,1
Ai<,=—r- co,rt, H—— (Oi+i«i+i.

£/,• £*i+i

Lielumu h var izteikt arī šādi:

levietojam iegūtos koeficientus kanoniskajā vienādojumā (10.26)

un pareizinām visus vienādojuma locekļus ar 6E:

Ļ Xi_l+2 t^^)*;^
li ' li li +l

' li+l lil i

(10.27)

Ja sijai inerces moments nemainās, tad

l
t
Xl- l +2(li +lM)Xl + lM

X
M+

m

;
lCi+l )-0. (10.28)

Vienādojumu (10.28) pieņemts saukt par trismomentu vienādo-

jumu. Šādus trismomentu vienādojumusvar uzrakstīt katram sijas
starpbalstam. Tātad ir s— 2 vienādojumu ar s—2 nezināmajiem
Xļ. Zinot momentus uz balstiem Xi, varam aprēķināt balstu reak-

cijas un uzzīmēt epīras statiski nenoteicamai sijai.

10-11. piemērs. Uzzīmēt momentu epīru 10-19. zīmējumā a parādītajai
sijai, kura noslogota ar izkliedētu slodzi o=3 T/m un spēku P= 2 T.

Atrisinājums. Sija ir divkārt statiski nenoteicama. Rakstām tris-

momentu vienādojumus (10.28) /. un2. balstam:

—+—- )=0;

i=2, l 1Xl+2(l2 +k)X2
+l

3
X3+G{——+——) =0.

\ l2l 3 /

Momenti balstos 0 un 3 ir zināmi. Kā redzam no zīmējuma, X0=0, bet

1 3

Xļ=—q- 1 —= Tm.
2 2

Tas nozīmē, ka trismomentu vienādojumi dod divu vienādojumu sistēmu

divu nezināmo Xi un X 2 aprēķināšanai. levietojot KO,X
O,

X 3 un / vērtības,

iegūstam

(tOjCj
\

cūi&i-ļ—-— J =0,

3 / M2&2 \ '
2XI+6X2-

Y+&
\
~+&)3C3

/
=0-
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Tālāk nepieciešams noteikt lielumus Ui&i, cū2
&

2, w2 c2 un w 3c3. Zīmējam kat-

ram pārlaidumam momentu epīru no ārējās slodzes (skat. 10-19. zīm. b). No

zīmējuma redzam, ka wi =0. Reizinājumus wb un wc iegūst, pielietojot Vereš-

čagina paņēmienu.Aprēķinām co 262 un w 2c2:

12 14

a) 2&2=c0'26'
2 -r-(ū"2fV'2= 1• 1 • -■-+ 1 " 1' ~~2'~2~

Lai aprēķinātu reizinājumu (03C3,

jāaprēķina parabolas zemlīknes

laukums. To varam dabūt, inte-

grējot momenta izteiksmi. Pa-

rasti šādām līknēm nerēķina at-

sevišķi (o un c vai b, bet uzreiz

reizinājumu coc vai wb. Tā kā

(oc ir zemlīknes laukuma sta-

tiskais moments pret labo bal-

stu, tad to var aprēķināt

h '«

o)iC, =ļ2dcOi=ļ Mi(z)z' dz.

0 0

šajā gadījumā Al(z)=

_

3 3z3
2

=

~2 Zi
2

'

1

3 f l

W 3C
3
=— / (Z3-Z3

2)Z3aZ=—

0

levietojam aprēķinātosmomentu

epīras statiskos momentus ab

un <oc trismomentu vienādoju-
mu sistēmā,

6A-,+ 2A'2
+6-i-=O,

Ml+6x2-|+6 (l+l)=o,

6A-1+ 2A'2 3,

10-19. zīm.
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Atrisinot sistēmu, iegūstam

54

Xt = -0,422 Tm,
/, x 128

30

X2
=« ~-0,234 Tm.

128

Aprēķinātie lielumi Xi un X 2ir lieces momenti šķēlumos / un 2. Izmantosim
to, lai aprēķinātu balstu reakcijas

M^XI=RQ -11.

No šejienes

Xi 0,422
Po=—= =-0,422 T.

l\ 1

Šķēlumā 2

<?('3+l) 2

Af2=x
2
=/?

s • h- — —;
2

<7(/3+l)2 3-22

X 2+— — -0,234+
2 2 /

= =5,766 T.

tj 1

Pēc tam kad reakcijas Po un P3 ir atrastas, pārējās var atrast ar statikas

vienādojumiem:

-R 0 (l,+h)-Rik+P -j+R3k-
?(/3

2

+1)2
=0;

Pi =1,51 T;

P2=3,15T.

Zinot visas balstu reakcijas, nav grūti uzzīmēt lieces momentu epīru (skat.
10-19. zīm. c).

10-12. piemērs. Uzzīmēt lieces momentu epīru 10-20. zīm. a parādītajai
sijai.

Atrisinājums. Sijai ir nezināmas 4 balsta reakcijas V\, V 2,' M\ un

Mļ, bet sastādīt var tikai divus līdzsvara vienādojumus. Tātad uzdevums ir

divkārt statiski nenoteicams, nepieciešami divi trismomentu vienādojumi. Lai

iespīlētajai sijai varētu sastādīt trismomentu vienādojumus, icspilējumu aiz-

stāsim ar divām locīklām, kuras novietotas bezgala tuvu (skat. 10-20. zīm. b).
Divas locīklas nodrošina to pašu sijas nostiprinājuma veidu kā iespīlējums,
jo nedod iespēju sijai ne izliekties, ne pagriezties. Sijai ar diviem starp-
balstiem varam uzrakstīt divus trismomentu vienādojumus:

(<B|6|
CO2C2 \

—_+—— j=o,

(G)2
b

2 COC3 \
-■ +-T7— )=ū-
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Attālumi starp balstiem o —l un 2—3 ir

1,-0, /
3
=o.

Sājos pārlaidumos nav arī momentu epīras, tādē|

G>l =0, (03=0.

Trismomentu vienādojumi vienkāršojas:

(Ū 2C2

2/2A'1+ Z
2
A'

2+6 =0,
l 2

(0
2
b

2
/
2
A'1 +2/2A'

2+6 =0.

Aprēķināsim vidējam pār-
laidumam (skat. 10-20. zīm. c)
lielumus (0 2c2 un co 2b2. Sastā-

dām momenta izteiksmes

hh=—-z -

QZ'
2

1

4 'Zl
2 '

3 i
Mn=— qaz2.

4

Tad

w 26 2 =JMiZļdz+ JMn(2a-

o o

■z
2 )dz2

=31 J -| j zl*dzi +
0 0

3 C 3 c
+— qa

2

J z2 dz2 qaJ z2
2dz2 =

o o

11
= qai;

24
10-20. zīm.

co2 c2 = JMi(2a-zl)dzi+ JMuz2dz2=H—ļ z,dz,-qa ļzjdz-
o o oo

-31 [zfāz+l [zl3<}zļ+ — qa [z2
2dz=-^-qa*.

4 J 2 J 4 J 24
o o o



levietojam trismomentu vienādojumos

5

4aXl+2aX2+—cas =Q,
8

11

2aXy+4aX2+— qa
3 =o.

\ 8

Atrisinot šo vienādojumu sistēmu, iegūstam

1

X{= qa
2,

48

17
X 2= qa

2.
48

.

Momenti Xi un šajā gadījumā reizē ir ari balstu momenti (skat.
10-20. zīm. a) :

■ AJi=A-,,

M
2=X2.

Reakcijas Vi un V 2aprēķinām no statikas līdzsvara vienādojumiem, sastādot

momentus pret iespīlējumašķēlumiem:

qa
2

—Afi— qa2+ 2aV2 +M2 =0;
2

15
V2=--qa;

-Ml=2aVl+— qa
2
-qa

2+M2=o;

V^--^qa.,
Zinot balstu reakcijas, varam uzkonstruēt lieces momentu epīru (skat.

10-20. zīm. d).
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11. nodaļa

VĪTAS ATSPERES

11-1. §. VĪTOATSPERUVEIDI

Mašīnu un aparātu būvē ļoti plaši pielieto vītas atsperes. Atka-

rībā no slogojumā veida izšķir (skat. 11-1. zīm.)
a) stiepes atsperes,

b) spiedes atsperes,
c) cilindriskas vērpes atsperes,
d) plakanas vērpes atsperes.
Stiepes un spiedes atsperes var būt ne tikai cilindriskas, bet

arī koniskas (skat. 11-1. zīm. c), paraboliskas un citādas atka-

rībā no virsmas formas, uz kuru atspere ir uztīta, to izgatavojot.

11-1. zīm.
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11-2. §. CILINDRISKA STIEPES (SPIEDES) ATSPERE

Aprēķinot atsperi, vienlīdz svarīgi ir noteikt spriegumus at-

sperē un sakarību starp pielikto spēku un atsperes deformāciju.
Apskatīsim tā sauktās mazas kāpes atsperes. Par kāpi h (skat.
11-2. zīm.) sauc attālumu starp diviem vijumiem. Ja kāpe ir maza

salīdzinājumā ar atsperes diametru D, tad leņķis, ko veido vijuma
ass ar horizontālo plakni,
ir mazs un materiālu pre-
testības aprēķinos var pie-
ņemt, ka tas ir vienāds ar

nulli. Tādā gadījumā arī

šķēlums, kas perpendiku-
lārs atsperes vijuma asij,
var tikt uzskatīts par ver-

tikālu (skat. 11-2. zīm.).

Sadalām atsperi ar

normālšķēlumu divās da-

ļās un apskatām apakšējās
daļas līdzsvara noteiku-

mus. Koordinātu sistēma

xyz izvēlēta, kā parādīts
11-2. zīmējumā. Atsperei
pieliktais spēks P nedod

projekcijas uz x un z asīm,

tādēļ nevar būt atbilstošas

iekšējo spēku komponen;
tes. Tāpat spēks P nedod

11-2. zīm.

arī momentus pret x un y asīm. Tādēļ nav ari šādu iekšējo mo-

mentu. Paliek tikai divi līdzsvara vienādojumi:

2 y,=o, 54=0,

kuri dod šādu momentu un iekšējo spēku

3K=Py, (11.1)

Qy
=P.

Atsperes vijumā darbojās vērpes moments 3)t un šķērsspēks Q.
3Jt un Q nav atkarīgi no šķēluma vietas izvēles. Visi šķēlumi ir

noslogoti vienādi, tajos rodas tikai tangenciālie spriegumi

Q AP

TQ~~F
=

~ncW'

93t PD32 16PD
H'2^
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kur d — vijuma šķēluma diametrs. Stiprības aprēķinam nepiecie-
šams zināt lielākos spriegumus; tie ir uz atsperes iekšējas vir-

smas (skat. 11-3. zīm.), jo tur sakrīt xQ un virzieni:

AP , 16PZ) d AP I 2D \
maxx =TQ+maxT

aJl

=— J . (11.3)

11-3. zīm.

Sakarību starp spēku un deformāciju atsperei noteiksim ar Mora

integrāli (9.37). Ja neievēro šķērsspēka ietekmi, tad Mora inte-

grālis šai gadījumā ir

kur f — atsperes kopējā deformācija;

3ŪĪ — vērpes moments, kas rodas šķēlumā no spēka vieni-

nieka.

Mūs interesē spēka pielikšanas punkta pārvietojums. Tādēļ

—

.

D

Jāintegrē visā atsperes garumā /. Ja atsperes diametrs ir D un

vijumu skaits atsperē ir n, tad

l=nnD.

Integrējam
•nnD

32 f_ D D 8PD3n

f= / P -d2= -=T7, .
(11-4 )

'
Gnd* J 2 2 Gd*

Attiecību c=
y

sauc par atsperes stinguma koeficientu. Tas rak-

sturo, cik liels spēks izraisīs 1 vienību (cm vai mm) lielu pārvie-

tojumu:

c=
_P_

= (i 1.5)
/ BD*n

V
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11-3. §. KONISKA STIEPES (SPIEDES) ATSPERE

Koniska atspere (skat. 11-4. zīm.) atšķiras no cilindriskas at-

speres ar to, ka tās diametrs ir mainīgs lielums. Pieņemsim, ka

atsperes rādiuss r mainās, pēc šāda likuma:

f

o
GJp

mdZ

jāievieto

W=Pr, 9R=r, dz=rd(p.

Beidzamo sakarību var pārrakstīt, ievērojot,
ka no (11.6) izriet

t. i.,

Atsperes deformācija ir

32P ļ' r
3 8P R2

4-Ri4

nGd4 J a nGd4
a

11-4. zīm.

Lielumu a var izteikt ar Ri un R2 (skab 11-4. zīm.), izmantojot
izteiksmi (11.6). Ja atsperes vijumu skaits ir n, tad visai atspe-
rei

un

R2=*Rl +2nna.

No šejienes

a=—- . (11.8)
2nn

levietojam sakarību (11.8) izteiksmē (11.7):

īePnjßS+Rftjßt+R,)
'

Gd* '
1 ' '

Stiprības aprēķinu koniskai atsperei veic pēc formulas (11.3),

ievietojot D=2R
2.
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11-4. §. CILINDRISKA VĒRPES ATSPERE

Ja atsperes galam pielikts vērpes moments M (skat. 11-5.

zīm.), tad vienīgais līdzsvara vienādojums, kurš nedod nulli, ir

2My =0.

No šī vienādojuma redzam, ka šķēlumā jā-
darbojas lieces momentam

M
V
=M. (11.10)

Tas nozīmē, ka stiprības aprēķins jāiz-
pilda uz lieci

32M
maxo= (11.11)

11-5. zīm.

Atsperes savērpes leņķa 8 noteikšanai izmantosim Mora integrāli

(9.38). Tā kā šķēlumā darbojas tikai lieces moments, tad

l nnD

11-5. §. PLAKANA VĒRPES ATSPERE

Plakanas vērpes atsperes plaši pielieto aparātu un pulksteņu

rūpniecībā. Apskatīsim atsperes daļas līdzsvaru (skat. 11-6. zīm.).
No visiem sešiem līdzsvara vienādojumiem paliek tikai viens:

2Af<u=»Q,

M
V
=M.

Moments M
y

ir lieces moments, kurš visos

atsperes šķēlumos ir vienāds. Stiprības

aprēķins tādēļ jāizpilda pēc formulas

(11.13)

Lai pielietotu Mora integrāli savērpes
leņķa aprēķināšanai, jāzina sakarība starp
r un polāro leņķi q>. Pieņemsim, ka atspere
izveidota kā logaritmiskā spirāle, tad

r=Rxeb*. (11.14) 11-6. zīm.



Loka elementa dz garums ir

dz=rd(p.

Diferencējot (11.14), varam dabūt sakarību

dr dr

dcp=———-=—. (11.15)T
bRxeb* rb v '

Tātad

d2=
T-

Rakstām Mora integrāli

0
v y

Ri

No šejienes

c-
*<«'-«■>

. (i.,6,
tlyb

Lielumu b var izteikt, zinot, ja <jja<=2jin unrādiuss r=R2,

t. i.,

Līdz ar to savērpes leņķa izteiksmi (11.16) var uzrakstīt arī šādi:

e_2nnA1(«,-*,)
(IU7)

AI
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12. nodaļa

PLĀNSIENU ČAULAS

12-1. §. VISPĀRĪGIJĒDZIENI

Materiālu pretestības pētīšanas pamatobjekts ir dažādi noslo-

gots stienis. Nākamais sarežģītākais konstrukciju elements ir

čaula. Par čaulu sauc tādu konstrukcijas elementu, kuram viens

izmērs (biezums) ir daudzkārt mazāks par diviem pārējiem. Tā-

dējādi tvaika katlus, dažādu šķidrumu rezervuārus, viengabala
jumtu pārsegumus un tamlīdzīgas konstrukcijas sauc par čaulām.

Kaut arī ar čaulu pētīšanu nodarbojas elastības teorija, tomēr

tālāk apskatītie piemēri ir pietiekami vienkārši, tādēļ parasti tiek

ietverti materiālu pretestības kursā.

levedīsim dažus pamatjēdzienus. Punktu ģeometrisko vietu,
kas atrodas vienādos attālumos no abām čaulas virsmām, sauc

par vidus virsmu. Atsevišķu čaulu grupu sastāda plātnes. Plātnes

ir čaulas, kuru vidus virsma ir plakne. Ja vidus virsma ir rotāci-

jas virsma, tad čaulu sauc par asij simetrisku. Sajā nodaļā tiks

apskatītas tikai asij simetriskas čaulas, pie tam slodze arī tiks

pieņemta kā asij simetriska.

Asij simetrisku čaulu aprēķinos lieto divas teorijas:
1) bezmomentu un

2) momentu teoriju.
Lai noskaidrotu atšķirību starp abām teorijām, apskatīsim

plānsienu cauruli (skat.'l2-1. zīm.), kuras gali izveidoti kā ļoti
stingas diafragmas. Tad no nedeformētā stāvokļa (veidule ir

taisne AB) pēc spiediena palielināšanas caurules veidule pieņems

12-1. zīm.
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stāvokli ACDB. Veidule izliecas. Sīs lieces dēļ jālieto momentu

teorija. Spriegumu sadalījums pa čaulas biezumu nav vienmē-

rīgs.
Ja diafragmām nebūtu nekāda stinguma, caurule būtu ieņēmusi

stāvokli ar veiduli A'B'. Šādai caurulei veidules virzienā izdalīts

elements (skat. 12-1. zīm. b) ir stiepts. Spriegumi om
rodas no

spiediena, kas darbojasuz diafragmām. Skatoties caurulei no gala
(skat. 12-1. zīm. c), redzam, ka diametrs ir izmainījies, jo cauru-

les perimetrs ir stiepts ar o(. Apskatītajā gadījumā caurulē dar-

bojas tikai stiepes spriegumi, spriegumu sadalījums pa caurules

biezumu ir vienmērīgs. Šādam gadījumam ir piemērojama bez-

momentu teorija.

Nevienmērīgs spriegumu sadalījums, kad jālieto momentu teo-

rija, parādās tad, kad čaulai ir stingi nostiprinājumi, asas pār-
ejas no vienas virsmas uz otru (lauzta veidule), pieliktas kon-
centrētas slodzes. levērojot to, ka čaula ir plāna, nevienmērīgais
sprieguma sadalījums izplatās nelielā attālumā un pārējā čaulas

daļā praktiski var lietot bezmomentu teoriju. To var redzēt arī

12-1. zīmējumā a. Daļās AC un DB jālieto momentu teorija, bet

pārējā caurulē CD var lietot bezmomentu teoriju.

12-2. §. BEZMOMENTU TEORIJA

Apskatām asij simetrisku

čaulu (skat. 12-2. zīm. a). Iz-

dalām mazu elementu ABCD

no čaulas ar divām meridionā-

lām plaknēm OABH un ODCH

un diviem koniskiem šķēlu-
miem. Koniskie šķēlumi ņemti
perpendikulāri čaulas vidus vir-

smai.

Apskatām iegūto elementu

(skat. 12-2. zīm. b). Spriegumi

tangentes virzienā Ot abās ele-

menta malās būs vienādi, ja
čaula un slodze ir asij OH si-

metriska. Sī paša iemesla dēļ
uz elementa malām nerodas arī

tangenciālie spriegumi. Rak-
stām elementam līdzsvara vie-

nādojumus.Projicējam visus uz

elementu darbojošos spēkus uz

asi, kas sakrīt ar elementa vi-

dus virsmas normāli nn (skat.
12-2. zīm. b):12-2. zīm.
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pdsm
dst-2atds m 8

sin -om
dst8 -

— (om+ dom )ds/6 sin

Vienādojumuvar vienkāršot, ievērojot, ka

d<pm dcpm da>t dq>i
sin—7- ~—J—, sin—

2 2 2 2

un

dSm=pmdqpm,

dst=ptd(ft.
Tad

PPmp*d<pmd<pi— o<pm6dq),„d(pt
— o

mp(6d(p(d(pm
— do

mptdqt 6=°-

Saīsinot ar d<pid<pm,

PpmPt—

0(pm
8 —Omp(6 ~Y~P'B =Q,

redzam, ka varam atmest pēdējo locekli kā bezgalīgi mazu. Izda-
lām vienādojumu ar p( pm 6 un uzrakstām to šādā veidā:

Cf Om P
+ (12.1).

So vienādojumu sauc par Laplasa vienādojumu.

12-3. zīm.

Vienādojums satur divus nezināmos ot un om- Otro vienādo-

jumu visizdevīgāk sastādīt, apskatot čaulas daļas līdzsvaru. So

daļu izdala ar konisku šķēlumu (skat. 12-3. zīm.). Ja ārējo slodzi

veido vienmērīgs spiediens p, kā tas ir gāzes spiediena gadījumā,
tad slodze uz čaulas daļu aprēķināma šādi:

pF=pn(pt sin r^) 2.
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Normālie spriegumi om dod šādu projekciju uz čaulas asi:

OmB2jtpf sin q>i sin cpi.

Pielīdzinot iekšējo un ārējo spēku projekcijas, iegūstam am.

am = (12>2)

72-/. piemērs. Aprēķināt cilindris-
kas čaulas nepieciešamo biezumu, ja
tā domāta 30 atm lielam spiedienam.
Cilindra rādiuss (skat. 12-4. zīm.)
P= 20 cm, [ct]=looo kG/cm2.

Atrisinājums. Cilindra vei-

dule ir taisne, tādēļ veidules liekuma
rādiuss pm

=00.Laplasa formula (12.1)

Ot Om p

-R
+
-=-6

ļauj noteikt tieši

pR
a,-—.

12-4. zīm.

Meridionālo spriegumu nosakām, apskatot čaulas vienas daļas līdzsvaru:

2nßBam =pnR 2,

t. i.,

-

°m

26

Spriegumi meridionālā virzienā ir divas reizes mazāki par spriegumiem tan-

gentes virzienā: \

1
Om

=—Ot
.

2 /

Tā kā ir salikts slogojums, tad jālieto stiprības teorijas. Pēc ceturtās

stiprības teorijas (4.44) plaknes spriegumstāvoklim

Oe=VCTl2+02
2

— 0"l02 .

Spriegumi at un om
šoreiz ir ari galvenie, tādēļ

}'Om2 +Ot2 — [o],

pR -i/l T pP -

—]/-+I--=—V3s£[oJ.
6 r 4 2 26

levietojot skaitliskās vērtības, iegūstam, ka

pR - 30-20-1,73
6=2— V3= =0,52 cm.

2[a] 2-1000
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12-2. piemērs. Aprēķināt spriegumus sfēriskā čaulā ar rādiusu R. Sfēra

pakļauta iekšējam gāzes spiedienamp.

Atrisinājums. Izteiksme (12.2), ja pt=R, dod

a =—°m

26 '•

levietojam Laplasa vienādojumā (12.1) iegūto am un p m =R:

—

P- P

R
+

25 ~~5 '

No šejienes

pR
at= .

26

Tātad abi spriegumi ir vienādi. Sāds

rezultāts ir dabisks, jo sfēra ir simet-
riska pret jebkuru asi.

12-3. piemērs. Aprēķināt spriegu-
mus koniskas tvertnes sienās, ja tā

augstumā H piepildīta ar šķidrumu,
kura īpatnējais svars ir y.

12-5. zīm.

Atrisinājums. Konusam, tāpat kā cilindram, veidule ir taisne un

Pm =°°. Tādēļ iespējams no Laplasa vienādojuma uzreiz atrast spriegumu at:

PPt

Rādiuss Ot šajā gadījumāir mainīgs lielums. Kā redzam no 12-5. zīmējuma,

Pf cos a=y tg a,

_

ž/tga

cos a

Tādēļ
py tga

ot=-

6 cos a

Arī spiediens p uz trauka sienām ir mainīgs lielums. Hidrostatiskais spie-
diens ir proporcionāls attālumam no šķidruma virsas:

p=y(H-y).

levietojam at izteiksmē

y(H-y)y tga

7 •
6cosa

Lielāko ot=at(y) vērtību dabūjam, =0.
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No šejienes atrodam ya=

yH* tg a

maxa=oj (y0) =—

4ocos a

Lai noteiktu meridionālo spriegumu, apskatām tvertnes apakšējās daļas līdz-

svaru. Uz šo daļu darbojas (12-5. zīm. b) parādītā šķidruma staba un apak-
šējās koniskās daļas svars:

V£ (H-y)ny2 tg2 a+—ny
3 tg2 ceJ=vjti/2 tg2

a —ij j.
So slodzi līdzsvaro am spriegumu sistēma, kuras projekcija uz tvertnes asi ir

am
B2ny tg cc cosa=2na mBy sin cc.

Pielīdzinām šos spēkus:

ymj2 tg2 cc ļ//—— yj =2no~mBy sin a

un iegūstam,ka

yy tg a / 2 \

am
= ļ /i i/ I.

f
28 cosa \ 3 /

Atrodam max am. =o iegūstam yO =~H-

Līdz ar to

3vtf2 tg cc

max Om = •

166 cos cc

Kā redzam, koniskai tvertnei spriegumu at un am
maksimālās vērtības nav

vienā un tajā pašā vietā.

12-3. §. MOMENTU TEORIJA

Apskatīsim cilindrisku čaulu, kuras galus veido ļoti stingas
diafragmas. Čaulas piestiprinājuma vietas diafragmām praktiski
nevar ne pārvietoties, ne pagriezties.

Apskatām 12-1. zīmējumā parādīto čaulas deformāciju. Čaulas

perimetrs pirms deformācijas bija 2nR. Deformētā stāvoklī rādiuss

ir palielinājies par čaulas deformāciju v. Tādēļ deformētā stā-

vokļa perimetrs ir

2n(R+ v).

Čaulas perimetra relatīvais pagarinājums ir

2n(R+ u)-2nR v

Ēt= ārf "IT (12-3)
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Aprēķināsim spriegumus ot. Izmantojam Huka likumu plaknes
spriegumstāvoklim:

Ot Om

levietojam c; vietā izteiksmi (12.3), tad

Eu

Ot=—s~+i.iom. (12.4)

Spriegumu om var aprēķināt, zinot kopējo spēku uz diafragmu P0:

12-6. zīm.

Izgriežam no čaulas vienu garuma vienību platu sloksni (skat
12-6. zīm.). Uz šo sloksni normāles virzienā darbojas izkliedēta

slodze q:

q=p\ — 2oto\ sin 0.

Tā kā

un G
t ņemam no formulas (12.4), tad iegūstam, ka

Eou Om
nOK\

q=p
— .v (12.5)

Izgrieztā sloksne iespīlējuma vietas tuvumā pakļauta liecei. Rak-

stām sijas liektās ass diferenciālvienādojumu

Elu" =M(z).

v x • • - .....

Tā kā moments nav zināms, bet ir q, tad atvasinām

sijas liektās ass diferenciālvienādojumu divas reizes pēc z:

„, TV
EOU Om

EļjuF =q=p
——

v-ņ-o-
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Izgrieztas sloksnes inerces moments / ir

6 3 -1

levietojam vienādojumā. Pēc pārveidojumiem vienādojums iegūst
šādu veidu:

u
lv

+ 4a*u =T, (12.6)

kur

4

Diferenciālvienādojuma (12.6) atrisinājums ir

v =e-
az (Cļ sin az+C

2 cos az) +eaz (C3 sin az+C 4cos az) +v*;

(12.7)
v* ir vienādojuma parciālais atrisinājums. Ja p=const, tad

Konstantes Cit C
2,

C 3 un C 4 jāaprēķina no robežnosacījumiem:

ja 2=o, tad u=o, tt
/
=O,

ja z= /, tad «= 0, =0.

Parasti šo aprēķināšanu vienkāršo šādu apsvērumu dēļ. Zināmā

attālumā no diafragmas spēkā jau ir bezmomentu teorija. Tur

«=const. Tādēļ nevar būt locekļa eaz, jo tad, pieaugot z, izliece

strauji pieaugtu, tāpēc

C3=C4=0.

Paliek Ci un C
2,

kurus aprēķina no nosacījumiem:

ja z=0, tad « =0, v'=0.

No vienādojuma (12.7) izriet, ka

Cx =C
2
=-u*.

Izlieces vienādojums pieņem šādu veidu:

v= v* [1 — c- az (sin a2+ cos az). (12.9)



Zinot izlieci, var atrast lieces momentu:

£63
a

2

M=Elu"=——
2«*e- az (cos az— sinaz) =

oR2 a? I om
' \

=—-—

yp-ļi
— 8 )e-az (cosaz-smaz) (12.10)

un arī papildu spriegumus no

lieces o, kuri darbosies kopā ar

stiepes spriegumiem ot
un om:

_

M
_

6Af

12-7. zīmējumā parādītas lie-

ces momenta M un izlieces v

epīras atkarībā no attāluma

līdz iespīlējuma vietai z. Zī-

mējot pieņemts, ka 5=0,01 R.

Kā redzam, momentu teori-

jai atbilstošais stāvoklis jau
pie 2=156 praktiski pāriet
bezmomentu stāvoklī. 12-7. zīm.
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13. nodaļa

ĻODZE

13-1. §. KONSTRUKCIJAS STABILITĀTE

Cietiem ķermeņiem līdzsvara stāvoklis'var būt gan stabils,

gan nestabils. To viegli paskaidrot ar 13-1. zīmējumu. Uz lodīti

darbojas tikai divi spēki. Smaguma spēks ir vertikāls. Tādēļ līdz-

svarā lodīte var atrasties tikai tad, ja balsta reakcija arī būs ver-

tikāla, t. i., tad, kad balsta virsmas normāle ir vertikāla. Zīmē-

jumā parādītajai virsmai tādu punktu ir četri. Tomēr šie līdzsvara

stāvokļi viens no otra ievērojami atšķiras. Pirmajā un trešajā
gadījumā pietiek pielikt uz īsu brīdi pavisam nelielu sānisku

spēku — un lodīte aizripos. Sos līdzsvara stāvokļus tad sauc par
nestabiliem. Otrajā un ceturtajā gadījumā, sāniskā spēka iedar-

bībai beidzoties, lodīte atvelsies atkal atpakaļ tajā pašā stāvoklī.

Tātad šie līdzsvara stāvokļi ir stabili.

Tāpat kā cietam ķermenim, arī elastīgam ķermenim līdzsvara

stāvoklis var būt gan stabils, gan nestabils.

13-2. zīmējumā a parādīts stienis, kurš noslogots ar spēku P.

Ja atvirzīsim stieņa brīvo galu no līdzsvara stāvokļa par lielumu

f, izstiepsies atspere un uz stieni darbosies arī atsperes elastības

spēks R. Kā redzam, spēki P un R centīsies stieni atgriezt atpakaļ
līdzsvara stāvoklī. Tas nozīmē, ka stieņa līdzsvara stāvoklis ir

stabils, jo no līdzsvara stāvokļa izvirzītais stienis atgriežas atpa-

kaļ līdzsvara stāvoklī.

Citāda aina ir spiedes gadījumā (skat. 13-2. zīm. b). Pēc iz-

virzīšanas no līdzsvara stāvokļa spēks R centīsies stieni atgriezt
atpakaļ, bet spēks P vēl vairāk

aizvirzīt no līdzsvara stāvokļa.
Kas notiks ar stieni tālāk, būs

atkarīgs no tā, kura spēka mo-

ments pret locīklu 0 būs lie-

lāks. Ja Ra>Pf, stienis atgrie-
zīsies līdzsvara stāvoklī, t. i.,

līdzsvara stāvoklis ir stabils.

Ja Pf>Ra, stienis attālināsies

no līdzsvara stāvokļa, tātad

līdzsvara stāvoklis ir nestabils.13-1. zīm.
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Apskatltais piemērs parāda, ka pietiekami mazām spēka P

vērtībām stieņa līdzsvars būs stabils, jo Ra>Pf. Palielinot spēka
P vērtību, nonāksim līdz gadījumam, kad Ra=Pf. Tas nozīmē,
ka iespējams bez apskatāmā līdzsvara stāvokļa arī vēl cits defor-

mētas sistēmas līdzsvara stāvoklis. Atbilstošo spēka vērtību apzī-
mēsim ar Pk un sauksim par kritisko spēku. Sajā piemērā

_Ra

Tikko P>Pk, moments kļūst lielāks par līdzsvaram nepieciešamo,
sākas strauja stieņa pārvietošanās, stienis zaudē stabilitāti.

Apskatot 13-2. zīmējuma c un

d, redzam, ka iepriekšējie sprie-
dumi ir pilnīgi piemērojami arī

deformējama stieņa gadījumā.
Stiepts stienis (13-2. zīm. c) cen-

šas atgriezties atpakaļ līdzsvara

stāvoklī, jo spēka P moments pret
šķēlumu I—/

Mj= P (/-//)

cenšas stieni saliekt tā, lai tas at-

grieztos līdzsvara stāvoklī.

Spiežot garu stieni (13-2. zīm.

d), iespējams gadījums, kad stie-

nis zaudē stabilitāti. Ja spēka P

vērtība būs lielāka par P*, tad

stieņa elastība būs nepietiekama,
lai atgrieztu stieni līdzsvara stā-

voklī, jo moments

Mj= P(f-y)

cenšas stieni deformēt vēl vairāk.

Spiežot garu stieni praktiski
nav iespējams tā pielikt spēku,
lai tā darbības līnija ietu caur vi-

13-2. zīm.

siem stieņa šķērsgriezuma laukumu

smagumcentriem. Katram stienim ir lielāka vai mazāka sakuma

izliece, lielākas vai mazākas šķērsgriezuma laukumu
_

izmaiņas,

pārejot no viena šķēluma pie otra utt. Sie iemesli (arēja ierosme)
tad praktiski ari rada jau pašā slogošanas sākuma stieņa šķērs-
griezumos lieces momentus. Tādēļ šeit jāapskata nevis spiedes, bet

gan ļodzes gadījumi.
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Par ļodzi saucslogojumā veidu, kura spiedes spēks ass virzienā

izraisa stieņa izliekšanos.

Eksperimentāli iegūtā spēka Pun izlieces grafika parādīta 13-3.

zīmējumā. Redzam, ka, kamēr P<Pk, stieņa izliece ir ļoti niecīga.
Tā rodas tādēļ, ka stieņa reālā ģeometrija atšķiras no ideālās. Šī

atšķirība rada nelielu lieces momentu,

kam atbilst eksperimentā novērojamās
izlieces. Spēkam P sasniedzot kritisko

vērtību Pk deformācijas pieaug ļoti
strauji, šāda konstrukcija zaudē stabi-

litāti. Kritiskā spēka Pk vērtība stienim

var būt daudzkārt mazāka par to pie-
ļaujamā spēka vērtību, ko aprēķinām ar

stiprības aprēķinu spiedē:
13-3. zīm.

lP]=[o]F.

Ļodzes pietiekama nenovērtēšana ir bijusi par cēloni kolonnu,
tiltu un citu konstrukciju sabrukšanai. Tādēļ ļodzes gadījumā ne-

pieciešams ievērot to, ka

[P]<Pk.

Galvenais jautājums noturības aprēķinā tādējādi ir kritiskā spēka
Pk vērtības noteikšana.

13-2. §. KRITISKĀ SPĒKA NOTEIKŠANA

Atkarībā no spēka P vērtības varēja būt divi gadījumi. Ja

spēka P vērtība ir tik maza, ka lieces momenti šķēlumos neatbilst

deformētajam stāvoklim, stienis cenšas iztaisnoties. Ja spēks ir

tik liels, ka lieces momentam atbilstošā izliece ir lielāka par eso-

šajām deformācijām, tad stienis centīsies ieņemt tādu deformētu

stāvokli, kas atbilstu lieces momentu vērtībām, t. i., deformācijas
pieaugs. Acīm redzot, ir arī tāda kritiska spēka vērtība Pk, kuru

sasniedzot deformētais stāvoklis atbilst lieces momenta-m, t. i.,
bez taisnā līdzsvara stāvokļa eksistē vēl kāds līdzsvara stāvoklis.

Sie spriedumi ir pamatā Eilera metodei kritiskā spēka noteikša-

nai. Tātad pēc šīs metodes kritiskais spēks ir tāda spiedes spēka
vērtība, kuru sasniedzot bez līdzsvara stāvokļa taisnam stienim

eksistē arī vēl līdzsvars deformētā stāvoklī.

Apskatīsim dažus atsevišķus slogojumā gadījumus.
A. Stieņa abos galos locīklas

Tā .kā kritiskais spēks atbilst deformētā stieņa līdzsvara stā-

voklim, tad zīmējam uzreiz deformēto stāvokli (13-4. zīm.). Šķē-
lumā /—/ darbojas lieces moments

M=-P
hy.
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Lai atrastu sijas izlieci, izman

tojam sijas liektās ass diferen

ciālvienādojumu

Ely"=M,

t. i., ļ .

Ely"=-Pky.

levedām šādu apzīmējumu:

13-4. zīm.

«-"ļ/-f~- (13-1)

Tad diferenciālvienādojums pieņem šādu veidu:

y"+a2
y=0. (13.2)

Vienādojuma atrisinājums ir

y=A sin az+B cos az. (13.3)

Integrēšanas konstanšu noteikšanai jāizmanto robežnosacljumi:

ja 2=0, tad y=0,

ja 2= /, tad y=0.

levietojot šos nosacījumus atrisinājumā (13.3), iegūstam šādus

divus vienādojumus konstanšu noteikšanai:

A-0+B=0,

Asinal+Bcosal=0. (13.4)

No pirmā vienādojuma secinām, ka B=0. Tad otrais vienādojums
ir šāds:1

A sin a/=0.

Ja pieņemsim, ka arī ,4=o, tad no (13.3) iegūstam y= 0, tas ir

taisns stienis. legūtais rezultāts parāda, ka taisnais stieņa stāvok-

lis ir stabils. Mūs interesē deformētais stāvoklis. Tādē, vienīgais
derīgais atrisinājums ir

A=/=O, sina/=0. (13.5)

Vienādība (13.5) var tikt izpildīta tikai tad, ja

cc/ =0, jt, ... , «Jt.

leliekot šīs vērtības izteiksmē (13.1), dabūsim kritiskā spēka vēr-

tības. Mazākā no šīm vērtībām ir šāda:1

(13-6)

1 Atrisinājums a/=0 neder, jo dod Pk=Q. Stienis, acīm redzot, nevar zau-

dēt stabilitāti, ja tam nav pielikts spiedes spēks.
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Pārējām vērtībām nav prak-
tiskas nozīmes, jo stienis stabili-

tāti zaudēs, jau sasniedzot ma-

zāko vērtību.

B. Stieņa abi gali
iespīlēti

Rīkojamies tāpat kā iepriek-
šējā gadījumā. Rakstām liektās

- ass diferenciālvienādojumu, ie-

vērojot to, ka sija ir izliekušies:

13-5. zīm.

Ely"=-P ky+M
O-Rz

M
Q

— iespīlējuma moments; R — iespīlējuma reakcija. lepriek-

šējā piemērā sistēma bija statiski noteicama. Līdzsvara vienādo-

jums parādīja, ka kreisā balstā nekādu reakciju nav. Sajā gadī-

jumā sistēma ir divkārt statiski nenoteicama, tādēļ balsta reakci-

jas nav aprēķināmas ar līdzsvara vienādojumiem.
levedotapzīmējumu (13.1), diferenciālvienādojums ir šāds:

- —.

Vispārējais integrālis

M 0 Rz
y="Asinaz+B. cos az-\— —. (13.7)

Konstantes un nezināmās balsta reakcijas aprēķinām no robež-

nosacījumiem

ja z= 0, tad J/=0,

ja 2=0, tad y'=0,

ja 2= /, tad y=0,

ja 2= /, tad y'=o,

t. i.,

+ =0,

=0,
■* h

Asinai+ (13.8)
«h * h

aA cos al—aßsinal—
-73

—=0
' h
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legūta četru vienādojumu sistēma ar četriem nezināmiem ir lineāra

algebrisku vienādojumu sistēma nezināmo A, B, un -Ķ- aprē-

ķinašanai. Atrisinājumu var pierakstīt šadi:

D ' D Ph

~

D Ph

~

D • (13,9)

Determinantus A4, Db, Dai„ un iegūstam no sistēmas deter-

minanta D, aizvietojot koeficientu kolonnu pie atbilstošā nezi-

nāmā ar brīvo locekļu kolonnu. Tā kā sistēma (13.8) ir homo-

gēna, t. i., brīvo locekļu nav, tad determinanti Da, Db, Dm„ un DR

katrs satur vienu nulles kolonnu. Tādēļ

DA=0, DB=0, D
Mo=0, Dr =0.

Varētu secināt, ka arī

4= 0 5=0, M0=0, R= 0.

Sis atrisinājums atbilst taisnajam līdzsvara stāvoklim un mūs

neinteresē. Tādēļ vienīgais gadījums, kurā nezināmie lielumi nav

vienlīdzīgi ar nulli, ir

D =0, (13.10)

jo tad izteiksmju (13.9) labās puses pieņem veidu . Tā ir neno-

teiksme. Tas nozīmē, ka šīs vērtības var būt atšķirīgas no nulles.

Aprēķināt vērtības skaitliski pēc šīm izteiksmēm nav iespējams,
bet atrisinājums atšķirīgs no nulles var būt.

legūtais nosacījums (13.10)

[0 1 1 0 I

sin al cos al
.

1 —i,

cc cos al —asina/ 0 — 1

dod vienādojumu

2(1 —cos al) —a/sin a/=0.

Sis vienādojums ir spēkā tikai pie šādām vērtībām:

a/=0; 2n, 4jt; 2nn.
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levietojot šīs vērtības izteiksme (13.1), iegūstam kritiska speķa
vērtības. Mazākā derīgā no tām ir

{ 1 ;1 ' A-i-f. lIIvP (tini

Apskatītie piemēri parāda, ka kritiskā spēka noteikšana pēc
Eilera metodes izpildāma šādi:

1) zīmē stieņa deformēto stāvokli un raksta

tā liektās ass diferenciālvienādojumu;
2) integrē diferenciālvienādojumu. Sākuma

nosacījumi dod pietiekamu skaitu vienādojumu
konstanšu un nezināmo balsta reakciju noteik-

šanai;

3) atrisina vienādojumu sistēmu. Tā kā

iespējamie stieņa nostiprinājuma veidi dod nul-

les nosacījumus, tad iegūtā sistēma ir lineāra

homogēna vienādojumu sistēma. Šādai sistē-

mai atrisinājums atšķirīgs no nulles iespējams
tikai tad, ja sistēmas determinants. ir nulle:

D =0;

4) atrisinot transcendento vienādojumu13-6. zīm.

D=0, iegūst lieluma al vērtības. Mazākā no

šīm vērtībām dod kritiskā spēka izteiksmi.

Risinot ar šādu metodi, stieņa izlieces paliek nezināmas, jo
pašas konstantes arī nevarēja aprēķināt. Tomēr tas nav jāuzskata
par metodes trūkumu, jo galvenais uzdevums — kritiskā spēka
vērtības noteikšana

—
tiek veikts.

Metode ir pietiekami vienkārša, ja stieņa nostiprinājums nav

sarežģīts. Sarežģoties balstu veidiem, uzdevuma risināšanas ma-

temātiskās grūtības strauji pieaug. Tā 13-6. zīmējumā parādīta-
jam stienim jāraksta trīs dažādi diferenciālvienādojumi. Katrs

diferenciālvienādojums satur divas konstantes, t. i., kopā sešas.

Bez tam vēl nezināma ir brīvā gala izliece / un balsta reakcija R.

Astoņiem nezināmiem lielumiem atbilst astoņi robežnosacījumi —

šķēlumā 1 un 2 abu sijas daļu pārvietojumi un šķēluma pagrie-
ziena leņķi ir vienādi (4 nosacījumi). lespīlējuma vietā pārvieto-

jums un pagrieziena leņķis ir vienāds ar nulli (2 nosacījumi).

Pārvietojums augšējā atbalstā ir vienāds ar nulli, bet brīvajā galā
vienāds ar / (2 nosacījumi). Atbilstoši jārisina 8. kārtas deter-

minants, kuru atrisinot iegūstam sarežģītu transcendentu vienā-

dojumu.
Kritiskā spēka izteiksmes dažādiem slogojumā gadījumiem var

apvienot vienā kopējā izteiksmē

(13.12)
•r
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ar l, saprotot stieņa reducēto garumu. So formulu parasti sauc

par Eilera formulu. Stieņa īstais garums saistīts ar reducēto

šādi:

lr=\iL

Koeficients p,
ir atkarīgs no stieņa nostiprināšanas veida. Tā, pie-

mēram, abos galos locīklveidā nostiprinātam stienim [skat. for-

mulu (13.6)] u= l, bet abos galos iespīlētam stienim [formula

(13-ll)]u=ļ.

13-7. zīm.

Dažreiz koeficientu izdodas noteikt, izmantojot jau zināmus

risinājumus. Tā, zinot kritiskā spēka vērtību abos galos locīkl-

veidā nostiprinātam stienim, var atrast arī kritisko spēku vienā

galā iespīlētam stienim un stienim uz trim atbalstiem. Vienā galā
iespīlēto stieni var iedomāties kā pusi no abos galos locīklveidā

iespīlētā stieņa, jo tieši vidū šim stienim nav pagrieziena leņķa.
Tā kā abi stieņi strādās vienādos apstākļos, tad kritiskā spēka
vērtības būs vienādas un tās var aprēķināt pēc tās pašas formu-

las (13.6). Izsakot šajā formulā locīklveidā nostiprināta stieņa
garumu ar iespīlētā stieņa garumu, redzam, ka p, =2. Stienim ar

trim balstiem katrs pārlaidums ir stienis ar locīklveidā nostipri-
nātiem galiem. Tātad kritiskie spēki būs vienādi. Izsakot formula

divu locīklu stieņu garumu ar trīs locīklu stieņa garumu, iegūs-

tam, ka šajā gadījumā p,
=-—.

13-3. §. NOTURĪBAS APRĒĶINS

Lai iegūtu Eilera formulu, izmantoja sijas liektas ass diferen-

ciālvienādojumu. Sis vienādojums ir spēkā tikai Huka likuma
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darbības robežās, t. i., kamēr spriegums stienī ir mazāks par pro-

porcionalitātes robežu

.

Kamēr spēka P vērtība nepārsniedz Pk, stieņa izliece ir ļoti nie-

cīga (skat. 13-3. zīm.). Tādēļ, aprēķinot spriegumu stienī, lieces

momenta radītos spriegumus var neievērot:

P

Kritiskam spēkam atbilst tā sauktais kritiskais spriegums

_Ph
_

n
2EI

°h
~

F
~

l
t
*F '

levedām jēdzienu — stieņa reducētais slaidums

(13.13)
i .

kur i= ļ/j?- Tad kritiskā sprieguma aprēķina formula būs šāda:

oh=——. (13.14)

Lai Eilēra formula būtu derīga, šim spriegumam jābūt mazākam

par proporcionalitātes robežu:

n
2E

X

vai arī

K> l/*!Ē-. (13.15)
' Op

Tas nozīmē, ka Eilera formula dotajam stienim ir lietojama tad,

ja tā reducētais slaidums ir lielāks par zināmu dotā stieņa mate-

riāla konstanti
—

robežslaidumu:

' Op

Tēraudam, piemēram, šī konstante ir

V 2000

Ja stieņa reducētais slaidums mazāks par robežslaidumu, Eilera

formulu nevar lietot, jo spriegumi stienī sasniegs proporcionalitā-
tes robežu pie spēka, kurš ir mazāks par kritiskā spēka vērtību.
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Attēlosim grafiski kritiskā sprieguma izteiksmi (13.14) (skat.
13-8. zīm.). Sai izteiksmei atbilst līknes daļa AB.

Turpināt šo līkni tālāk pa kreisi nav nozīmes, jo tad, kad

X<X
r, formula nav spēkā. Izmantojot šo līkni, varam teikt, ka

aprēķinātajiem spriegumiem vienmēr jāattēlojas ar punktu zem

šīs līknes.

13-8. zīm.

Dabiski, rodas jautājums, ko darīt apgabala X<Xr. Nelielam

X vērtībām, t. i., kamēr stienis ir īss, vienīgais noteikums ir o<o
T.

So līknes daļu grafikā attēlo taisne DC. Līknes daļu CB var aiz-

pildīt ar empīrisku līkni. Tēraudam eksperimentāli noteiktas kri-

tiskā spēka vērtības parāda, ka punktus C un B var savienot ar

taisni. Tādā veidā esam ieguvuši robežlīkni visam apgabalam.

Spriegumi konstrukcijā nedrīkst sasniegt šo robežu, tādēļ ieve-

dām drošības koeficientu k. Ja samazināsim visas robežlīknes

vērtības k reižu, tad iegūsim ļodzes pieļaujama sprieguma [a]\
līkni (skat. pārtraukto līniju 13-8. zīm.). Sī grafika praktiskai lie-

tošanai ir tabulēta (skat. 13-1. tab.). Tabulās tiek dotas koefi-

cienta cp:

cp=M- (13.16)
ļoj

vērtības atkarībā noreducētā slaiduma X.

Kā redzam no grafikas (13-8. zīm.), pieļaujamais ļodzes sprie-

gums atkarīgs no stieņa reducētā slaiduma,t. i., no stieņa garuma,

šķērsgriezuma laukuma formas un izmēriem un stieņa nostiprinā-

šanas veida. Seit redzam principiālas atšķirības starp stieņa no-

turības aprēķinu un parastajiem stiprības aprēķiniem. Parasti

stiprības aprēķinam vajag tikai formulā, kas saista spriegumus,
šķērsgriezuma'parametrus un ārējo slodzi, ievietot spriegumu vieta

dotajam materiālam pieļaujamo spriegumu un ir iespējams aprē-

ķināt vai nu šķērsgriezuma izmērus, vai arī pieļaujamo slodzi.
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13-1. tabula

KOEFICIENTA cp VĒRTĪBAS

Noturības aprēķinā |odzē šāda aprēķinu secība iespējama tikai,

aprēķinot pieļaujamo slodzi. Tad stieņa visi izmēri ir doti. Var

aprēķināt X un no tabulas, izmantojot koeficientu cp, noteikt

[o]/=cp[o]. Tālāk pēc formulas

[P]=[o];F (13.17)

dabūjampieļaujamo spēku.

13-1. piemērs. Aprēķināt pieļaujamo slodzi taisnstūra šķērsgriezuma bXh=

=10x30 cm, koka stienim (skat. 13-9. zīm.). Pieļaujamais spriegums

[o]
sp

= 100 kG/cm 2. Stieņa garums I=2 m.

Atrisinājums. Stienim perpendikulāri tā asij izurbti caurumi, kuros

ielikti tērauda stieņi. Spēks pielikts šiem stieņiem, kā parādīts 13-9. zīmē-

jumā a. Tāpēc iespējams koka stienim plaknē zy pagriezties ap tērauda stie-

ņiem, bet plaknē xz nekādu pagriezienu nevar būt. Rezultātā iegūstam divas

dažādas .slogojumā shēmas — plaknē zy abos galos locīklveidā atbalstīts stie-

nis (13-9. zīm. b), bet plaknē xz abos galos iespīlēts stienis (skat. 13-9. zīm. c).

Aprēķināsim pieļaujamās spēku vērtības katrai no šīm shēmām.

A. Plaknē zy

Stieņa abi gali atbalstīti locīklveidā. Tas nozīmē, ka u=l. Tātad reducētais

garums ir vienāds ar īsto stieņa garumu /
r
=200 cm. Sajā gadījumā stienis

Slaidums
X

Tēraudi Ct. 4;
Ct. 3; Ct. 2

Tērauds

Ct. 5 Čuguns Koks

0

10

20

30

40

50

1,00

0,99
0,96

0,94

0,92
0,89

1,00
0,98

0,95

0,92

0,89
0,86

1,00

0,97
0,91

0,81

0,69
0,57

1,00

0,99

0,97
0,93

0,87

0,80

60

70

80

90

100

0,86

0,81
0,75

0,69

0,60

0,82
0,76

0,70

0,62
0,51

0,44
0,34

0,26

0,20
0,16

0,71

0,60
0,48

0,38
0,31

110

120

130

140

150

0,52

0,45
0,40

0,36

0,32

0,43
0,36

0,33

0,29

0,26

0,25
0,22

0,18

0,16
0,14

160

170

180
190

200

0,29 ■

0,26
0,23

0,21

0,19

0,24

0,21
0,19

0,17

■ 0,16

0,12
0,11

0,10

0,09
0,08
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izliecas ap x asi, tātad inerces moments jāraksta pret x asi. Līdz ar to

,
bh?

/*=
—- un

12

i/~77 iļ «** /i 30

t*» !/ —= L' =8,66 cm.

f F r \2bh }'12 ļ'l2

Reducētais slaidums

/,
_

200

Pēc tabulas, lineāri interpolējot, atrodam cp =0,958.

13-9. zīm.

Tātad

[P] =[a] /P=cp[a]spP=o,9sß-100-10-30=28 740 kG=28,74 T.

B. Plaknē xz

Stieņa abi gali iespīlēti, tātad . Liece notiek ap y asi. Tādēļ

iHT i/ hb* b 10

i„= V—= \ļ =__=_—=2,89 cm.

t F f \2hb yl2 Vl2

Reducētais slaidums

i uV 200
X=——■ =34,6.

i
y

2 ■ 2,89

Pēc tabulas atbilstošais cp=0,90.

[P]=(f[o]spP=o,9-100-10-30=27 000 kG=27 T.

Līdz ar to redzam, ka stienis izlieksies plaknē xz un pieļaujamā spēka vēr-
tība ir 27T.

Aprēķins ievērojami sarežģās, ja jānosaka šķērsgriezuma lau-

kuma izmēri. legūt no tabulām noteiktu [o]\ nevaram, jo koefi-
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cients cp ir atrodams tikai tad, ja ir zināms k=

r
, t. i., ja zināmi

šķērsgriezuma laukuma izmēri. Sī iemesla dēļ, aprēķinot stieņa
izmērus ļodzē, jālieto pakāpeniskas tuvināšanas (koeficienta cp)
metode. .

Metodes būtība ir šāda. No grafikas (13-8. zīm.) redzams, ka

koeficienta cp vērtība var mainīties robežās

o<cp<l.

Pieņemam kādu cp vērtību, piemēram, cp0
=0,5. Tad

i ~ , Mio=<poM.
Izrēķinām, ka

Izvēlamies noteiktu šķērsgriezuma laukuma formu. Tad, zinot lau-

kumu F O, var izskaitļot arī minimālo inerces rādiusu to. Tālāk

izskaitļojam

Kq=—:—•

Pēc tabulām attiecīgajam stieņa materiālam atrodam koeficienta

vērtību cp'o, kas atbilst aprēķinātajam Ko. Ja atšķirība ir liela, tad

ņemam nākamo tuvinājumu. Sim tuvinājumam var ņemt

<p'o+(po
<Pi=——■

Atkārto visu aprēķina gaitu (cpi -*■ F\ -v i, Kt -*- cp'i). Ja arī šis

tuvinājums nav pietiekams, ņem nākamo utt. Apstāties var tad,
p

kad atšķirība starp spriegumu stienī cr = un pieļaujamo ļodzes

spriegumu [6]\, kas atbilst šim šķērsgriezuma laukumam, ir ma-

zāka par 5%:

ļ^=^-|100%^50/0.
I [o]| I

13-2. piemērs. Noteikt šķērsgriezuma laukuma izmērus rienā galā iespīlē-
tai 2 m garai koka sijai ar taisnstūra šķēlumu. Sijai brīvajā galā pielikts 4 T

liels spiedes spēks. [a]sp
=loo kG/cm2.

Atrisinājums. Pieņemam cpo =o,s. Tad

P P 4000
F Q= =

= =80 cm
2.

Mļ tfoMsp 0,5 • 100

Lai atrastu taisnstūra bXh izmērus, jāizvēlas attiecība

Pieņemam, ka h=2b. Tad Fo—2b\ un

6
0

=6,32 cm.
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Aprēķinot inerces rādiusu, jāņem minimālais inerces moments, jo stienis, da-

biski, centīsies izliekties tai virzienā, kurā to vieglāk deformēt:

F7V r 12&
0/io Vl2 '2-12 '12

Reducētais slaidums 1

v/ 2 • 200

Xq=—= =219.

h 1.83

Sāda vērtība nav dota tabulās. Lielākais X=2oo, tam atbilst cp'o =o,oB.

Ņemam nākamo tuvinājumu

0,08+0,5
<pI= — 0,3,

2

4000
F,= =133 cm

2,
0,3- 100

l/~ i/ '33
6,=y T

=V"8'2 Cl"'

Ī33~
=2,4 cm,

2-12

2• 200
?.,= =167.

2,4

Atbilstošais <p'i no tabulas ir <p'i=o,ll. Tātad jāņem vēl nākamais tuvinājums.
Izvēlamies cp2 =0,2:

4000
F

2
= =200 cm

2,
0.2 • 100

fc
2
= y cm,

VF2 -1/ 100
—!_= V 2,9 cm,
2-12 r 12

2 • 200

X2=
=138.

2,9

No tabulas

<p'2 =0,16.

Atšķirība vēl ir par lielu. Ņemamcp 3=0,18:

4000
A= =222 cm

2,

0,18-100
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&
3=yil 1= 10,6 cm,

1/ 111

13= 1/ =3,05 cm,
Ci 12

2-200
J.

3
= =131.

3,05

Atbilstošais cp'3 =0,178.

Kā redzam, atšķirība starp

4000
0= «18 kG/cm2

222

un

[o-]|=q/3[o-]8P
=0,178 • 100= 17,8 kG/cm2

.

ir

I 18-17,8 I
. 100=1,1%<5%.

I. 18 I

Tātad aprēķinu var uzskatīt par nobeigtu.

13-3. piemērs. Aprēķināt diametru tērauda stienim, kurš noslogots, kā pa-
rādīts 13-10. zīmējumā a. Stieņa garums I=l m, P=soo kG, [a]=l4oo kG/cm2.

Atrisinājums. Lai varētu aprēķināt izmērus, nepieciešams zināt stieņa
reducēto garumu l

r, t.' i., nepieciešams aprēķināt koeficientu v,.

Stieņa deformētais stāvoklis parādīts 13-10. zīmējumā 6.

Pirmajā posmā liektās ass diferenciālvienādojums

Ely"x= —z.

Otrajā un

Ely"2=-^Lz+Pk (f-y2).

levedot apzīmējumu

diferenciālvienādojumipārveidojas šādi:

(/"2+a
2
</2 =a

2/( l~y)-.
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Integrējot iegūstam, ka

a
2/23

y1=Clz+C2 ,
;, ~ r\.. ļ| . ••*<;.••j .r .....

v
6 • ■•> •;

y2=Cļ sin a2+C4 cos a2+/ ļl— — j
Konstantes nosaka no robežnosacījumiem:

ja z= 0, tad i/i=o,

/

ja 2=— tad (/i=/,

ja 2=y, tad y2=U

l

ja *=y.
tad y'i=y'2,

ja 2=/ , tad 1/2=o. 13-10. zīm.

levietojam yt un y2 izteiksmes robežnosacījumos: iegūstam piecu vienādojumu
sistēmu piecu nezināmo C\, C

2,
Cj, C 4 un f noteikšanai.

No pirmā nosacījuma iegūst

C2 =o,

bet no pārējiem nosacījumiem — sistēmu

/ / a
2P \

Ci / 1+ =0,
2 V 48 /

al alf
C 3sin I-C4COS =0,

.2 2 2

al al t ļ aH* \
d-C3a cos—+C4 cc sin—+y I —

J =0,

C 3sinal+Ct cos al=Q.

Pielīdzinām sistēmas determinantu nullei:

I"/ /; «
2/2 \

— 0 ū' -(1+——)
2 \ 48 /

al al 1

0 sin— cos— ——

2 2 2 -0.

al al 1 / a-P \
1 -acos— asin— —II —I

22/ V 8 /

0 sin al cos al 0



No šejienes

al
3—

al 2

So vienādojumu var atrisināt grafiski. Zīmējam divas līknes, kas atbilst vie-

nādojuma labajai un kreisajai pusei (skat. 13-11. zīm.). So līkņu krustpunkts
ir atrisinājums:

al

=2,16.
2

Tātad

18,7•EI

Ph
~ .

I 2

So formulu var pierakstīt arī šādi:

n
2EI

P„= —,
n

2

P
, 18,7

no kurienes izriet, ka

u= ]f =0.726.
r 18,7

Izmērus aprēķinām ar pakāpenisku tu-

vināšanu.

Pieņemam, ka <p 0
=0,2:

13-11. zīm.

P 500
F

Q - = =1,79 cm2

cpo[a] 0,2-1400

"o= y =1,51 cm« 1,0 cm,

y~~nd0
* 4 d

=—=0,375 cm,
64 Jīd

0
2 4

pi 0,726-100
Xo=—= =194.

i00,375 -
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Pēc tabulas iegūstam (p' 0=0,202. Atšķirība

cf/o-cpo 0,202-0,2
JJ__L_= L_ . 100=1%.

cp' 0 0,202

Tātad aprēķinu varam neturpināt. Stieņa diametrs ir 15 mm.

13.-4. §. ENERĢĒTISKĀ METODE KRITISKĀ SPĒKA APRĒĶINAM

Precīzu kritiskā spēka vērtību var iegūt, integrējot liektās ass

diferenciālvienādojumu deformētajam stāvoklim. Sarežģītākiem
stieņa slogojumā gadījumiem šī metode ir saistīta ar komplicētu
transcendentu vienādojumu risināšanu. Tādēļ daudzu praktisku
uzdevumu risināšanā lieto aptuvenās metodes. Visvairāk izplatītā
ir enerģētiskā metode.

13-12. zīm.

Slogojot stieni ar nelielu slodzi, tā ass maz atšķiras no tais-

nes. Palielinot slodzi, stienis paturēs taisno stāvokli līdz tam brī-

dim, kamēr spēks nesasniegs kritisko vērtību Pk (skat. 13-3. zīm.).

Tad stienis sāk strauji izliekties. Sīs izlieces rezultātā spēka pie-
likšanas punkts pārvietosies par lielumu A (skat. zīm.).

Spēks P pastrādās darbu PA. Sajā darba izteiksmē reizinātājs

nav jāraksta, jo pāreja no taisnā uz izliekto stāvokli notiek tad,
kad spēks jau ir sasniedzis pilnu vērtību. Ja stieņa izliektais stā-

voklis ir arī līdzsvara stāvoklis, tad spēks P=Pk un tā pastrādā-

tajam darbam ir jābūt vienlīdzīgam ar stieņa lieces deformācijas

potenciālās enerģijas izmaiņu. Pārejot no taisna stāvokļa uz iz-

liekto, stieņa potenciālā enerģija izmainās par lielumu

1 f AP(z) ,
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Tātad

n
. 1 f M 2

(z) .

Spēka pielikšanas punkta pārvietojumu A var atrast šādi:

A= / dA.

£

Lielums dA ir starpība starp stieņa elementa dz garumu taisnajā
stāvoklī un izliektā stāvok]a dz projekciju uz taisnā stāvokļa asi

(skat. 13-12. zīm.):

/ 92 \ 02

dA=dz-dzcose =dz(l-cos9)~dz( J =-|-dz.

levērojot to, ka mazām deformācijām varam rakstīt

A=y/ (y') 2dz. (13.20)

Tādā gadījumā vienādojums (13.19) pieņem šādu veidu:

r C M2(z)
Pk J (y') 2dz = J —ģf-te- (13.21)

So vienādojumu jau var lietot Pk aptuvenajai noteikšanai. Vienā-

dojuma labajā pusē esošo lieces momentu M(z) varam uzrakstīt,
zinot stieņa slogojumu. Tā kā šis moments jāraksta deformē-
tam stāvoklim, tad momenta izteiksmē ieiet izliece y—y(z). Ari

vienādojuma kreisā puse satur šo nezināmo funkciju. Izdarot ap-
tuveno aprēķinu, izlieces funkciju y nevis aprēķina, bet izvēlas.

Jo izvēlētā funkcija y=ī/(z) būs tuvāka īstajai izliecei, jo precī-
zāka būs aprēķinātā kritiskā spēka vērtība. levietojot izvēlēto

funkciju y=y(z) vienādojumā (13.21), iegūstam izteiksmi Pk ap-

rēķinam:

.Hļ.&*r_ļ*Sg>... (13.22)

Seit aptuvenā lieces momenta izteiksme M(z) iegūta, ievietojot
y vietā y — y{z). Lai izvēlētā funkcija y nodrošinātu pietiekamu
rezultāta precizitāti, obligāti jāapmierina visi robežnosacījumi.
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13-4. piemērs. Aprēķināt kritisko spēku 13-13. zīmējumā parādītajai ko-

lonnai.
.

..

Atrisinājums. Kolonna sastāv no diviem posmiem. Katra no siem

posmiem sijai ir citāds šķērsgriezuma laukums. Rakstām katram posmam mo-

mentu izteiksmi:

Mi =Pk(l-y),

Mn=Pk(f-y).

Vienādojums (13.22) tad pieņems šādu veidu:

i 1,2 '

r Pi,2 C Pk2 r

o
o 1/2

Visus robežnosacljumus,

ja z=o, tad y=o,

ja 2=o, tad y'=o,

ja 2=/, tad y=f,

var apmierināt šāds izlieces vienādojums:

y=f ( l - cosJ2r)-
13-13. zīm

levietojam aptuveno izlieces izteiksmi vienādojumā (13.22):

4/2 J 21 AEI J 21 EI J 21

No šejienes
n

2EI
Ph=

1,55i-2

Vienādojumu (13.22) vēl var vienkāršot, ievietojot

M(z )=EIy",

t. i.,

jEl(y"y-dz
Pk

=±—
.

(13.23)

J (y') 2 te

L

So izteiksmi ērtāk lietot, jo nav vairs jāraksta katram posmam

momenta izteiksme, bet var visam stienim uzreiz rakstīt y=y(z).

Tomēr no formulas (13.23) iegūtā spēka Pk vērtība ir neprecīzāka
nekā vērtība, ko iegūst no vienādojuma (13.22). Tas viegli
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saprotams, jo, pielietojot aptuvenās kritiskā spēka noteikšanas iz-

teiksmes, mēs y vietā ievietojam y. Ja starpība y—y nav pārāk

liela, tad starpība y"—y" jau var sasniegt diezgan lielas vērtības.

TādēJ formulu (13.23) ieteicams lietot tikai tad, kad iespējams

pietiekami precīzi uzrakstīt aptuveno izteiksmi y.

13-5. piemērs. Aprēķināt Pk 13-3. piemērā apskatītajam stienim, izmantojot
formulu (13.23).

Atrisinājums. Visus robežnosacījumus (skat. 13-10. zīm.) var ap-
mierināt šāda izlieces izteiksme:

~ ĪIZ

w=/sin—.

Rakstot formulu (13.23), jāievēro, ka saucējā esošais integrālis ir spēka Pk

pārvietojums. Sajā gadījumā spēka Pk pārvietojumu sastāda tikai // posma

deformācijas. Tādēļ apakšējā integrāļa robežas ir no -ļj-līdz /.

/

ji
4 /2 C nz

EI / sin2 dz
l* J t

0 2xt 2£/

T
-—

•

Jt
2/2 f nz

/ cos* —dz

i2 J l

,:i ,ķ *P

Salīdzinot šo rezultātu ar precīzo, ko ieguvām_ 13-3. piemērā, redzam, ka at-

šķirība ir mazāka par 1%. Sādu lielu precizitāti sasniedzām tādēļ, ka aptu-
venais izlieces vienādojums ir ļoti tuvs precīzajai izlieces formai.

Lai salīdzinātu abus enerģētiskās metodes variantus, pieņemsim citu ap-

tuvenās izlieces izteiksmi 13-3. piemērā apskatītajam stienim:

ŠfĶ V • ', ' ~ 4/ , /"'»-''/
y=—(i-z)z.

Arī šī izteiksme apmierina visus sākuma noteikumus. levietojam tormulā

(13.23):

o 24£7

1/2

Skaitļojot ar izteiksmi (13.22), izmantojam momenta izteiksmes, kuras tika

uzrakstītas 13-3. piemērā:

ļ 1/2 '

1/2 ° '/2
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Tādējādi iegūstam

320 EI EI

P*= «18.82 .
17 P P

Salīdzinot iegūtos rezultātus, redzam, ka izteiksme (13.22) dod par 0,6%
lielāku vērtību, bet formulas (13.23) rezultāts pārsniedz precīzo vērtību par

28,4%- Kā redzam, atšķirība starp abiem rezultātiem šoreiz ir ievērojama. Tas

tādēļ, ka izvēlētā aptuvenā izlieces izteiksme y ir diezgan rupjš tuvinājums.

Par to viegli pārliecināties. (/"=const. Tas nozīmē, ka pieņemts, ka visā stieņa

garumā M=£/(/"=const. Sis pieņēmums ievērojami atšķiras no īstās epīras.

Tādēļ gadījumos, kad nav iespējams precīzi uzminēt izlieces vienādojumu, la-

bāk P
h noteikšanai lietot vienādojumu (13.22).

Salīdzinot aptuvenā spēka vērtības ar precīzajām, redzējām,
ka aptuvenās vērtības vienmēr ir lielākas par precīzajām. Sī parā-

dība ir vispārēja, t. i., pielietojot enerģētisko metodi, iegūtas speķa
vērtības vienmēr ir lielākas par precīzajām. So īpašību var iz-

mantot, rēķinot vienu un to pašu uzdevumu vairākos variantos,

pieņemot dažādas y izteiksmes. Labākais rezultāts būs tas, kurš

dos mazāko spēka vērtību.

13-6. piemērs. Aprēķināt kritisko slodzes vērtību 13-14. zīmējumā paradī-

tajai kolonnai.

Atrisinājums. Uzdevuma īpatnība ir ta, ka

dots nevis koncentrēts, bet izkliedēts spiedes spēks.
Aprēķināsim kritisko izkliedētās slodzes vērtību qk,

izmantojot formulu (13.23). Sī formula šoreiz nedaudz

jāpārveido. Ārējās slodzes darba PkSdA vietā šoreiz

jāraksta darbs no izkliedētās slodzes._ Uz elementu
dz darbojas spēks qn&z. Sis spēks pārvietosies par

gabalu A(z), kas ir apakšējās daļas (līdz apskatā-
majam šķēlumam) kopējais saīsinājums

A(*)=— / («/')2 dz-

A , . , ,; kAptuvenajai izlieces izteiksmei jāapmierina sakuma

nosacījumi:
13-14. zim.

ja z=o, tad y=o un y'=0.

Sos nosacījumus var apmierināt šāda izteiksme:

~ / jiz \

,=/(l-cos_j.
Tad

A(z)= / sin—-dz.
v '

4/2 J 21
o
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Visu elementārspēku qkdz kopējo darbu varam aprēķināt šādi:

' — -2)
r\ 2 /

J q„A(z)dz= - qh

o

Lieces potenciālāenerģija ir

1 r ~ n< EI
{/,=_ / El<y"ydz=f2

.

2J . 64 P
o

Pielīdzinot ārējās slodzes darbu lieces potenciālajai enerģijai, iegūstam

/2 (~~2 )
_f2n* EI

16
qh

64 ¥~'

t. i.,

jt4 EI EI

qk
= «8,3 .

> 2(n2-4) P P '

13-5. §. LIECE UN ĻODZE

Gadījumos, kad uz garu stieni darbojas reizē spiede un liece,

kopējais lieces moments šķēlumā ir aprēķināms, ievērojot stieņa
izlieci. Tādēļ arī sakām, ka šai gadījumā ir ļodze un liece.

13-15. zīm.

Apskatīsim, piemēram, stieni, kas parādīts 13-15. zīmējumā.
Rakstām sijas liektās ass diferenciālvienādojumu deformētajam
stāvoklim:

Ely"=-^{l-z)-Py.

Pieņemam apzīmējumu a=~ļ/gy > ar to iepriekšējo vienādo-

jumu pārrakstām šādi:

y»+*2y ~(1-Z). (13.24)
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Integrējam šo vienādojumuun iegūstam

y=
A sin az+B cos az— ——\-z(l —z) ļ .

2P «- cc
2 J

Nosacījumi, ja z=0, tad */=0 un, ja z= l, tad £/ =0, ļauj noteikt
A un /3:

q 1 —cosa/ o , cc/
A=—- ——-—tg—,

Pa? si.no/ Pa2
5

2

Pa2

Līdz ar to izlieces vienādojums būs šāds:

—3t.ņ-z).

Stiprības aprēķinā nepieciešamās momenta, kā arī šķērsspēka vēr-

tības var iegūt, izmantojot sakarības

M{z)=Ely",

Tā apskatāmajai sijai lieces momenta izteiksme ir

q ļ al \
M=—L- I1—cosccz—tg—-sinccz ļ .

a2 * 2 i

max7W ir tad, kad
z—ļp

t. i.,

al
cos—-1

max/W =-Ļ —. (13.25)
a- al,

cos —

Mazām a vērtībām-
al , a

2l2

COS-^-l-—,

al
.

cos—-I

un max/Vf = ~, t. i., iegūstam vienkāršu lieces gadījumu. Stip-
-8

rības aprēķins lieces un ļodzes gadījumā jāizpilda, ievērojot spie-
des spēku 'un atrastā maksimālā lieces momenta vērtību:

P |max/Vi| ~„„,,

[maxa]=y+
J
—^—^[o]sp. (13.26)
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13-7. piemērs. Noteikt pieļaujamo q vērtību (13-15. zīm.) sijai, ja dots, ka

P=2 T, 75=2- 10 kG/cm2, /=3 m. Stieņa šķērsgriezums ir kvadrāts a=sXscm,

[rj]=2000 kG/cm2.
Atrisinājums. Izskaitļojam

y~P~~ ->/ 2000-12
= (V =4,38 • 10-3

cm- 1.
El r 2 • IC3• 5*

Tad

al
—=0,6573,
2

al

c05—=0,7915,s—=0,7915,
2

105 (1—0,7915)
max M= —q - —=- 1,31 • Wq.

4,382-0,7915

Stiprības aprēķina formulā (13.26) ievietojam skaitļus:

2000 1,31-104 -6<7
+

'

s=2000.

25 5 3

No šejienes [q]=3,05 kG/cm«o,3 T/m.

Precīzā lieces un ļodzes aprēķina secība tātad ir šāda:

1) sastāda sijas deformētajam stāvoklim liektās ass diferen-

ciālvienādojumu. Ja sija ir daudzposmu, tad jāsastāda katram pos-

mam savs vienādojums;
2) integrē diferenciālvienādojumus;
3) izmantojot sākuma nosacījumus, nosaka integrēšanas kon-

stantes. Tā kā šeit pielikts spēks perpendikulāri sijas asij, izlieci

šajā gadījumā var atrast (ļodzes gadījumā izlieces neizdevās

atrast);
4) izmantojot sakarību

Ely"=M(z),

atrod lieces momentu epīru;

5) .stiprības aprēķinā ievēro spiedes un lieces izraisītos sprie-

gumus

_P
+

\EW>\
(13.27)

\

13-8. piemērs. Atrast maksimāla lieces momenta vērtību ekscentriski no-

slogotam stienim (skat. 13-16. zīm.).

Atrisinājums. Sijas liektās ass diferenciālvienādojums ir

Ely"=P(f+e-y).

Pārrakstām to šādi:

P
.'/"+a

2
(/=—(f+e).
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Tad

y=A sinaz+B cosaz+f+e.

Ja 2=o, tad y= 0un y'=0.

Izmantojot šos nosacījumus, nosakām konstantes. Tad

y= (f+e) (1 — cos az).

Pagaidāmnezināmo faprēķinām,zinot, ka y=f, ja z=Z.

No šejienes

/=(/+e)(l-cos «0,

e(l —

cos al)
f~ 7-^.

cos al

1 — cos az

y=e .
cos al

Maksimālais moments būs iespīlējuma vietā

13-16. zīm.

P-e

max M=Eļy"z =0 = -.

cosal

Apskatīto risināšanas secību var lietot arī gadījumā, kad uz

stieni darbojās stiepe un liece. Nedaudz izmainīsies tikai diferen-

ciālvienādojuma integrāļa veids. Tā, piemēram, apmainot 13-15.

zīmējumā spiedes spēku ar stiepes spēku, diferenciālvienādojumā

(13.24) mainīsies tikai zīme pie otrā locekļa

Līdz ar to arī atrisinājuma vispārīgais veids būs nedaudz citāds

y=A sh az+B ch az+ \.
2P *- a-

1

Tālākā aprēķina gaita pilnīgi sakrīt. Maksimālā momenta izteik-

sme šim stienim būs šāda:

q I ch al\
maxM=—- \ 1 rļ .

* ļ <}
Ja spiedes gadījumā pieaug lieces momenta vērtība, tad stiepes

spēks samazina lieces momentu.

13-6. §. LIECES UN ĻODZES APTUVENS RISINĀJUMS

Aprakstītā precīzā metode ir pielietojama vienkāršākiem stieņu

noslogošanas gadījumiem. Sarežģītākos gadījumos, kad sijai ir

daudz posmu, konstanšu noteikšanai jārisina vienādojumu sistē-

mas. Tādēļ bieži lieto arī vienkāršotu metodiku.
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Aptuvenā aprēķinā var rīkoties līdzīgi kā ļodzes gadījumā,
aizstājot aprēķinos y —y(z) precīzo izteiksmi ar y=y(z).

Apskatīsim spiestu siju, kas noslogota ar sijas asij perpendi-
kulāriem spēkiem (skat. 13-17. zīm.). Lieces momentu no spēkiem
P\, P2, ■■ ~ P

n apzīmēsim ar M
q(z). Tad visu posmu diferenciāl-

vienādojumu forma būs vienāda:

Ely"=-Py +M
q

(z).

Ja spiedes spēka nebūtu, tad diferenciālvienādojumi būtu

Ely"q
=M

q{z).

Seit yq
—

izliece no spēkiem P\, P
2, ■.., P

n. levietojam M
q
(z) no

pēdējās izteiksmes iepriekšējā

Ely"=Eīy" q-Py. (13.28)

Tālāk pieņemsim, ka izlieces grafikas lieces gadījumā y=yq(z)
un lieces un ļodzes gadījumā y=y(z) pēc rakstura ir vienādas,

bet atšķiras tikai pēc savām skaitliskajām vērtībām. Tā, piemē-
ram, 13-17. zīmējumā parādītajai sijai uz diviem locīklveidā bal-

stiem varam pieņemt, ka

~

.
. nz ~ . nz

yq
=f

q
sm— ; y=f sm —,

/„ —
izlieces maksimālā vērtība lieces gadījumā;

f — izlieces maksimāla vērtība lieces un ļodzes gadījumā,
Kā redzam, abas šīs izteiksmes

apmierina visus robežnosacīju-
mus.

13-17. zīm. 13-18. zīm.

levietojam aptuvenas izlieču izteiksmes vienādojumā (13.28)

Pēc saīsināšanas ar sin ~iegūstam

EI-ltf=El^-fg+Pf.

No šejienes

, t*—.
I

pņ
1_

n
2EI
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Tā ka abos galos locīklveidā atbalstītam stienim

h
p

>

tad

/=—tj
~ (13-29)

un

fq . nz

v-—p-sm -f-

Sajā gadījumā sakarība starp spēku un izlied vairs nav

lineāra. Grafiski šī sakarība parādīta 13-18. zīmējumā. Salīdzinot

grafiku (13-18. zīm.) ar eksperimentālo sakarību (13-3. zīm.),.
redzam, ka tās ir ļoti tuvas.

Zinot y=~y(z), varam iegūt arī lieces momentu

M(z) -£/?'=--^-^sin^.

Tā kā

~ jc
2

.
nz

M
q(z) =Ely"q

= - —f
q

sin —,

tad

M(z)=
Mq[Z)

p
■ (13.30>

Kaut gan formulas (13.29) un (13.30) iegūtas tikai vienam stieņa

galu nostiprinājuma veidam, tas nemaina savu veidu ļoti dau-

dziem gadījumiem, tādēļ tās plaši lieto vienkāršotos aprēķinos.

13-8. piemērs. Aprēķināt ar aptuveno metodi maxM sijai, kas parādīta

13-15. zīmējumā, ja P= —.

Atrisinājums.

gP niax Mq
„„_

_

maxM
q
=- —--; maxM= =2 max Af, =-Q,2sqP.

~~p7



Pec precīzās formulas (13.25)

V EI t 2Ei 12 2

Jl

cos — — 1

2l2
q 2V2

max M= -
« -0,252<7/-'.

jt
2 n

cos——;

2V2

Kā redzam, rezultāti praktiski sakrīt.

13-9. piemērs. Aprēķināt lielāko lieces momenta vērtību rāmim, kas parā-
dīts 13-19. zīmējumā.

Atrisinājums. Simetrijas-dēļ var apskatīt katru rāmja stieņa pusi kā

vienā galā iespīlētu siju. Sīm sijām varam pieņemt šādas izliecu izteiksmes

(skat. 13-4. piemēru):

horizontālajai dajai (skat. 13-19. zīm. b)

J/l=fl ļ 1-cos—~j

vertikālajai dajai (skat. 13-19. zīm. c)

~ I nz
2 \

U2—U ( l-COS-y- j.

Vispirms apskatīsim horizontālo stieņa
daļu (skat. 13-19. zīm. b). Lietojam
aptuveno formulu (13.29). Tad

U
P '

2PTi

kur vienā galā iespīlētai sijai ar ga-
a

rumu —

2

n
2EI

pkl __.

a
2

Aprēķinām fi kā vienā galā iespī-

lētai sijai13-19. zīm.

.
.

Af0a
2

U=
IĒT-

Tātad

M 0a
2

n
2M

a

f>=
( P\

=

4(2P»,-P~'
BĒ/(l
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Apskatīsim vertikālo stieni (13-19. zīm. c). Tam

f»«= e-. kur Ph2=
—f2—:j

P*2

Izlieci no lieces spēkiem fq2 aprēķinām vienā galā iespīlētajai sijai ar ga-

/
rumu j:

M 0l2 Pl3 l2 I Pl \
f q2= —-1 =

M
a ).

BEI 2-3-BEI SEI \ 6 /

Tātad

h
B(Pk2-P)

Kā redzam, abas izliecu izteiksmes

~ n"-M0 I Jtzi \

«!= I 1-COS I,

4(2Pki -P) V a /

~ V 6 / / Jtz
2 \

ty2=
I 1-COS 1

B(Ph2-P) \ l I

tagad satur tikai vienu nezināmu lielumu MO. To atradīsim no nosacījuma, ka

rāmja stūrī abu stieņu pagrieziena leņķi ir vienādi:

Atvasinot izliecu yi un y2 vienādojumus un ievietojot Zi= un z2= ~,

iegūstam,ka
Pl

MQ

M 0 _6
a(2Phi -P) 2l{Ph2-P)

No šejienes
Pl

Mo=
-7 / p

m
-p \

■■

6 ( 1+2
715w )

Lielākais lieces moments rāmi būs šķēlumā l—l. Aprēķinām šo momentu ar

izteiksmi (13.30)
Pl

M0

4

max M= — ..

1_
TZ



p
Ja rāmis ir kvadrātveida (a=l) un P=

—. tad
2

3PI
max AJ = .

10

Pielietojot aptuvenās metodes, grūtības rada aptuvenās izlie-

ces y(z) uzrakstīšana. Gadījumos, kad neizdodas atrast šo aptu-
veno izteiksmi, var ieteikt šādu paņēmienu.

Izteiksmei y(z) ir jāapmierina sākuma no-

sacījumi. Ja šo sākuma nosacījumu skaits ir n,

tad y(z) izvēlas kā n+l .kārtas polinomu

N
71 + 1

y(z)='2auž*. (13.31)
i-0

Tad n sākuma nosacījumi dod n vienādojumus
n+l parametru noteikšanai. Acīm redzot,

viens no parametriem paliek nezināms. Tādā

veidā iegūstam iepriekšējām izteiksmēm analo-

ģiskas izteiksmes

y=f[ 1-cos— j, y=fsm —,y=f —(l-z)

un citas, kurās arī bija viens nezināms para-

metrs /.

13-10. piemērs. Uzrakstīt aptuveno izlieces vienādo-

jumu 13-20. zīmējumā parādītajam stienim.

Atrisinājums. Rakstām sākuma nosacījumus13-20. zīm.

1) j= o, y=0, 2) z=21,y =Q, 3) 2=3/, y=o.

Tā kā ir trīs sākuma nosacījumi, ņemam ceturtās kārtas polinomu

y=ao+aiz+aīz
2+azz

3.

Sākuma nosacījumi dod šādu vienādojumu sistēmu:

ao =o,

a
o +2/<r,+ 4l2a2 +BPa3=o,

a0+3/aj+ 9l 2
a2+ 27/3a3=o.

Izsakām visus nezināmos ar ū\.

5

«2= «1 .
61

ai

Tad ~ / 5 1 \

t/=(2, IZ 2
2+ 23 ļ.

\ 6/ 6/2 /
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14. nodaļa

DINAMISKĀS SLODZES

14-1. §. INERCES SPĒKU IEVĒROŠANA APRĒĶINOS

Visos līdz šim apskatītajos aprēķinos tika pieņemts, ka slodze

sistēmai tiek pielikta pakāpeniski, t. i., slodzes vērtība pieaug no

nulles līdz savai galējai vērtībai lēnām. Sādu slogojumu sauc

par statisku. Dabiski, rodas jautājums, cik lēni ir jaslogo, lai slo-

dzi varētu uzskatīt par statisku, un kad jāņem vera tas, ka slogo-

jums ir dinamisks. Tā kā katru inženiertehnisku aprēķinu izpilda

ar zināmu tuvinājumu, tad var vadīties pēc sada principa. Ja slo-

dzes pielikšanas (izmaiņas) gaitā sistēmas paātrinājumiem atbil-

stošo inerces spēku vērtības salīdzinājumā ar parejo speķu vēr-

tībām nepārsniedz aprēķina kļūdas lielumu tad slogoiums ir

statisks. Pretējā gadījumā spriegumu un deformāciju aprēķinos

jāievēro arī inerces spēki, t. i., slodze ir dinamiska.

Aprēķinos inerces spēkus visērtāk ievērot, pielietojot Dalam-

bēra principu. Pamatojoties uz šo principu, pieņemam ka apskatā-

majam ķermenim (vai tā daļai) kopā ar pārējiem speķiem pielikts

arī inerces spēks. Sī spēka absolūtā vērtība ir ma, kur m - ķer-

meņa (vai tā daļas) masa, bet ā - absolūtais paātrinājums. So

spēku Pļ pieliekam ķermenim pretēji paātrinājuma virzienam:

P~i = — ma.

Tālākā aprēķinu gaitā inerces spēku uzskatām par vienu no

ārējām slodzēm.'Tas dod iespēju rakstīt sistēmai līdzsvara vienā-

dojumus, aprēķināt iekšējos spēkus, spriegumus un deformācijas

ar tām pašām'metodēm, kuras tika lietotas statiska slogojumā

gadījumā.
Izšķir divu veidu dinamiskos slogojumus:

1) ķermeņa atsevišķo daļiņu paātrinājumi praktiski nav atka-

rīgi no' ķermeņa deformācijām. Tos var noteikt ar kinemātikas

metodēm; . < , .

2) ķermeņa atsevišķo daļiņu paātrinājumus (un inerces spe-

ķus) var aprēķināt, tikai ievērojot ķermeņa spējas deformēties.

14-1. zīmējumā parādīts mehānisms. Pieņemot, ka stieņa masa

ir maza salīdzinājumā ar masu m,, varam uzzīmēt stienim //
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pielikto spēku shēmu. Tā kā dotajam leņķiskajam ātrumam co

stieņa / stāvoklis a pilnīgi nosaka arī stieņa //stāvokli, ātrumu un

paātrinājumu, tad kinemātikas metodes ļauj pilnīgi noteikt masu

1 un 2 paātrinājumus ū\ un a2. Līdz ar to varam atrast arī iner-

ces spēkus. lezīmējot šos spēkus tāpat kā ārējos spēkus un rakstot

ķermenim 2 līdzsvara vienādojumus, var noteikt visas trīs reak-

cijas: R], R2, Rs un uzzīmēt iekšējo spēku epīras. Tālākā sprie-
gumu aprēķināšana noris tāpat kā statiskā slogojumā.

14-1. zīm.

14-2. zīmējumā parādīta vienā galā iespīlēta sija, kurai brī-

vajā galā piestiprināts ķermenis ar masu m, kas daudzkārt lielāka

par sijas masu. Arī šai masai varam uzzīmēt visus spēkus, kas

darbojas uz to, —

smaguma spēku mg, periodiski mainīgo ārējo
spēku Posincor un inerces spēku Pi =—mij. Tomēr šī inerces spēka
lielumu nevar noteikt, jo masas paātrinājums ir atkarīgs no sijas
izlieces y. Savukārt šo izlieci nevar aprēķināt, nezinot pieliktā

spēka lielumus. Tādēļ šajā gadījumā spēku līdzsvara vienādojums
nedod iespēju aprēķināt spēku R, ar kādu sija iedarbojas uz masu.

Paātrinājuma aprēķināšanai jārisina masas m kustības diferen-

ciālvienādojums.

14-2. zīm.

Pirms aplūkojam atsevišķus gadījumus, ievedām dinamiskuma

koeficienta jēdzienu.
Par dinamiskuma koeficientu sauc dinamiskās slodzes izraisīto

spriegumu Od attiecību pret spriegumiem ost,
ko radītu tā pati

slodze statiska slogojumā gadījumā (Pi=0):

,

_

Od

Ost
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Jēdzienu dinamiskuma koeficients parasti lieto tikai tādām kon-

strukcijām, kam sakarība starp spēkiem un to izraisītajām defor-

mācijām ir lineāra. Tādēļ dinamiskuma koeficients reizē ir dina-

miskās Ad un statiskās A
st deformācijas attiecība:

*d=-r-. ( 14-2)
; Ast

14-2. zīmējumā parādītajai sijai maksimālo spriegumu jebkādā

šķēlumā izraisa laikā mainīgais spēks P=P
0

sin at un masas m

svars mg:

a=ap+ omg ■

Masas svars slogošanas laikā paliek nemainīgs, tātad slodze

pielikta statiski un spriegumu omg rēķinām kā statiskā slodze:

Omg — Omg st•

Slodze P=P0 sin co/ laikā mainās, tādēļ jāievēro tās dinamiskā

iedarbība

Op=Opd•

levedot dinamiskuma koeficientu

Op ā=kdOp st ,

kur opst ir spriegums, ko būtu izraisījusi slodze P=PO, ja tā būtu

pielikta statiski (laikā nemainītos). Lielumus aPst un oTOgst aprē-

ķinām ar iepriekš apskatītajām metodēm. Vienīgais lielums, ko

pagaidām nemākam aprēķināt, ir kd. Tada veidā redzam, ka gal-
venais uzdevums ir tieši šī dinamiskuma koeficienta noteikšana.

sajā nodaļā tiks apskatīti arī tādi piemēri, kur neizdodas ievest

jēdzienu dinamiskuma koeficients. Tas ir tajos gadījumos, kad

konstrukcijas elements ir noslogots tikai ar paša masas kustības

paātrinājumu radītajiem inerces spēkiem.

14-2. §. KINEMĀTISKI NOTEIKTA KUSTĪBA

Apskatīsim dažus raksturīgus piemērus.
A. Paātrināta virzes kustība

Apskatīsim sloga Q (skat. 14-3. zīm.) pacelšanu. Sākot celt

slogu Q uz augšu, tam tiek piešķirts zināms paātrinājums a. Tā

kā šis paātrinājums ir vērsts uz augšu, tad inerces spēks

Q
Pi=— a

g

ir vērsts uz leju. Izmantojot Dalambēra principu, rakstām slogam
līdzsvara vienādojumu

T&
- - a-Q =0.
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No šejienes aprēķinam speķu trose Ta:

r.-Q( l+|)L
Ja slogs Q atrastos miera stāvoklī (vai kustētos ar konstantu āt-

rumu), tad spēks trosē būtu vienāds ar svaru

' rst=Q.

Stiepes spriegumus trosē aprēķina
šādi:

7d
ad=—,

7-.t
Ost=—•

No šejienes iegūstam dinamiskuma
koeficientu k&:

kA
=-2±-=\+±. (14.3)

Ost g

14-3. zīm.

Kā redzam no izteiksmes (14.3), slogu Q laižot uz leju &d<L
t. i., dinamiskais spēks trosē būs mazāks par statisko.

B. Mehānisms ar kinemātiski noteicamiem

paātrinājumiem
14-4. zīmējumā parādīts mehānisms. Stienis / rotē ar nemai-

nīgu leņķisko ātrumu co. Mehānisms paredzēts ķermeņa G kusti-

nāšanai. Noteiksim stienim 2 lielākos spriegumus. Stieņa 2 rasē-

jums redzams b zīmējumā. Sai zīmējumā parādīts arī šķērsgrie-
zuma laukuma izmaiņas grafiks gar stieņa asi. Stieņa 2 inerces

spēki atkarīgi no tā, kādā stāvoklī atrodas stienis 2. Apskatīsim
tikai vienu stāvokli cc=60°. Pārējiem stāvokļiem šis aprēķins ir

analogs, tādēļ šajā piemērā netiks apskatīts.
Lai iegūtu stieņa 2 jebkura punkta paātrinājumu, nepiecie-

šams vispirms atrast stieņa 2 punktu ātrumus.

Punkta A ātrumu va aprēķinām šādi:

Zīmējam ātruma plānu1. No pola P{ atliekam ātrumu Ija- Tā vir-

ziens perpendikulārs stieņa / stāvoklim. Zīmējumi zīmēti, pieņe-
mot, ka co=40 s

_l
un r= 20 cm. Punkta B ātrumu atrodam no

izteiksmes

Vb=va+vßa-

1 Ātruma un paātrinājuma plānu konstruēšana ir aprakstīta O. Ozola,

A. Strēķa, J. Vasermaņa, A. Muižnieka grāmatā «Teorētiskās mehānikas kurss».

«Zvaigzne», Rīga, 1966. g.



Tā kā punkts B var pārvietoties tikai horizontāli, tad vektora ~vb

darbības līnija DLv
B

ir horizontāla taisne. Velkam šo līniju no

pola Px. Punkta B rotācijas ātrumam vBa ap punktu A ari ir zi-

nāms virziens. Tas ir perpendikulārs stienim 2. Velkam šo darbī-

bas līniju DLvba caur vektora vA galapunktu. Abu darbības līniju
DLvB

un DLvba krustpunkts nosaka vektora ~v B galapunkta stā-

vokli.

14-4. zīm.
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Zīmējam paātrinājuma plānu. Izvēlamies polu P
2. Atliekam

punkta A paātrinājumu Ha- Paātrinājuma virziens sakrīt ar stieņa
/ stāvokli. Paātrinājuma ūa lielumu aprēķinām

aA - w
2r.

Izvēlamies paātrinājuma plāna mērogu tādu, lai ūa pēc sava

garuma būtu vienāds ar nogriezni OA (14-4. zīm. a). Punkta B

paātrinājumu iegūstam no vienādojuma

aB=aA+aBA
n+aBA

t ■

Paātrinājumam āB zināms virziens. Velkam DLāB caur polu P2.
Punkta B rotācijas normālais paātrinājums ir aprēķināms šādi:

a
BA

n
=——•

Atliekam šo paātrinājumu no vektora āA galapunkta tā darbības,
t. i., stieņa 2 virzienā. Vektoram āBA

l ir zināms virziens, kas per-
pendikulārs stieņa 2 stāvoklim. Velkam vektoru DLūba1

caur vek-

tora āBA
n galapunktu. Darbības līniju DLā B un DLūba* krust-

punkts ir vektora āB galapunkts.
Lai dabūtu kāda stieņa 2 punkta C paātrinājumu, savienojam

vektora āB un ūa galapunktus. legūto taisni dalām proporcionāli
attiecībai, kādā punkts C sadala stieni 2. Savienojot iegūto punktu
ar polu P2, iegūstam punkta C paātrinājumu āc-

Izmantosim to, ka paātrinājuma plānā ūa zīmēts tādā mērogā,
ka āA

ir vienāds ar OA. Piezīmēsim pie paātrinājuma ā
A, t. i., pie

nogriežņa OA, pārējo mehānismu ar stieni 2. Tagad varam viegli

piezīmēt katram stieņa 2 punktam tā paātrinājumu. Tā, piemē-
ram, punktam B paātrinājumu āB pārnesām uz punktu B, velkot

paralēlu taisni no āB galapunkta paātrinājuma plānā, kamēr tā

krusto taisni 08. Savienojot krustpunktu ar punktu B, iegūstam
āB punktā B. Velkot paralēlu taisni stieņa 2 stāvoklim no āc gala-

punkta paātrinājumu plānā līdz krustpunktam ar OB un savie-

nojot šo krustpunktu ar punktu C uz stieņa, iegūstam punkta C

paātrinājumu āc punktā C. Tādā veidā varam iegūt visu punktu

paātrinājumus.
Tā kā aprēķinu gaitā mūs interesēs spēki stieņa ass virzienā

un perpendikulāri stieņa asij, tad sadalām stieņa punktu paātri-

nājumus (piemēram, punkta C) divās komponentēs āc
{

un āc
z. Zī-

mējam stieņa 2 punktu paātrinājumu ass virzienā ā z
un tai per-

pendikulārā virzienā āl grafikas (skat. 14-4. zīm. c).
Pēc iegūtajām paātrinājumu grafikām var aprēķināt dinamis-

kās slodzes, kādas darbojas uz stieni 2. Uz katru stieņa garuma
vienību darbosies inerces spēki

n=ma
z,

q =ma
t.



Vienas garuma vienības masu m iegūstam, dalot vienas garuma
vienības svaru ar zemes pievilkšanas spēka paātrinājumu g. Vie-
nas vienības svaru varam aprēķināt kā reizinājumu yF-l, kur

V ir tilpumsvars.
Tātad

/n= .

g

Tā kā stienis 2 izgatavots no viena un tā paša materiāla, tad

V • 1
-

kG/s 2

lielums -—ir konstante. Tēraudam ta ir apmēram 0,8 • 10~5
—

g cm
3

Ja pareizinām ar šo konstanti šķērsgriezumu laukumu diagrammu
(skat. 14-4. zīm. b), tad iegūstam masas sadalījuma diagrammu.
Acīm redzot, diagrammas raksturs nemainās, mainās tikai mē-

rogs.

Izkliedētas aksialslodzes n un šķersslodzes q diagrammas
iegūsim, sareizinot diagrammu āz un āl ordinātes ar atbilstošām

m(F) diagrammas ordinātēm. Zīmējumā d parādītas šo izklie-

dēto slodžu epīras. Bez šīm izkliedētajām slodzēm uz stieni 2 dar-

bojas arī svara G inerces spēks

\pt\=£.a
B 1200= 122kG.

g 981

Zīmējot epīras, pieņemts, ka G= 100 kg. Aprēķināsim reakciju
Rb. Rakstām visu spēku momentu summu pret punktu A. No šī

vienādojuma iegūstam, ka

Pih+M
A
i

Rb=
d •

Lielumus d un h iegūstam no zīmējuma: d=78 cm, h—17,4 cm.

Lai iegūtu slodzes q momentu M
A
i pret punktu A, rīkojamies šādi.

Sadalām q epīru daļās, sareizinām katras šīs epīras daļas lau-

kumu fi ar smagumcentrā attālumu Summējot visus šos reizi-

nājumus, iegūstam kopējo momentu MAi:

9

MA
*= 2fih-

Aprēķinot /; un pieņemam, ka katras daļas robežās q dia-

gramma ir taisnstūris. Aprēķinu rezultāti sakopoti tabulā.

levietojot skaitļus, iegūstam, ka

Rb= _

122-17,4+1941,35
=_52>lkQ

78

Tālāka aprēķina ērtības labad spēkus Rb un Pit kas darbojas pun-

ktā B, aizstājam ar vertikālu spēku VB un horizontālu spēku HB:

321
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VB =Pi sin 12o3o'-/?bcos 12°30'=24,4 kG,

H
B=Pi cos 12°30'+R

B sin 12°30'=- 130,4kG.

Lai uzzimētu aksiālā spēka epīru, sadalām n diagrammu daļās
un aizvietojam katru ar taisnstūri. Aprēķināsim aksiālā spēka
vērtības dalījuma vietās. Dalījuma vietā aksiālais spēks ir

s

N i =HBi + J^/i".
I<i<9 i

Atliekam iegūtos punktus un caur tiem izvelkam līkni, rezul-

tātā iegūstam Nt diagrammu (skat. 13-4. zīm. d).
Lieces momentu zīmējam, atrodot tā vērtības dalījuma vietās.

Šķēlumā ž< lieces moments ir

9

/Vfri=VA(ei -|2) z.>Sj
+Vß(Zi-E8)

Zl ]žj fiHZi-li)-
-1 =1

Izvelkot līkni caur iegūtajiem punktiem, dabūjam lieces mo-

mentu M epīru (skat. 14-4. zīm. d).
Maksimālos spriegumus jebkurā šķēlumā šai gadījumā aprē-

ķinām pēc formulas

Ni Mi

L
mi

I

l

iXS> .

1

2

3

2,16

I, 18

2,16

28,4
18,5

II,7

0,09
0,06

0,08

0,75
2,05

3,35

16,8
42,2

67,6

80,85
81,9

82,95

-1,3
0

1,3

14,45
40,15

65,55

78,8
79,85

80,9

-2,8 0,64
0 0,37

2,8 0,64

410 10,9

743 10,5

770 8,80

7',1 0,40
4,8 0,17

6,45 0,40

-0,64
32,82

31,81

31,70
20,27

9,77

0,97
0,57

0,40

-131,04
-97,58

—98,59

-98,70
-110,13

-120,63
-129,43
-129,83

-130,00

1,5
2,6

4,1

29,5

54,9
80,3

81,4
82,4

83,5

1,62 4

0,65

I!

3 s

i "ii 1

II

iXf>

I CM

I!
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Lielumi A/,-, Ft, Mt ir doti epīrās. Ja nepieciešams iegūt maksi-

mālo spriegumu sadalījumu pa stieņa garumu, tad vajadzētu
atrast arī visus W

t un uzzīmēt o,- grafiku. Parasti visos šķēlumos

spriegumu vērtības neinteresē. Interesē tikai pati lielākā spriegumu
vērtība. Tādē| arī o(- aprēķinu izpilda tikai tajos šķēlumos, kuros,

spriežot pēc epīrām un detaļas rasējuma, varētu būt lielākie sprie-

gumi.
Apskatāmajā piemērā izrēķināsim spriegumus šķēlumos IV,

V, VI un atbalstā B:

98,7 579-6
R

. ri 2
oIV

= : =306,6kG/cm2
,IV

4,68 1,8-2,62

110,13 495-6
00Q ,,~, 2

crv = : =328,1 kG/cm2
,v

4,2 1,8-22

121,63 34,8-6
COTQI

~, ,

0 = ' ' =62,78 kG/cm2,
VI

3,6 1,8-22

oB kG/cm
2.

Kā redzam, lielākie spriegumi ir šķēlumā V.

Apskatītajā piemērā inerces spēki veidoja izkliedētu spēku
sistēmas. Tā kā šie spēki statiska gadījuma vispār neeksistē, tad

ievest dinamiskuma koeficienta jēdzienu šeit neizdodas.

1

'7

I
iJī>

I

N

4JJ>

L
t»

I

N

I

i5

Mii

L
M

l
H

i.

r

7,2

2,42

1,62

62,1

32,4

56,5
360

117

62,3

111,1
1080

234,5

173,3

92,5

166

1800

705

148,4

174

93,6
168,1

1832

724

162,5

0,05

176

94,8
170

1860

743

172

0,14
0,03

178,5 .

96

173

1890
765

185

0,24
0,1

0,04

22

82

1090
2100

3120

3166
3204

3251

-1,62
17,35

70,76

579
495

34,8
11,75

-0,04

0

11,9

i37,88

ii

-ii- ~

5 1

II

l
N —

■—• m

£ 11

II

L S
N «3

K»pNļļ

II I

*U1 CM CM

I m" I
„ oo ■-. "0
N O N —

•-> S5 ,» m

v ..i «

11

L -

N (M
' CO

2- II

II

I °S
m 00

M CM
—' CO

i 11



324

C. Spriegumi rotējoša gredzenā
Gredzenam rotējot ar konstantu leņķisko ātrumu co, tā katram

punktam normālais paātrinājums ir co
2
r (skat. 14-5. zīm.). Sī iz-

teiksme ir pietiekami precīza, ja gredzena sienas biezums 6 ir

neliels. Tad varam neievērot paātrinājuma atšķirības gredzena iek-

šējai un ārējai malai. Uz izdalītu gredzena elementu tad darbo-

sies centrbēdzes spēks

dPi =(S)
2rdm,

14-5. zīm.

kur dm —■ bezgala mazā elementa masa. Uz gredzena elementu

bez inerces spēka darbojas arī vēl stiepes spēki T gredzena šķē-
lumos. Rakstām gredzena elementam līdzsvara vienādojumu

dPi-27-sin—=0.
2

Ja izdalīts bezgalīgi mazs elements, tad

.da dcc

2 2

t. i.,

dPi^Tda.

Pārveidosim inerces spēka izteiksmi pirms tās ievietošanas

līdzsvara vienādojumā. Izteiksim masu dm ar tilpumsvaru y, šķērs-

griezuma laukumu F un ar elementa garumu rda

V
dm=— Frda.

8

Tad

dPi=—Fr2
o

2dcc.
8 . i -

Tā kā dP(=7'da, tad

7'=^-Fr2(o2. (14.4)
g
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Atbilstoši tam spriegumi šķēluma ir

T

ad =—

=y
r2(»2

- (H.5)

levest dinamiskuma koeficientu šoreiz nevar tāpēc, ka arī šoreiz

«st=0.

14-3. §. ELASTĪGĀS SVĀRSTĪBAS

Elastīgās svārstības rodas visas tajās konstrukcijās, kurās ir

rotējoši vai arī periodiski turp un atpakaļkustoši elementi. Pat
neliela neizlīdzsvarota masa (masas smagumcentrs nesakrīt ar

rotācijas asi), ja pietiekami lieli apgriezieni, radīs ievērojamus
inerces spēkus. Ja masas ekscentricitāte ir c, tad šī inerces spēka
lielums ir

14-6. zīm.

Saliekot šo rotējošo speķu (skat. 14-6. zīm.) divas komponentes,
redzam, ka katra komponente iedarbojas uz sistēmu kā periodiski
laikā mainīgs spēks. Sadi speķi, ievērojot sistēmas elementu spē-

jas deformēties, rada elastīgas svārstības.

Tā kā praksē nav iespējams izgatavot nevienu darba mašīnu,
automātu vai arī kādu citu iekārtu noteikta uzdevuma izpildei tā,
lai nebūtu periodiski kustošu vai rotējošu elementu, ļoti bieži ap-

rēķinos jāievēro elastīgo svārstību ietekme. Pieaugot ražošanas

tempiem, arvien jāpalielina mašīnu darbības ātrums, līdz ar to

periodiski darbojošos inerces spēku lielumi strauji pieaug. Tādēļ
arvien biežāk nav iespējams izpildīt stiprības aprēķinus bez svār-

stību ievērošanas. Tas attiecas ne tikai uz pašu mašīnas elementu

aprēķinu, bet arī uz to ēku aprēķiniem, kurās strādās šādas ma-

šīnas. Ir ļoti daudz tādu gadījumu, kad konstrukcijas, kuras rēķi-
nātas ar lielu drošības koeficientu statiskām slodzēm, sabrūk, kad

uz tām iedarbojas no pirmā acu uzmetiena niecīgi periodiski spēki.
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Tadeļ elastīgo svārstību gadījuma secinājums par to, ka salīdzi-

nājuma ar citam slodzēm mazus periodiski mainošos spēkus iespē-
jams neievērot, var izraisīt bīstamas sekas.

Svārstības pieņemts sadalīt uzspiestās un brīvās. Ja uz sis-

tēmu darbojas periodiski mainīgs spēks vai, kā parasti saka, iero-

sinošais spēks, tad tādas svārstības sauc par uzspiestām. Ja svār-

stību cēlonis ir kāda vienreizēja iedarbība, tad tādas svārstības

sauc par brīvām svārstībām.

14-7. zīm.

Svarīgs jēdziens ir kustības brīvību skaits. Par kustības brī-

vību skaitu sauc to neatkarīgo lielumu skaitu, kas viennozīmīgi
nosaka visu sistēmas punktu stāvokli. Tā, piemēram, 14-7. zīmē-

jumā a parādītajai sistēmai ir viena kustības brīvība, jo viens lie-

lums — masas m smagumcentrā koordināte pilnīgi nosaka sistē-

mas stāvokli, tai kustoties.

Zīmējumā b attēlotajai sistēmai ir divas kustības brīvības. Lai

noteiktu viennozīmīgi šīs sistēmas stāvokli, nepieciešami divi lie-

lumi. Kā redzams no zīmējuma, var būt vairāki varianti, kā no-

teikt šos lielumus (masas m 2smagumcentru var noteikt ar attā-

lumu no nekustīgās sienas x 2 vai arī ar attālumu x'
2

no masas

m\). Tomēr lielumu skaits — 2 paliek nemainīgs.
Kustības brīvību skaits, kuru ievēro aprēķinos, bieži ir atka-

rīgs arī no tā, cik precīzi izpilda aprēķinu. Palielinoties kustības

brīvību skaitam, sarežģījas aprēķins, tādēļ, protams, jācenšas vien-

kāršot sistēmu. Paskaidrosim teikto ar piemēru (skat. 14-7. zīm. c).

Stieņa galā pievienota masa m. Ja stieņa masa ir daudzkārt ma-
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zāka par masu m, tad stieņa masas kustības radītie inerces spēki
būs daudzkārt mazāki par masas m inerces spēkiem, tādēļ tos

neņem vērā. Apskatām vienas masas kustību. Ķermenim telpā ir

6 kustības brīvības, tas var pārvietoties x, j un 2 asu virzienā un

pagriezties ap katru no šīm asīm. Stienis, kuram piestiprināta

masa, var deformēties atbilstoši visām šīm 6 kustības brīvībām.

Tātad nepieciešamas 6 koordinātes masas m stāvokļa precīzai no-

teikšanai, atbilstoši tam ir 6 kustības brīvības. Tomēr aprēķinos
reti ievēro visas šīs kustības brīvības; spriedumi, uz kuru pamata
var samazināt kustības brīvību skaitu, ir šādi. Apskatot masas m

pagriešanos ap kādu no asīm x, y, z par leņķi 0, jāievēro inerces

spēku moments

Mi=IQ.

Ja masa ir pietiekami koncentrēta, tad tās inerces momenti ir

nelieli. Līdz ar to arī nelieli būs momenti Nl
(. Tadeļ tos var arī

neievērot.

Tālākā vienkāršošana var balstīties arī uz šādiem secināju-
miem. Ja ierosinošais spēks pielikts vienā no galveno inerces asu

virzieniem, tad sistēma deformēsies arī tikai šīs ass virziena. Pār-

vietojumi otras ass virzienā nebūs, tādēļ varam atmest šo kustī-

bas brīvību. Bieži 14-7. zīmējumā c parādītajai masai neievēro

arī kustības brīvību, kura atbilst pārvietojumam z ass virziena.

To var darīt tādēļ, ka spēks, ja tas pielikts x vai y virzienā, izrai-

sīs daudzkārt lielāku masas pārvietojumu x vai y virziena salīdzi-

nājumā ar pārvietojumu z virzienā, ko radītu tikpat liels spēks,

pielikts z virzienā.

levērojot visu teikto, 14-7. zīmējumā c apskatīto sistēmu bieži

aprēķina kā sistēmu ar vienu kustības brīvību
:

Inženieraprēķinos 14-7. zīmējumā d parādīto sistēmu rēķina
kā sistēmu ar divām kustības brīvībām — smagumcentrā pārvie-
tošanās y un z virzienā, neievērojot pagriešanos un pieņemot, ka

sistēma deformējas tikai zīmējuma plaknē.
14-7. zīmējumā c parādīto sistēmu var uzskatīt par sistēmu ar

6 kustības brīvībām.

Kā redzējām, aprēķinā vērā ņemamo kustības brīvību skaits tā-

tad atkarīgs arī no tā, kā sistēma tiek slogota un ko var dotajā

aprēķinā neievērot.

14-4. §. SISTĒMA AR VIENU KUSTĪBAS BRĪVĪBU. PAŠSVĀRSTĪBAS

Apskatīsim vienmasu sistēmu (14-8. zīm.). levērojot iepriekšē-

jos apsvērumus, uzskatīsim šo sistēmu par sistēmu ar vienu kus-

tības brīvību. Tādā gadījumā masas un līdz ar to visas sistēmas

stāvokli noteiks masas smagumcentrā pārvietojums y.

Kustības diferenciālvienādojumujebkurai sistēmai var sastādīt

divējādi:
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1. Masas līdzsvara vienādojums
Apskatāmajai masai rakstām Ņūtona otro likumu:

my= 2-Pi-
i-l

14-8. zīmējumā parādītajai masai ir pielikts tikai viens spēks —-

stieņa elastīgā reakcija R. Līdz ar to

my= — R.

14-8. zīm.

Lai varētu atrisināt šo sistēmas kustības diferenciālvienādo-

jumu, nepieciešams zināt sakarību starp pārvietojumu y un spēku
R. So sakarību iegūsim no 14-8. zīmējuma b. Apskatām stieni,
kurš noslogots ar spēku R. Ja stieņa materiāls pakļaujas Huka

likumam, tad sakarību starp y un R vienmēr varam izteikt šādi:

R=cy: (14.6)

Ja, piemēram, stienis ir ar nemainīgu šķērsgriezumu, tad 14-8.

zīmējumam atbilst

3EI

C=—-

Koeficients c būtībā tad rāda, cik liels spēks nepieciešams
vienu vienību lielam pārvietojumam. Tā dimensija — spēks uz

/kG\
garuma vienību ■

levietojot R=cy, iegūstam

my=-cy,

t. i.,
my+cy =0. (14.7)
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Diferenciālvienādojumu parasti pieraksta tā, lai pie augstākās
kārtas atvasinātā nebūtu koeficienta. Tādēļ dalām vienādojumu
ar m

y+P
2y=o, (14.8)

kur

P«f~ ' . (14-9)

ir pašsvārstību frekvence.

2. Sistēmas elastīgā skeleta deformācijas
lepriekšējā metodē diferenciālvienādojums tika iegūts, apskatot

visu to spēku līdzsvaru, kas darbojas uz masu. Sištēmas elastīgās
daļas iedarbība uz masu tika ievērota ar elastīgās reakcijas R

palīdzību.
Sajā metodē tiek apskatīta sistēmas elastīgās daļas jeb, kā

bieži saka, elastīgā skeleta deformācijas. Apskatāmajā piemērā
sistēmas elastīgo skeletu veido stienis. Stieņa galapunkta defor-

māciju y izraisa spēki, kas darbojas uz stieni. Sajā gadījumā vie-

nīgais spēks, kas darbojas uz stieni, ir masas m inerces spēks
Pi=—my. Tādēļ deformāciju y varam aprēķināt šādi:

y=Ou{-my), (14.10)

kur 6ji — elastīgā skeleta masas piestiprināšanas punkta pār-
vietojums no spēka vieninieka y virzienā. So koeficientu var viegli
iegūt ar metodēm,kuras apskatītas 9. nodaļā.

legūto izteiksmi pārveidosim, pārnesot visus locekļus uz kreiso

pusi un izdalot ar mhn-

y + (14.11)

Pieņemot apzīmējumu

p=ļ/-J_, (14.12)

iegūstam to pašu vienādojumu (14.8):

y+P
2y=o.

Salīdzinot izteiksmes (14.9) un (14.12), redzam, ka koeficienti

c un 6u saistīti šādā veidā:

C=-L. (14.13)
Oii

Tā kā koeficienta 6n materiālu pretestībā tiek plaši

pielietots un metodes tā aprēķināšanai ir pietiekami vienkāršas,

sastādot elastīgo svārstību diferenciālvienādojumus, turpmāk
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pielietosim tikai sistēmas elastīgā skeleta pārvietojumu metodi.

Sajā paragrāfā metode tika pielietota pašam vienkāršākajam ga-

dījumam. Nākamajos paragrāfos apskatīsim, kā šo metodi var

pielietot jebkuram gadījumam.
Apskatīsim sīkāk iesākto piemēru, kas parādīts 14-8. zīmējumā.

Lai iegūtu koeficientu 6ilietojam Vereščagina paņēmienu. Mo-

mentu epīra no spēka vieninieka parādīta 14-8. zīmējumā c. No

šejienes

6
1 12 2

/_.,
li

"
El 2 3 3EI '

Tādā gadījumā

' 61 \m
"

ml3

Integrējam vienādojumu (14.8). Nav grūti pārliecināties, ka

šī vienādojumaatrisinājumu var pierakstīt šādos veidos:

y=Ci sin pt+C2cos pt (14.14)

vai arī

y =As'm (pt +a). (14.15)

Lielumu A sauc par svārstību amplitūdu (skat. 14-9. zīm. a),
bet leņķi cc par fāzu nobīdi. Izteiksme (14.15) parāda, ka svār-

stības turpinās neierobežoti ilgi. Tas, protams, neatbilst īstenī-

bai. Katras reālas pašsvārstības agrāk vai vēlāk nodziest. Tas ir

tādēļ, ka katrā reālā konstrukcijā kustības vienmēr ir saistītas ar

enerģijas izkliedi
— gaisa pretestība, materiāla atsevišķu daļiņu

berze, sistēmai deformējoties, utt. Sos zudumus matemātiski pre-

cīzi pierakstīt ir diezgan grūti. Tādēļ parasti visus šos zudumus

ievēro ar vienu summāru pretestības spēku R{ =— p/y . Mīnusa zīme

ievēro to, ka pretestības spēka virziens vienmēr ir pretējs ātruma

14-9. zīm.
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virzienam. levērojot pretestības spēku, vienādojums (14.10) jā-
raksta šādi:

y=6ii(-my-sy). (14.16)
Pēc pārveidošanas

y+2ny+p2y=0, (14.17)

kur pieņemts apzīmējums

(14.18)
m

Vienādojuma (14.17) integrālis ir

y =c-
nl (CI sinpļ t +C2 cospl t), (14.19)

kur

pļ=-ļļp2-n 2. (14.20).

Izteiksme (14.20) parāda, ka pašsvārstību frekvence ir izmai-

nījusies. Pašsvārstību frekvences p vietā ir lielums p\. Parasti

gan lielums n ir neliels, tādēļ aprēķinos var pieņemt

Pi~p.

Otrs pieraksta veids ir analogs pierakstam (14.15)

y=Ae~nt sin (pit+a). (14.21)

Vienādojuma (14.21) grafiskais attēls parādīts 14-9. zīmējumā
b. Konstantes C\ un C 2 vai arī A un a aprēķina no sākuma nosa-

cījumiem.

14-1. piemērs. Atrast, kā izmainīsies 14-8. zīmējumā a parādītās_ sistēmas

svārstības, ja elastīgo stieni novietosim nevis vertikāli, bet horizontāli.

Atrisinājums. Uz elastīgo skeletu bez inerces spēka P
{=—my šai

gadījumā darbosies arī vēl masas pašsvars G=—mg. Rezultāta pārvietojums
y jāaprēķina šādi:

y=6n(-my-mg).

Atbilstoši tam diferenciālvienādojumsbūs šāds:

y+p2y=-S-

Kā redzam, homogēnā diferenciālvienādojuma (14.8) vietā esam ieguvuši

vienādojumu ar labo pusi. Sāda vienādojuma atrisinājumu varam uzrakstīt kā

homogēnā vienādojuma atrisinājuma y* un parciāla atrisinājuma y**, kurš ap-

mierina diferenciālvienādojumu, summu. Tā kā homogēnais vienādojums sakrīt

ar vienādojumu (14.8), tad sakrīt arī tā atrisinājums. Nav grūti pārliecināties,

ka atrisinājums y**= —

~p, apmierina kustības diferenciālvienādojumu. Tādēļ

to varam pieņemt par parciālo atrisinājumu.
Tad

8
y=A sin (pt+a) -.

P
2
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Sis atrisinājums atšķiras no atrisinājuma (14.15) ar to, ka parādījies kon-

stants saskaitāmais (/**=— . levietojot p
2 vietā izteiksmi (14.12)

y**=-Bnmg,

pārliecināmies, ka y** ir statiskā izliece no masas m pašsvara. Tātad vienīgā
atšķirība šeit salīdzinājumā ar vertikālu stieņa stāvokli ir tā, ka masa m

svārstīsies nevis ap nedeformēto stāvokli, bet gan ap statisko līdzsvara stā-

vokli.

Svārstību aprēķinos parasti pašsvaru atmet. Aprēķina tikai y*,
t. i., sistēmas svārstības ap statisko līdzsvara stāvokli.

14-5. §. SISTĒMA AR VIENU KUSTĪBAS BRĪVĪBU. UZSPIESTAS

SVĀRSTĪBAS

Uzspiesto svārstību gadījumā uz sistēmas elastīgo skeletu dar-
bojas sistēmas inerces spēks P{=—my, pretestības spēks
Ri= — $Š un ierosinošais spēks P(i) =Posincor.

Masas smagumcentrā pārvietojums jāaprēķina kā summa no

visu spēku pārvietojumiem:

y =8u (-mij-fiy +Po sin at). (14.22)

No šejienes, ievērojot iepriekšējos apzīmējumus (14.12) un

(14.18), varam uzrakstīt kustības diferenciālvienādojumu:
p

i)+2ny+ p
2
y= (14.23)

Vienādojuma (14.23) atrisinājums sastādās no homogēnā vie-

nādojuma
y+2ny+p2

y= 0

atrisinājuma y* un parciālā atrisinājuma y**. Homogēnais atri-

sinājums y* ir vienāds ar vienādojuma (14.17) atrisinājumu
(14.21). Kā redzam, laikam t pieaugot, šī atrisinājuma daļa sa-

mazinās. Tā kā, darbojoties ierosinošajam spēkam P(t), mūs in-

teresē sistēmas svārstības ilgākā laika posmā, tad pēc zināma laika

y* vērtība būs tik maza, ka to var neņemt vērā. Tādēļ parasti
meklē tikai parciālo atrisinājumu y**, pieņemot, ka y^y**.

Nodziestot pašsvārstībām, sistēmā periodiski mainās tikai iero-

sinošais spēks ar frekvenci co. Tādēļ atrisinājumu meklēsim šādā

formā:

y**=A sin (at+ņ). (14.24)

levietojot (14.24) diferenciālvienādojumā (14.23), redzam, ka

šis atrisinājums var apmierināt vienādojumu (14.23) tikai tad,

A=

P
°

(14.25)
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un

2rcco
cp=arctg .

ar—p2

P 1
Lielumu —|- var pārrakstīt, ievērojot to, ka p 2= —

.

mp 2
r J

6um

Tad . ,

mp2

Kā redzam, šis lielums ir statiskā izliece no dinamiskā spēka
P(t) maksimālās vērtības PO. Apzīmēsim šo lielumu ar

ļ/st=SiiPo.

Tas ļauj atrisinājumam (14.24) piešķirt šādu veidu:

y=—

yst
sin ((ūf +<p). (14.26)

No izteiksmes (14.26) secinām, ka lielākais dinamiskais pārvie-

tojums
y*t

max y= r=

ir
*

reižu lielāks par ryst no tādas pašas

maksimālās spēka vērtības PO. Tas nozīmē, ka

max y=kayst,

kur

ki= I (14.27)

j/(,_£)'+
J«

ir dinamiskuma koeficients. Sī koeficienta atkarība no lielumiem

—

un n parādīta 14-10. zīmējumā. Sīs līknes reizē var uzskatīt

P

arī par līknēm, kuras attēlo svārstību amplitūdas A atkarību no

ierosinošā spēka frekvences, jo

A=kay s t.

Tā kā */st= const, tad A līkne būs tāda pati kā kd
līkne.
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Ja m= 0 un — =1, t. i., tad, kad sakrīt uzspiesto svārstību un

P

pašsvārstību frekvence, dinamiskumakoeficients k
d
=00. Tātad uz-

spiesto svārstību amplitūda pieaug neierobežoti. Ja ir kaut vai

neliela enerģijas izkliede, t. i., tad svārstību amplitūda pieaug
tikai līdz zināmai vērtībai. So parādību, kad svārstību amplitūda

strauji pieaug zonā, kur ierosinošā spēka frekvence ir tuva paš-
svārstību frekvencei, sauc par rezonansi.

Tālākā aprēķinu gaitā jāizšķir divu

tipu aprēķini.
1. Uz elastīgu sistēmu darbojas kā

laikā nemainīgi spēki, tā arī periodiski

mainīgi spēki.'Sistēmas uzdevums —

kalpot kā nesošajai konstrukcijai šo

spēku uzņemšanai. Sai gadījumā svār-

stības ir nevēlamas, jo spēj nelabvēlī-

gos apstākļos (co~p) izraisīt lielas de-

formācijas, kam atbildīs lieli spriegumi.
2. Mašīnas darba elementam dotā

tehniskā uzdevuma veikšanai nepiecie-
šama svārstību kustība (piemēram, vib-

rogaldi blietēšanai, vibrogaldi lējumu
attīrīšanai no veidzemes, vibrosieti u. c.).

14-10. zīm.

Pirmajā gadījumā jācenšas strādāt pēc iespējas tālāk no rezo-

nanses. Tad ierosinošais spēks nespēs izraisīt nepieļaujami lielus

spriegumus. Seit jāpiezīmē,ka nav jābaidās strādāt aiz rezonanses

apgabala. Lai nonāktu šajā apgabalā, palaižot agregātus, uz kon-

strukciju ierosinošais spēks faktiski darbojas ar mainīgu frekvenci,

kura pieaug no 0 līdz galējai vērtībai co. Tātad šajā pārejas pro-

cesā būs arī tāds brīdis, kad a=p, t. i., rezonanse. Tomēr, ņemot
vērā to, ka šis process parasti ir pietiekami ātrs (motors uzņem

pilnus apgriezienus dažu sekunžu laikā), svārstību amplitūda ne-

paspēj sasniegt tos lielumus, kādus dod izteiksme (14.25), tam

nepieciešams Ilgāks laiks.

Kā redzam no 14-10. zīmējuma, dinamiskuma koeficienta vēr-

tība apgabalos, kas ir pietiekami tālu no rezonanses zonas

(<o<o,7p, co>l,3p), maz atkarīga no tā, cik lieli ir enerģijas zu-

dumi. Tādēļ šajos apgabalos varam vienkāršot formulas, pieņemot,
ka n=0. Tad

*d= (14.28)

p
2

Tā kā pirmā tipa aprēķinos rezonanses zonā strādāt nedrīkst, tad

šajos aprēķinos nav nepieciešams ievērot enerģijas zudumus.

Ja mašīnas tehniskais uzdevums prasa, lai tās darba elemen-

tam būtu svārstību kustība, tad nepieciešams iegūt pietiekami lielu
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svārstību'amplitūdu. Vēlams šo amplitūdu iegūt ar iespējami ma-

zākām ierosinošā spēka vērtībām, tādēļ parasti šādos gadījumos
izmanto rezonanses parādību. Kā jau redzējām, svārstību ampli-
tūda rezonanses apgabalā ievērojami atkarīga no enerģijas zu-

duma lieluma. Tādēļ šeit svarīgi noteikt tieši lielumu n. Šādu kon-

strukciju aprēķinus turpmāk neapskatīsim, jo ar šiem gadījumiem
parasti jāsastopas tikai, konstruējot speciālas vibromašīnas.

14-2. piemērs. Aprēķināt lielākos spriegumus, kadi attīstīsies divās T Nr. 1C

profila sijās (skat. 14-11. zīm.), ja tās vienā galā iespīlētas, bet brīvajam ga-

lam pievienots dzinējs. Dzinēja rotora apgriezienu skaits 950S££~i, rotora un

min.

tam pievienotās masas svars Q=lo kG, rotora un tam pievienotās masas ko-

pējā smagumcentrā ekscentricitāte e=2 cm. Dzinēja svars G=loo kg. Sijas
garums 1 m.

Atrisinājums. Tā kā

J profila sijai pārvietojumi ass

virzienā ir daudzkārt mazāki

nekā pārvietojumi, kuri rodas

no lieces, tad pieņemsim,ka sis-

tēmai ir tikai viena kustības
brīvība. Sistēmas stāvokli pil-
nīgi nosaka koordināte y, kuru

atskaitīsim no statiskā līdz-

svara stāvokļa (skat. 14-1. pie-

mēru). Tādā gadījumā, sastā-

dot kustības diferenciālvienādo-

jumu, dzinēja pašsvars nav jā-
ievēro.

Tātad

y=on(-my+P0 sin cof)

,„ „,
f

y+P
2
y=—sin cor.

m

Sistēmas pašsvārstību frek-

14-11. zīm.

Aprēķinām 6n. Zīmējam lieces momenta epīru no spēka vieninieka. Un pēc

Vereščagina paņēmiena dabūjam, ka

-1 P 2 P

6ll~"2"'T
/=
W

Jprofilam Nr. 10 inerces momentu nolasām no tabulām (skat. I pieli-

kumu):

7i=l9Bcm«; 1=21,=396 cm
4.

levietojotskaitļus p izteiksmē, iegūstam, ka

p _
ļ),3 -

2
- 106 -396

-.
980

,153s--.
V I3Gl3 G V l3 - 10G- 100
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Uzspiesto svārstību frekvenci co aprēķinām, zinot dzinēja apgriezienu
skaitu «=950 apgr./min.:

2xn 3,14-950
co= = =100 s-1.

60 30

Kā redzam, pašsvārstību frekvence ir augstāka par uzspiesto svārstību
frekvenci, tātad sistēma strādās pietiekami tālu no rezonanses zonas.

Dinamiskuma koeficients šai gadījumā ir

1 1
£d= = =1,74.

i_(i^y
P2 \ 153 /

Aprēķinām ierosinošā spēka amplitūdu P
O. lerosinošais spēks ir nelīdzsva-

rotās masas 10 kG centrbēdzes spēks, t. i.,

„

Q 10
P

o
=—cco2 = 2 • 100 2

=204 kG.
g 980

Ja ierosinošais spēks būtu pielikts statiski, tad lielākie spriegumi iespīlē-
juma vietā būtu

Pol
Ost=———.

W

Tā kā

/ 396
W=—= =79 cm

3.
h 5

~2

tad

* 204-100
0st= =258 kG/cm 2.

79

levērojot dinamiskuma koeficientu ka, iegūstam

01=1,74-258=450 kG/cm2
.

Aprēķinātos spriegumus izraisa periodiski mainīgais spēks P(t)=7J
o
sin ot.

Bez tam uz siju darbojas arī vēl dzinēja svars G, kas radis sijas iespīlējuma
šķēlumā šādus maksimālos spriegumus:

Gl 100-100

Og= = = 126 kG/cm 2.
W 79

No dzinēja svara un ierosinātājspēka summārie lielākie spriegumi ir

max o=og+aa=576 kG/cm 2.

14-6. §. SISTĒMA AR S KUSTĪBAS BRĪVĪBĀM. PAŠSVĀRSTĪBAS

Kā jau to redzējām, sistēmām ar vienu kustības brīvību sva-

rīga nozīme sistēmu aprēķinā ir tās pašsvārstību frekvencei. Zinot

pašsvārstību frekvenci, iespējams izmainīt sistēmas parametrus
tā, lai sistēma nestrādātu rezonanses zonā. Tādēļ sistēmu ar s



kustības brīvībām aprēķinu sāksim ar sistēmas pašsvārstību frek-

venču noteikšanu.

Ja sistēmai ir s kustības brīvības, tad sistēmas stāvokli no-

saka s lielumi */,-. Kustības diferenciālvienādojumus iegūsim,
uzrakstot visu šo yt pārvietojumu (vai pagrieziena leņķu) izteik-

smes. Pašsvārstību gadījumā uz sistēmas elastīgo skeletu darbo-

jas tikai inerces spēki. Tādēļ katrs pārvietojums ir jāaprēķina,

ievērojot visu šo inerces spēku izraisītos pārvietojumus šaja vir-

zienā:

yi
=bn{-mlyl) + Bi2(-m2y2)+..8 i2 (-m2y2)+.. .

+ 8u (-msys),

y2
=62i(-m,yl) + 822(-m 2y2)+... + 82s(-m sys ),

429^

ys
=os i{-mlyl) +Bs2 (-m2y2) + .. . +Bss (-msys ).

Ja kāds no lielumiem ys
ir nevis pārvietojums, bet pagrieziena

leņķis, tad atbilstoši tam inerces spēka P( =-miy{ vietā jāliek
inerces spēku moments

kur /,• — masas inerces moments. Lai nezaudētu pieraksta (14.29)

vispārīgumu, pieņemsim, ka, ja jy< ir pagrieziena leņķis, tad atbil-

stošais mi ir jāsaprot kā šīs masas inerces moments.

Meklēsim sistēmas (14.29) atrisinājumu šadā formā:

i/i
=4,■ sin (pt+a), (14.30)

kur /= 1, 2,... , s.

levietojam izteiksmi (14.30) sistēmā (14.29). Tā kā pārvieto-

juma otrais atvasinājums pec laika

yi=-AiP2 sin (pt +a)

satur tāpat kā pats pārvietojums, reizinātāju sin (pt+ a), tad

visus' locekļus varam saīsināt ar šo reizinātāju. Tad sistēma

(14.29) pārveidojas šadi:

I=>lißnP2/nl +/l26i2p
2
m 2

-f-...+ 5̂6i sp
2
m8,

A
2
=A iß2ip 2mi+A

2822p
2
m 2+.. .+A s

ß2sp
2
ms,

(14.31)

As=AißaiP2ml
+A2Bs2p

2m
2+ ...+A sßssP

2
ms.

Vienādojumu sistēma (14.31) var izpildīties tikai noteiktām

Ai vērtībām. Pamēģināsim atrast šīs Ai vērtības. Vienādojumu

sistēmu (14.31) pārrakstīsim šādā veidā:

A
x (Bl xP

2
ml- 1) +A2Bx2p

2
m 2+.. .+A s

ßup 2ms =0,

Al62iP
2mi+Aa (6i2P

2
m -1)+• •.+As

ß2sp2m
s
=Q,

( ļA32 )

AAiP2
*"!+A2Bs2p

2
m2+...+A B (BSsP2ms - 1) =0.
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Sistēma (14.32) ir homogēna lineāru algebrisku vienādojumu
sistēma attiecībā pret nezināmajiem A

u
A

2, ..., A
(, .. ~ A

s. Lineā-

ras algebriskas sistēmas atrisinājums ir

Al ~
D '

kur D ir sistēmas determinants

b\\p2m{ — 1 b\ 2p
2
m2 ... b\sP2

ms

b<np2m

{
822p

2m2-l ...

82sP
2
m s

(14 33)

bsiP2
my b

S2p
2
m2 ...

b
S sP

2
m s

-l

bet determinants Di ir iegūstams, aizvietojot lielumam Ai atbil-

stošo i-to kolonnu determinantā D ar vienādojumu sistēmas

(14.32) brīvo locekļu kolonnu. Tā kā vienādojumi homogēni, t. i.,
visi brīvie locekļi ir 0, tad visi determinanti Di saturēs vienu 0

kolonnu. Tādēļ visi

D,=0.

Risinājums Ai=0 nozīmē, ka nav svārstību. Tādēļ vienīgais ga-

dījums, kurš mūs interesē un kurā ir šāds:

Ai
&'

tas ir gadījums, kad sistēmas determinants D=0. Tātad sistēmas

(14.29) atrisinājumu formā (14.30) varam meklēt tikai tad, ja

\s\\P2mļ-l b\ 2p
2
m 2 ... buP2

ms

\b2lp
2
m

l b22p
2tn

2-\ ...
b2sp

2
ms

=0. (14.34)

ļ6s ip
2mi bs2p2m

2 ■■■

b
ssp

2m
s
-l j

Vienādojums (14.34) satur nezināmo p
2. Tātad vienādojums

D= 0 ir vienādojums pašsvārstību frekvenču noteikšanai. Seit jā-
runā daudzskaitlī, jo, risinot vienādojumu (14.34) attiecībā pret

p
2, acīm redzot, iegūsim vairākas vērtības pr, kas apmierinās šo

vienādojumu. Vispārīgā gadījumā šim vienādojumam ir tik sakņu,
cik sistēmai ir kustības brīvību. Ja iegūtais atrisinājumu skaits

tomēr ir mazāks, tad tas nozīmē, ka kādas pašsvārstību frekven-

ces ir vienādas.

14-3. piemērs. Dots stienis, kam vienādos attālumos piestiprinātas masas

m\ =2m, m2 =m (skat. 14-12. zīm.). Aprēķināt pašsvārstību frekvences.

Atrisinājums. Pašsvārstību frekvences aprēķina no vienādojuma
(14.34).

Lai sastādītu šo vienādojumu, nepieciešams zināt koeficientus 6. Pieliekam

sistēmas elastīgajam skeletam (sijai) spēka vieniniekus raksturīgo koordināšu

y virzienos. Sistēmai ir divas kustības brīvības — katra masa var pārvietoties
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tikai vertikāli. Tātad spēku vieninieki jāpieliek vertikāli katrā masas pielikša-
nas punktā (skat. 14-12. zīm.). Sareizinot vieninieka epīras pēc Vereščagina

paņēmiena, izskaitļojam koeficientu 6 vērtības:

14-12. zīm.

levietojam iegūtās vērtības vienādojuma (14.34). Pareizinot visus vienā-

dojuma locekļus ar reizinājumu 18 -=Ļ , vienādojums pieņem šādu izskatu:
'

ma3

16p2 —lB 7/J2

=0.
EI

Hp2 Bp2-18 r* ma3

Lielums 18 — ir izskaitļojams no sistēmas parametriem. Apzīmēsim to

ma
3

ar H:
EI

H=lB .

ma
3

Tad vienādojumuvar pārrakstīt šādi:

30(p
2
)2-24p2//+#2=o.
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Esam ieguvuši kvadrātvienādojumu p2 aprēķināšanai. No šejienes

24±21,4

Pi,2
2= H.

60

Tātad

El

p,
2 =0,043//=0,78 ,

ma3

El

p2
2=0,756//=13,8 ,

ma
3

Vienādojumu sistēmas (14.29) atrisinājums tika meklēts formā

(14.30). Pieņemot šo formu, tika it kā pieņemts, ka ir tikai viena

p vērtība,bet pēc aprēķina ieguvām s vērtības (p{, p2, ..., pr,

ps ). Tas nozīmē, ka faktiskais atrisinājums ir summa no

svārstībām ar visām iespējamām pašsvārstību frekvencēm:

s

yi= A
ir sm(prt+ar). (14.35)

r-l

Konstantes A
ir un ar jānosaka ar sākuma nosacījumiem. Kat-

rai kustības brīvībai atbilst divi sākuma nosacījumi (ja t=0, tad

yi =yio
un yi=yio), t. i., kopā 2s sākuma noteikumi.

Izteiksmē (14.35) ieiet s nezināmo ar un s nezināmo Ai
T. Tā kā sistēmai

ir s šādu i/,-, tad kopā visi (/,■ saturēs s nezināmos ar
(no i nav atkarīgs) un

sXs=s2 nezināmos Ai T. Tātad kopā atrisinājums (14.35) satur s+s2 nezinā-

mos. Kā redzam, pagaidām nezināmo ir vairāk nekā sākuma noteikumu. Ne-

pieciešamās papildu sakarības starp koeficientiem Air var iegūt no vienādo-

jumu sistēmas (14.32). levietojot šajā sistēmā vienu noteiktu pT vērtību, vie-

nādojumi kļūst lineāri saistīti, t. i., katru no vienādojumiem varam iegūt kā

lineāru kombināciju no visiem pārējiem. Tātad neatkarīgu vienādojumu ir

tikai s—l. No šiem neatkarīgajiem vienādojumiem iespējams izteikt visas kon-

stantes Air, t. i., iegūt, piemēram, šādas attiecības:

Air

~Ā7r'

Sādu attiecību skaits katrai pašsvārstību frekvencei ir s—l. Tā kā paš-
svārstību frekvenču skaits ir s, tad kopējais šo attiecību skaits ir s(s— 1). Pie-

skaitot šīm attiecībām 2s sākuma noteikumus

s(s-l) +2s =s
2
+s ,

iegūstam tieši s
2+s vienādojumus s 2+s nezināmo noteikšanai.

Attiecības ,lr

nosaka tā sauktās svārstību formas. Paskaidrosim to, tur-

pinot 14-3. piemēru.

Vienādojumu sistēma (14.32) 14-3. piemēram pierakstāma šādi:

lr (l6pr

2-//)+^2 r7pr2=o,

-4|rl4/5r2
+A

2r (Bpr2 -//)=0.
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Seit pievienots jau indekss r, uzsverot kādai pašsvārstību frekvencei šie vienā-

dojumi ir rakstīti. Sistēmai s= 2 tātad neatkarīgi ir s—l, t. i., tikai viens vie-

nādojums. Varam ņemt vienalga, kuru. No pirmā vienādojuma iegūstam

A
2r I6p

r

2-H

~Ā»' 7p7~

vai arī no otrā vienādojuma

A 2r . Upr2

~A~
~

Bpr2 -H '

Pirmajai frekvencei pi
2 =0,043/Y:

A2l 16-0,043-1

~A~~ 7 ■ 0,043

Otrajai frekvencei p2
2 =0,756 H:

A
22 16-0,756-1

_ 2

7 ■ 0,756

Viegli pārliecināties, ka arī otra izteiksme dod to pašu rezultātu

A
22

14• 0,756

Ai2

~

8-0,756-1

Par pirmo svārstību formu dotajai sistēmai sauc sistēmas svārstības ar

pirmo frekvenci. Sī svārstību forma parādīta 14-12. zīm. b. Otra svārstību

forma atbildīs sistēmas svārstībām tikai ar otro pašsvārstību frekvenci

(14-12. zīm. c).
Galīgais atrisinājums sistēmai ir šāds:

yi=A
v

sin (pļt+aO+Al2
sin (p2 t+a2),

y2 =A2l sin (pj+ai)+A22
sin (p2 t+a2).

■ levērojot iegūtās attiecības, varam rakstīt, ka

t

yl=A n sin (/V+cti)+Al2
sin {p2 t+a2),

y2
=A

u
sin (p^+a,)-2,1/1 12 sin (p2f+a2 ).

Atlikušās četras konstantes A u,
Ai 2, a\ un a2 jānosaka, izejot no sākuma -no-

sacījumiem.

Apskatīsim, kā sistēma svārstīsies, ja tās pašsvārstības rodas, pārtrūkstot
trosei, ar kuru masai tn2 bija piesieta papildu masa m. legūtais atrisinājums

parāda, ka sistēma svārstīsies ap elastīgā skeleta (ar masām m.\ un m 2) līdz-

svara stāvokli. Tādēļ par sākuma pārvietojumu jāuzskata elastīgā skeleta (si-

jas) papildu pārvietojumi no papildu masas m, kura pēc tam nokrīt. Tā kā

koeficienti fii2 un 622 >r aprēķināti, tad sākuma noteikumi, ja r=o, ir izsakāmi

šādi:

yio=Bi2 mg,

y2o=o22mg.

Pirms troses pārtrūkšanas sistēma atradās miera stāvoklī, tātad

. i/2o=o.
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No šiem četriem nosacījumiem iegūst šādus vienādojumus:

o\2mg=An
sinai+Al2

sin cc 2 ,

o22 mg—Av
sinai—2,\A 12

sin a2, (

o=j4h/>i cosai+.4
12/72 cosa2

,

o=/lii/Ji cosai-2,1/li
2p2

cosa
2
.

Pēdējie divi vienādojumi var realizēties tikai šādām oc vērtībām:

ji

CCi=OC2=—.

Tad pirmie divi vienādojumipieņem šādu veidu:

812mg=Au+Ai2,

622mg=An-2,lA12.

Tātad

mg(2,16|2+622)
A n= ,

3,1

mg(o22-8l 2)
A

l2
= .

3;1

Visai liela praktiska nozīme ir sistēmas (14.34) speciālam ga-

dījumam, kad koeficienti 6 pieņem šādas vērtības:

ļ =0, ja i=£j,
Olili I ==0, ja /=/.

Sādā gadījumā svārstības ir pilnīgi neatkarīgas viena no ot-

ras un katrā virzienā sistēma svārstās ar savu pašsvārstību frek-

venci

Tādas, piemēram, būtu pašsvārstības 14-11. zīmējumā parādī-
tajai sistēmai vertikālā (no lieces) un horizontālā virzienā (no
stiepes).

14-7. §. SISTĒMA AR S KUSTĪBAS BRĪVĪBĀM.

UZSPIESTĀS SVĀRSTĪBAS

lepriekšējā paragrāfā tika noskaidrots, ka sistēmai ar s kus-

tības brīvībām var būt s pašsvārstību frekvences. Ja ierosinošā

spēka frekvence sakrīt ar kādu no pašsvārstību frekvencēm,'ro-
das rezonanse. Tātad sistēmai ar s kustības brīvībām, mainot

ierosinošā spēka frekvenci, varam iegūt s rezonanses zonas. Ap-
rēķinot konstrukcijas, kurām svārstību parādīšanās nav vēlama,

pirmais noteikums konstrukcijas parametru izvēlei ir, lai paš-



svārstību frekvences būtu pietiekami atšķirīgas no ierosinošā

spēka frekvences, t. i., lai konstrukcija nestrādātu rezonanses zonā.

Apgabalos, kuri pietiekami tālu norezonanses, kā to redzējām jau
sistēmai ar vienu kustības brīvību, sistēmas uzspiesto svārstību

amplitūda aptuveni nav atkarīga no tā, cik lieli sistēmā ir dažādi

enerģijas zudumi. Ņemot vērā to, ka aprēķins tiks izdarīts ne-

rezonanses apgabalam, tālākos aprēķinos enerģijas zudumus ne-

ievērosim.

Kustības diferenciālvienādojumu sastādīšanai lietosim atkal

elastīgā skeleta deformāciju metodi. Pieņemsim, ka sistēmai ir 5

kustības brīvības, t. i., lai noteiktu sistēmas stāvokli, vajadzīgo
lielumu yi skaits ir s. Vispārīgā gadījumā katrā no šiem vir-

zieniem\)i var būt pielikts kāds ierosinošs un periodiski laikā mai-

nīgs spēks Pi(t). Tādā gadījumā uz sistēmas elastīgo skeletu

punktā i darbosies ne tikai inerces, spēks Pj, bet arī ierosinošais

spēks Pī(t). Līdz ar to pārvietojumus (pagrieziena leņķus)
varam aprēķināt šādi:

yi =5. i[P, (/) - m 6i2[P2(0 - m 2y2]+... +6,S [PS (t) - m
s ys],

f/2=621[P, (/) -m 1y1] +622[P2 (0 -m2y2]+ ...+62,[PS (/) -m sy„],

(14.36)

Sk~s.it/Ji (/) + c;s2[P2(o -m 2y2]+... +6
SS[PS (/) -m

s ys].

Sajā vienādojumu sistēmā nezināmie lielumi ir yt=yi(t). Pārne-

sīsim visus locekļus, kuri satur nezināmās funkcijas (yt, jjt), uz

kreiso vienādojuma pusi, bet visas zināmās funkcijas P(t) at-

stāsim labajā pusē. Tad vienādojumu sistēma (14.36) pieņems
šādu izskatu:

Onmlyl + 812
m

2y2 +... + BismsysBism sys+y\= SuPt(t),
i-l

82 imlyl + 822m2y2+.• • +b2s
m sys +y2

=• 2&*P<(t), (14.37)

Bsimļyi +Bs 2
m

2y2+... + Bssm sij s +ys= £ B,fP,(f).
i-l

Periodiski ierosinošie spēki P,(O parasti var tikt pieņemti kā

vienkārši harmoniski spēki

Pi=Pio sm (mt+ai). (14.38)
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levietojam (14.38) vienādojumu sistēmā (14.37):

i

bumiyi + 012o
l2m2y2

+ .. . +Bi smsys+yl = BuPioSin +a,),
i-l

s

b2imiyļ + 822
m 2y2+.. . + 82sm,ys +y2= 62,-Ptosin («,?+ ««),

i-l

s

oSļtnlyl +os2tn2y2+..
.
+ossmsys+ys

= BsiPi0sin (wt+a{).
i=l

(14.39)

lerosinošo spēku frekvences co,- var būt ļoti dažādas. Sī iemesla

dēļ vienādojumu sistēmas (14.39) atrisinājums ir diezgan sarež-

ģīts. Lai vienkāršotu atrisinājuma atrašanu, meklēsim sistēmas

atrisinājumu yi šādā formā:

s

Vi= ]>jyij\ (14.40)

J-1

kur yij ir sistēmas pārvietojums j/j virzienā no ierosinošā spēka
ar frekvenci «j.

Ja sistēmas elastīgais skelets lineārs (seko Huka

likumam), tad katru yi sastāvdaļu var atrast, pieņemot, ka

uz šo sistēmu darbojas tikai viens ierosinošais spēks P
jo

sin +

4-a,). Tas nozīmē, ka yn ir jāatrod no šādas vienādojumu sis-

tēmas:

611 mļyļ j + 8 12
m

2y2j
+

...
+ 8 ļSm sy Sj

+y 1.,;=61jP# sin (cojt+a j),

b2ifn\y\j +b22m2y2j+.. . + 82sm sy S j+y2j
= 82jPjoSin{ajt+aj),

Ssimji/ij+ Bs28s2m2y2j+... +B
ssmsy sj+ysi=B,jPjo sin (coj-r +a

3).

(14.41)

Vienādojumu sistēmas (14.41) atrisinājumu meklēsim formā

+ aj), (14.42)

t. i., pieņemsim, ka sistēma svārstās ar ierosinošā spēka frekvenci.

Sāds pieņēmums ir pareizs tādēļ, ka svārstības ar pašsvārstību
frekvenci sistēmā reāli esošo enerģijas zudumu dēļ ātri nodziest

un pēc tam paliek tikai svārstības ar ierosinošā spēka frekvenci.

levietojam izteiksmi (14.42) sistēmā (14.41). Saīsinot ar

sin (cojf +aj), iegūstam vienādojumu sistēmu amplitūdu aprē-

ķināšanai:
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(l-Bumiaj
2)Aij-Bi2m2afA2j-...-bi s m s(oj

2Asj=BijPjQ,

-6 2imiG);
2/lij+ (1 —622^20)r)A2j — ... — o2sms u>j

2AS j=o2jPjo,

(14.43)

-OsitīiļufAij -
Bs28

s2
m

2iOj
2A2j-...+ (1 -

6
ss ms co/)/l S;

=6sjPjo.

Vienādojumu sistēma (14.43) ir lineāra algebrisku vienādojumu
sistēmā. Tādēļ tās atrisinājumu varam iegūt šādi:

A (14.44)

kur

1—6umia>j2 — Bi2m
2(i>j

2... — Bisrnsa>j
2

q_ \ —dmrtiļO)]1 l—822m2(i)j
2
...

—82sm s(i>j2

—6sitfiiCOj 2 —652m2u)j
2... 1 —6ss»Mo;2

bet determinanti Z),, ir iegūstami no sistēmas (14.44) determi-

nanta D, aizvietojot t'-to stabiņu ar brīvo locekļu stabiņu.

Pēc tam kad ir aprēķinātas katra atsevišķā ierosinošā spēka
izraisītās svārstības yn=A

ij
sin (coj-r+ aj), ievietojam tās izteik-

smē (14.40) un iegūstam galīgo izteiksmi:

ģi*= Aij sin (ujt +aj). (14.45)

Stiprības aprēķinam nepieciešams zināt dinamiskos spēkus.

Uz elastīgo skeletu katrā tjj virzienā darbojas ierosinošais spēks

P;(r) un inerces spēks. Tādēļ

Piā=Pi(t) -miyi.

Tā kā no izteiksmes (14.45) iespējams atrast £/,-, tad līdz ar to

dinamiskie spēki ir zināmi. Tālāko elastīgā skeleta stiprībasaprē-
ķinu izpilda, pieliekot elastīgajam skeletam visus Pa un aprēķinot
to izraisītos dinamiskos spriegumus.

14-4. piemērs. Noteikt, kā svārstīsies 14-13. zīmējumā parādītajai sijai pie-

stiprinātās masas, ja lēni izmainīs ierosinošā spēka P(t) =P sin co t frekvenci.

Atrisinājums. Sistēmai ir divas kustības brīvības — masas / un

masas 2 vertikālie pārvietojumi y\ un y2. Aprēķinām koeficientus 6. Pielieto-

jam Vereščagina paņēmienu. Tad, kā redzam no zīmējuma,

1 1
o

1 2 1 a?

°n=—-2- — a• —•—— a >
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I (a2 2 a-2a 2 \ a
1

r3 22= ļ a-i a ļ= ,
EI V 2 3 2 3 / EI

1 I a2 1 a2 2 \ a
3

612 =621 =—— ( a+ a ļ = .

EI \ 2-2 3 4 3/ 4£7

Kustības diferenciālvienādojumi
(14.37) šai gadījumā ir

6„mi/1+612mi/2+i/i=6iiPsin co/,

o2 \tniji+022my2+y2 =o2\P sin co/.

Darbojas tikai viens ierosinošais spēks
ar frekvenci co. Tādēj y\ un y2 meklē-
jam kā

yi=Aļ sin co/,

y2
=A

2 sin co/.

levietojam šos vienādojumu atrisinā-

jumus sistēmā un izdalām visus lo-

cekļus ar mco
2 sin co/:

Ail—- -6„ )-/12 5,2=611 ——,

\ mco2 I mco
2

/ 1 \ P

-AļO ļ2 +A2
I --622 1=612
\ mco

2 / mco
2

Sīs sistēmas atrisinājums ir14-13. zīm.

|6„ Ji& i i i ;
Oii On

1 | mco
2

6]2 .'? ■ —622 I 1 i
P I ' mco2 P I — 612 '612'

/},= ; A 2
= .

mco
2

mco
2

1 1
-—611 —612 I—°u1—°u ~°i 2

mco
2

mco
2

1 .' VI '■
'•

— 6]2 622 —612 -—622
mco

2
mco

2

EI rj

levietojam aprēķinātās koeficientu 6 vērtības. levedot apzīmējumu =n,

masu svārstību amplitūtas būs šādas: ma

1 1

ē"
"

"4

P 4 co
2 P 6 \ co

2 / 16
/!,= = •

mco2 H 1 1 mco
2 I H 1 \ / H \ 1 '

ū2 6 4 lā2

" -

? /lā2

" -

/ 1?

1 //
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H 1 1 .

co
2 6 ~6

P 4 AP 4 \ co
2 6 / 24

/1
2 = =

_
.

mco
2 H 1 1 mco2 / H 1 W H \ 1

co
2

6 4 \ co2 6/ \ "čo2

"

/ 16

1 H

4 co
2

Ja svārstību frekvence co mainīsies pietiekami lēni, tad sistēma katrā brīdī
pa-

spēs iesvārstīties līdz atbilstošajiem A{ un A
2

lielumiem. Pieņemsim, ka lielums

H dotajai sistēmai ir 400 s~2. Atbilstoši šādam lielumam 14-14. zīm. parādīta

14-14. zīm.

abu masu svārstību amplitūdu izmaiņa, izmainoties frekvencei co. Kā redzam,

ja co
2
=p,

2
=374s-2

un co
2
=/?2

2 =4120s- 2, svārstību amplitūdas pieaug bezgalīgi.
Tās ir sistēmas rezonanses, jo vērtības p\ un p2 atbilst vienādojuma

H 1 1

&?H 4
D= =0

1 H

4 co
2

saknēm. Sistēmai ir divas rezonanses, jo ir divas kustības brīvības. 14-14. zīm.

attēlotās grafikas ir pieņemts saukt par amplitūdu — frekvences raksturlīknēm.

14-5. piemērs. Apskatīsim (14-15. zīm.) dzinēja nostiprinājumu uz sijas.
Noteiksim, kādi būs maksimālie spriegumi sijās, ja visi sijas un dzinēja dati

ir tādi paši kā 14-2. piemērā. Atšķirībā no 14-2. piemēra pieņemsim, ka dzi-

nēja rotācijas ass novietota attālumā P=o,7 m no sijas ass. Dzinēja masas

inerces moments pret sijas šķēluma galveno asi ir 6 kGms
2
.
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Atrisinājums. Sijas elastīgo skeletu veido divas I profila sijas Nr. 10.

Sai sijai pieliktie ierosinošie spēki parādīti 14-15. zīm. b. Tā kā sijas šķēluma
viena galvenā inerces ass sakrit ar zīmējuma plakni un visi ierosinošie spēki
arī ir zīmējuma plaknē, tad sistēmai ir trīs brīvības pakāpes:

1/1 — sijas galapunkta pārvietojums vertikālā virzienā;

1/2 — sijas gala šķēluma pagrieziena leņķis;
1/3 — sijas galapunkta pārvietojums horizontālā virzienā.

14-15. zīm.

14-15. zīm. ( parādītas vieninieku epīras dod iespēju noteikt koeficientus 6:

P P , •'_ ;> ~\ ' ■
6 "

_

3EI '
812-621—

2E] ,

l

622=———. 613 =631=0,
El

l

633=
—rr*>

623=632=0.
EF
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Sistēmai pielikti trīs ierosinoši spēki (momenti):

1) />,(/)=p
0 sin cof — vertikālā virzienā,

2) Al(f)=PoPcoscor T
moments vertikālā plaknē,

3) P3 (t)=P
0

cos cor — horizontālā virzienā.

Aprēķināsim sijas gala pārvietojumusun pagrieziena leņķus no katra spēka
atsevišķi.

1. Darbojas tikai "vertikālais spēks
Kustības diferenciālvienādojumu sistēma (14.41) šai gadījumā būs šāda:

oumy\i+bnm*yn +yu=6,,P0
sin cor

62 i«i/ii+622m*i/2i+#2l = sin at,

CW"I/31+ 1/31 =0,

kur m — dzinēja masa;
m* — dzinēja masas inerces moments pret sijas asi.

Atrisinājumumeklējam formā

J/n=-4iisin cor.

levietojot šo izteiksmi vienādojumu sistēmā, no pēdējā vienādojuma re-

dzam, ka
i/3l=o.

Pirmie divi vienādojumi dod

/lii(l-8iiOTco2 )-A2,6i 2
m*co2 =6iiPo,

-.4,,62 imci3
2 +/l2 i(l-622

'n*co2) =62 iPo •

No šejienes

ļ 6u —6i2 m*co2 ļ
I 62
i l—6 22m*co2 I

An—Po—;—: : 1 , . •
l—6nmco 2 —oi2ffx*co2

| — 62 |mco
2 l—622

m*co2 |

levērojot to, ka sijai (skat. 14-2. piemēru)

F=24cm2, 7=396 cm
4, £=2• ĪO6 kG/cm2, W=79 cm*

un

G 100 , „

m=—= -=0,102 kG cm-' s2,

g 980

m*=600 kGcms2,

co=loo s-
1,

P0
=204 kG,

/=! m,
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iegūstam
106

611= =0,425 • 10-3 cmkG-1,
3-2 - J06 -39G

100
622

= = 1,28- 10-7
cm-lkG-1,

2-106 - 396
104

6,2=621 = =0,64 • 10-5 kG"1,
2• 2• 10G • 396

100

633
= =0,208 • 10- 5 cmkG-'.

2 • 103 •24

levietojam šos lielumus Au izteiksmē:

ļ 0,425-10^ 3 -0,64- lO"5 -6 - 102- I0 ļ
0,64 • 10-5 1-1,28- lO"7 -6• 102- 1002

A„ =204 , =

ļ 1-0,425-10- 3

-0,102 • 1002
- 0,64 • 10"5 •6 • 10

2

• 100
2

ļ
I -0,64 •lO-5 • 0,102 • 1002 1- 1,28 ■ lO"7 •G • 105 • 1002 |

34,4• 10"5

=204 =-0,59 cm.

-0,119

Atbilstoši atrodam ari

ļ 1-6,imw 2

6,,ļ ļ 1-0,425-lO" 3

-0,102 • 1002 0,425 - 10-3 ļ
I -621/nco2 612

1 I —0,64 • 10-5 • 0,102 - 1002 0,64-lO"5 |
A

2,=Po =
204 =

D -0,119

0,64- 10-5 *

=204 =-0,01 cm.

-0,119

Uzrakstītie determinanti dod iespēju pārbaudīt arī, vai sistēma nestrādā pārāk
tuvu kādai no rezonansēm. Rezonanses būs tad, kad svārstību amplitūdas
tieksies uz bezgalību. Tas iespējams, ja sistēmas determinants

1 1 l—8 nmp2 —6i2m*p 2 I
Z)= : =0

| — 62,mp
2 1 — 822m*p2 I

būs'vienlīdzīgs ar 0. Atbilstošās p2 vērtības, kā to jau redzējām iepriekšējā

paragrāfā, ir sistēmas pašsvārstību frekvences pi
2

un p2
2.

levietojot skaitļus

ļ 1-0,425-10-3

-0,102p 2 -0,64- 10"5 •6 - I02p2 ļ
I -0,64-10- 5 -0,102p2 1-1,28-10-7 -6-102p2 |

iegūstam
Pi

2
= 13,9 ■ 104 s-

2; p,=373 s"1,

p2
2=1,6- IO4 s-

2; p2
=127 srīi

Trešo pašsvārstību frekvenci dod trešais vienādojums. Tā kā vienādojums ne-

atkarīgs, tad

1 1 - 105 - 980
c ,

p3
2= = =18 - 105

s-
2.

0,208 • 262,5
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Kā redzam, sistēmas pašsvārstību frekvences pietiekami atšķiras no ierosinošā

spēka frekvences co=loo s
_l, tādēļ šeit varējām neievērot enerģijas zudumus

sistēmā.

2. Darbojas tikai mom c nt s Af(/) =P0 • Pcos at

PO P=2O4-70=14 280 kGcm.

Atrisinājumu meklējam formā

i/i2=A
|2 cos at.

Vienādojumu sistēma (14.41) tad būs šāda:

Bn'"i/i2+ cos al,

62112+622/n*t/22+i/22 = cos at,

633WJi/32+(/32 =0.

No beidzamā vienādojuma seko 1/32=0, bet pirmie divi pēc ievietošanas

un saīsināšanas ar costo/ dod

A
l2 (1— Ouma

2 ) — A226i2W* to
2 =612P0P,

-Aļ26
2 im(0

2+A22(1-622'"*u2 ) =622^0^-

Tātad

ļ 812 — Bi 2m*co2 ļ

622 l-622'"*w 2 0,64 • 10- 5

/1,,=/>„#-J—- —=14 280 =-0,768 cm;

ļ l-6„mco2 -6, 2m*co 2 ļ -0,119

— 62imco2 1— 622^1* a2 \

Il—Bnmco2 612 ļ
-S

2imco
2 622 1,15- 10-7

A ■
A

22
=P

0 P —-=14 280 =-0,014 cm.

-0,119 -0,119

3. Darbojas tikai horizontālais spēks P
3 (r) =P0 cos a t

Vienādojumu sistēma (14.41) ir šāda:

6llfflļ/i3+6i2»l*«/23+1/13=0,

621^13+ č22m*y23 +1/23 =0,

633^1/33+</33 = cos cor.

Vienādojumu sistēmas divi pirmie vienādojumi parāda, ka

I/l3=ž/23=0,

bet pēdējā atrisinājumu iegūstam, meklējot to šādā formā:

i/33 cos at.

A M (I -833"!a2) =633^0-
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No šejienes
POS33 204-0,208-10- 5

A
33= = =42,5 • 10-5

cm
N1-63 3"*cū

2 1-0,208-10-5- 0,102 • 1002

Saskaitot visus trīs atsevišķos atrisinājumus, iegūstam, ka

l/i=ļ/n+i/i2+</i3=Aiisin (ot+Ai2 cosco/+o= -0,59 sin co/-0,768 cosco/,

y2=y2i+y22+ sinco/-M22cos co/+o= -0,01 sin co/-0,014 cosco/,

ž/3=J/31+i/32+#33=0+0+A 33 cosco/=42,5• 10"5
cos co/.

Zinot dinamiskos pārvietojumus, varam aprēķināt tiem atbilstošos dinamiskos
spēkus, kuri darbojas uz sistēmas elastīgo skeletu (siju) (skat. 14-15. zīm. d).
Sos spēkus aprēķinām šādi:

P\i=Pi(t)-mxyi,

Mi=M(t)-m*y'2,

P3i
=P3 {t)-ni3y3.

levietojot ierosinošo spēku un «/< izteiksmes, iegūstam, ka

P\&=Po sinco/+ (An
sin co/+/412 cos co/)mco2,

Mā =POR cos co/+ (A2\ sin co/+/422 cosco/)m*co2,

P
3i =Po cos(ot+A33tnu)

2
cos co/.

levietojam skaitliskās vērtības:

Pid =204 sinco/- (0,59 sin co/+0,768 cos co/) • 1 020=-396 sinco/-783 cosco/,

Afd=14 280 cos co/- (0,01 sinco/+0,014 cosco/) •6 • 10s
= -69 720 cos co/-

--66 000 sin co/,

P3d=204 coscoZ-42,5 • 10"5 • 0,102 • 104
cos co/=204 cos co/.

Lielākos dinamiskos spriegumus no šiem sistēmas elastīgajam skeletam

(sijai) pieliktajiem spēkiem aprēķinām pēc parastajām formulām:

P,d• / 396• 100 783 • 100

o*di= = sin co/ cos co/=—507 sinco/—990 cosco/,
W 79 79

Md 69 720 66000

o2d= = cos co/ sinco/= —880 cos co/—835 sinco/,
W 79 79

P3d 204

o3 d= = cosco/« 85 cosco/.
F 24 • ,

Kā redzam, stiepes spriegumus 03d var neievērot. Lieces spriegumus saskaitām:

Od=Oid+o2 d=—1 870 cos co/— 1 342 sin co/.

Lielākā spriegumu vērtība ir

max Od=yi 8702+l 3422
=2 300 kG/cm2.

Kopējos spriegumus iegūsim, saskaitot statiskos un dinamiskos spriegumus

G-l 100-100

max a=Oat+max Od= l-max Od= r-2 300=2427 kG/cm2.
W 79

Kā redzam, ievērojot to, ka dzinēja ass nesakrīt ar sijas asi, spriegumi
ir pieauguši četras reizes.
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14-8. §. SIJAS LIECES SVĀRSTĪBAS

lepriekšējos paragrāfos tika apskatītas sistēmas, kurām masas

bija koncentrētas atsevišķos sistēmas punktos. Dabiski, ne vien-

mēr izdodas reālu sistēmu aizstāt ar šādu aprēķina shēmu.

Ja sistēmas elastīgās daļas masa ir samērojama ar atsevišķos

punktos pievienotajām masām vai tādu vispār nav, tad nevaram

vairs pieņemt aprēķinu shēmu ar atsevišķos punktos pievienotām
masām. Šādos gadījumos jāapskata sistēma ar izkliedētu masu.

Apskatīsim tikai vienu gadījumu — sijas lieces svārstības.

Sijas liektās ass diferenciālvienādojumu (6.21)

£/-Jj-=M(z) (14.46)

var pārrakstīt, ievērojot diferenciālsakarību starp lieces momentu

M (z) un izkliedētās slodzes intensitāti q(z):

&Mlz)

dz1
H

Diferencējam sijas liektās ass diferenciālvienādojumu (14.46)
divas reizes pēc z. legūstam šādu diferenciālvienādojumu:

Sijas pašsvārstības

Pašsvārstību gadījumā vienīgā slodze, kas darbojas uz elas-

tīgo skeletu (siju), ir inerces spēks. Tā kā masa sadalīta pa sijas

garumu, tad inerces spēks ir izkliedēts spēks ar intensitāti

&y

kur m — sijas vienas, garuma vienības masa.

Līdz ar to sijas liektās ass diferenciālvienādojums (14.47)

būs šāds:

JL(El^L) +rn-ļĻ=o. (14.48)
dz2 \ dz2 f dP

X '

Pieņemsim, ka sijas šķērsgriezums ir nemainīgs, t. i.,

7=const, m=const.

Tad vienādojums vienkāršojas līdz šādam izskatam:

IL*L
+ŽL*O, (14.49)

m dz* dt2
v
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Atrisinājumu meklēsim ar Furje metodi, t. i., šada veida:

y(z,t)=Z(z)T(t), (14.50)

kur Z(z) — funkcija tikai no z;

T(t) — funkcija tikai no t.

levietojam izteiksmi (14.50) vienādojumā (14.49). Izdalījuši
vienādojumu ar ZT, to var uzrakstīt šādā veidā:

f EI ZIV

vj~. 14.51)
T m Z

Kreisā vienādojuma puse satur tikai funkciju T(t), t. i., fun-

kciju no laika, bet labā puse — tikai Z(z). Tādēļ vienīgā iespēja,
kad abas puses var būt vienādas jebkurām z un t vērtībām, ir

tad, ja katra daļa atsevišķi ir vienāda ar kādu konstanti, kas nav

atkarīga ne no z, ne no t. Apzīmēsim šo konstanti ar —p
2
.

Tad

vienādojuma (14.51) vietā iegūsim šādus divus vienādojumus:

T+P 2T=°>
(14 52)

kur

Vienādojuma (14.52) atrisinājumu var pierakstīt šada inže-

nieraprēķiniem ērtā formā:

7(r)=sin (pt+ a), (14.53)

Z=CIV, + C 2V2+C 3Vz + Ci Vi,

kur ar Vi apzīmētas šādas Krilova funkcijas:

Vi &z + cos kz),

V
2=—(sh kz +sin kz),

(14.54)

ļ^jao—-(dl kz— COS kz),

V 4kz — sin kz).

Tā kā

V„.
' V'-T

v'" V'=T
V'>-
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ļoti viegli pierakstīt visus funkcijas Z(z) atvasinājumus:

Z'=ft(CIK
4+

C 2V1 + C 3V
2+C

4K3),

Zf,
=k2 (ClV3+C 2Vi +C 3Vi +C

i
V

2), (14.55)

Z"'=k3(ClV2+C 2V3+C 3V4+ C,VI),

tas savukārt ļauj viegli noteikt vērtības Ci, zinot sākuma nosacī-

jumus.
Apskatīsim dažus piemērus.

14-6. piemērs. Noteikt abos galos iespīlētai sijai pašsvārstību frekvences.

Atrisinājums. Ja sija ir abos galos iespīlēta, tad iespīlējuma vietās

nevar būt ne izlieces, ne pagrieziena leņķa, t. i., y=o, y'=o, ja 2=o un z=/.

Tā kā šīm prasībām jābūt apmierinātām jebkurā brīdī, t. i., jebkurām r vēr-

tībām, tad funkcijai z jāapmierina šādi noteikumi:

Z(0)=0, Z'(0)=0, Z(/)=0, Z'(/)=0.

Izmantojot sakarības (14.53) "un (14.55), iegūstam, ka

Ci V, (0)+C2V 2(0)+C 3V 3(0)+C 4V< (0)=0,

C, V,(£/)+C2V2(kl)+C3V3(kt)+C4V
t(kl) =0,

C,l/4 (O)+C2 V,(O)+C3
K

2 (O)+C4 V'3 (O)=O,

+c2 f,(W) +c3 v2 (ki) +c4 y3 (W) =0.

No izteiksmēm (14.54) redzam, ka V/,(0) =1, K
2(0) =

V
3 (0) =

V
t(0) =0. Tādēļ

no pirmā un treša vienādojuma Ci =0 un C 2=0. Līdz ar to sistēma iegūst šadu

veidu:

C3 V3 (W)+C4
V

4 («)=O,

C 3V2 (kl)+CtV3(kl)=o.

Esam ieguvuši homogēnu algebrisku vienādojumu sistēmu, tāpat kā sistēmai

ar noteiktu kustības brīvību skaitu. Lai šīs sistēmas atrisinājums nebūtu C3
=

0

un C4 =o, sistēmas determinantam ir jābūt vienādam ar nulli, t. i.,

I V2 (kl) V3 (kl) I

levietojam izteiksmes (14.54) un saīsinām ar~ļ-

ļ ch &/— coskl shkl — sinkl ļ
|sh /fe'+ sinkl chkl—coskl ļ

Sajā vienādojumā ieiet tikai viens nezināmais k. Atrisinot šo transcendento vie-

nādojumu, iegūstam šādus atrisinājumus:

2n+l
£/=4,73; 7,85; ...; n, «=3,4,5

2

Atrisinājumu ir bezgala daudz.

y
4

mp
2

——, tad
EI

p=k2 ]/~.
t m
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levietojuši dažādas k vērtības, dabūjam dažādas pašsvārstību frekvences p
vērtības. Tā kā k vērtību ir bezgala daudz, tad arī pašsvārstību frekvenču
skaits ir bezgala liels. Sajā gadījumā mēdz teikt, ka sistēmai ar bezgala dau-

dzām kustības brīvībām ir bezgala daudz pašsvārstību frekvenču. Parasti teh-
nikā interesē zemākas pašsvārstību frekvences vērtības, jo tās ir tuvāk tām
frekvencēm, ar kuram var strādāt rūpnieciskās iekārtas. Sajā gadījumā ze-
mākā frekvence ir

14-7. piemērs. Noteikt pašsvārstību frekvences 14-16. zīmējumā parādītajai
sijai.

Atrisinājums. Sijas kreisais gals iespīlēts, tātad

Z(0)=0, Z'(0)=0.

Sijas labais gals atbalstīts uz atsperes ar stin-

gumu Co. Tas nozīmē, ka labajā galā sijai pielikts
spēks Coy. Sim spēkam jābūt vienādam ar šķērsspēku
Q=Ely"'.

Ta kā y=ZT, tad no noteikuma

c0y(l)=EIy"'(l)

14-16. zīm.

izriet, ka

c
OZ(/)=£/Z'"(').

Ceturto noteikumu iegūstam, zinot, ka sijas labajā galā momentam ir

jābūt vienādam ar nulli, t. i.,

jf"(0-o. z"(/)-o.

Uzrakstījuši vienādojumu sistēmu, kas atbilst šiem četriem nosacījumiem,
redzam, ka

C, =0, C2
= 0

un

C
i Vl(kl)+Ci V2(kl)=Q,

ci[c3v 4(«)+c4 y, -c0[CtVt (ki) +c4
i/

4 («) ].

Izmantojuši izteiksmes (14.54), iegūstam šādu transcendentu vienādojumu
k vērtības noteikšanai:

El

sh kl coskl— sh kl ch kl =k3 .
c 0

/

Uzspiestās svārstības

Pieņemsim, ka uz siju ar izkliedētu masu darbojas ierosinošs

spēks P=Po sin at. Kā jau redzējām iepriekšējos paragrāfos, uz-

spiesto svārstību gadījumā sistēma svārstās ar ierosinošā spēka
frekvenci. Tas nozīmē, ka atrisinājums jāmeklē šādā formā:

.y=Z(z)s'm at.
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Tad no diferenciālvienādojuma (14.49) pec saīsināšanas ar

sin wt iegūstam, ka

Ziv_ J^Z=0. (14.56)
EI

Atrisinājumu atkal izsakām ar Krilova funkcijām, t. i.,

Z =CxVl + C 2V
2+

C 3V3+CAVi ,

kur Vi izteiksmes ir tās pašas (14.54) uzrādītās. Lielums k uz-

spiesto svārstību gadījumā ir

Konstantes C
ļt

C
2,

C
3,

C 4nosakām no sākuma nosacījumiem.

Atšķirībā no pašsvārstību gadījuma šeit iegūstam algebrisku vie-

nādojumu sistēmu, kurai ne visi brīvie locekļi ir nulles. Tādēļ
sistēmu varam atrisināt bez grūtībām.

14-8. piemērs. Aprēķināt vienā galā iespīlētas sijas izlieci, ja tās brīvajā

galāpielikts spēks P=P
0

sincor.

Atrisinājums. Sijas iespīlējuma vietā

Z(0)=0, Z'(0)=0.

Sijas brīvajā galā
Z"(/)=0

un Q=P0 sin cor.

Tā kā Q=Ely"' (I)=ElZ"' (/)sincor, tad

P
0

Z"'(l) = .v '
El

No pirmajiem diviem noteikumiem: C, =0, C2 =o, bet no pārējiem diviem

3
VI(W) +C4l/2(W)]=o,

>
_

"•' W V* >*. .
,

P
0

'īi /
&lC»Vt (kl)+Ct

V1(kl)]=~ •

Sistēmas atrisinājums ir

V»(M)Pe
Ca=

ņEIIVtH&) T
V,(kt) V4{kl)ļ '

Ci=
k*El[V?(kl)- V

2 (kl) V
A (kl)}

Zinot C 3un C 4,varam uzrakstīt Z(z):

Po [ Vi(kl)V<(kz)-V 2(kl)V3 (kz)]
Z(z)=

ļīEI[Vļt (ki)-Vt(kl)V4 lU)]
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No iegūtās izteiksmes iespējams izskaitļot izlieci jebkurai z vērtībai. Tā, pie-
mēram, sijas galā z=l:

Po(shkl cos kl—chkl sin kl)
max Z

—
.

k2El(ch kl cos kl+\)

Gadījumā, kad chkl coskl+ l =0 ir rezonanse, t. i., uzspiesto svārstību frek-

vences sakrišana ar kādu no pašsvārstību frekvencēm, rodas straujš amplitū-
das pieaugums. Tā kā vienādojumam chkl coskl+l =0 ir bezgala daudz

atrisinājumu (bezgala daudz pašsvārstību frekvenču), tad iespējams novērot
rezonanses parādības visam šīm ,bezgala daudzajām frekvencēm.

Zinot Z(z), nav grūti dabūt arī spriegumus. Tā kā lieces mo-

ments ir

M(z)=EIZ",
tad

EIZ"

a
■ (14.57)

14-9. §. SIJAS PAŠSVĀRSTĪBU FREKVENČU NOTEIKŠANAS

APTUVENAS METODES

Releja formula
Pieņemsim, ka sija svārstās ar pašsvārstību frekvenci p. Tad

y=Z(z) sinpt.

Tai brīdī, kad sistēma iet caur līdzsvara stāvokli y= 0, sis-

tēmas potenciālā enerģija ir vienāda ar nulli. Turpretim sijas
punktu ātrumi

y=pZ(z) cospt,

(
nn \
p~ļ *r vislielākie. Kad sija bus vistālāk no līdz-

svara stāvokļa = *ad

y=Z(z),

y=o,

t. i., potenciālā enerģija būs maksimāla, bet kinētiskā
—

ir nulle.

Tā kā apskatām sijas pašsvārstības, tad papildu enerģija sijai
netiks pievadīta, tādēļ sistēmā viena enerģija var tikai pāriet otrā

enerģijā. Tas nozīmē, ka vislielākā potenciālā enerģija max U ir

tikpat lielakā vislielākā kinētiskā enerģija max T:

max (7=max T.

Potenciālā enerģija ir aprēķināma lieces gadījumā no formu-

las (9.17)
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Vislielāko vērtību potenciāla enerģija sasniedz tad, kad sis-

tēma ir visvairāk atvirzījusies no līdzsvara stāvokļa, t. i.,

y=Z{z)
un

maxU=Ļ f EI(Z") 2 dz.

Vislielākā kinētiskā enerģija sistēmai ir tad, kad tā ies caur

līdzsvara stāvokli, t. i., kad

y=pZ(z).

Tādēļ

max 2"=*— [ my
2dz=-

P
— ļ mZ2dz,

2L 2
i

kur m — sijas vienas garuma vienības masa.

Pielīdzinājuši max U=max T, iegūstam

fEI(Z") 2dz

p2= . . (14.58)

/ mZ2 dz

L

Ja bez izkliedētās masas sijai ir vēl pieliktas koncentrētas ma-

-1

sas thu tad kinētiskās enerģijas izteiksmē jāieved locekļi -^mļZčp
2

,

kurZrir funkcijas Z(z) vērtība masas m
t-pielikšanas punktā. Tad

formula (14.58) ir jāraksta šadi:

/ £/(Z") 2dz

P
2
=

h . (14.59)

f mZ2 dz+ miZi2

L J-1

Formulu (14.59) sauc par Releja formulu. Sī formula dod pre-

cīzu'pašsvārstību frekvences vērtību, ja zināma precīza Z(z) iz-

teiksme, kas atbilst attiecīgajai pašsvārstību frekvencei.

Releja formulu parasti izmanto aptuvenai pašsvārstību frekven-

ces noteikšanai. Tad faktiski nezināmas funkcijas Z(z) vieta

ievieto aptuvenu izteiksmi Ž(z), kuru izvēlas tādu, kas pēc visiem

iespējamiem apsvērumiem ir maksimāli līdzīga īstajai līknei Z(z).
Tas nozīmē, ka, pirmkārt, šai izteiksmei ir jāapmierina sākuma

noteikumi.
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14-9. piemērs. Atrast abos galos iespīlētai sijai zemāko pašsvārstību frek-
venci.

Atrisinājums. Sākuma noteikumus

Z(0)=0, Z(/)=0, Z'(0), Z'(/)=0

apmierina šāda izteiksme:

?=/( l-COS— V

levietojam šo izteiksmi Releja formulā (14.58):

i

C 16n« 2nz
J Elf2

cos
2 dz

2_
0 P /

_

I6;x4£/ 22,78 -1/ £/

p

;
s

āmT* : p=
~ž2

" -

r~' ■
/ m/2 (1-cos -— ) dz

legūtā p2 vērtība atšķiras no precīzās vērtības (skat. 14-6. piemēru)

22,47 -i / El

Po = I/ tikai par 1,4%.
I2 f m

Inženieraprēķinos jāievēro, ka pēc Releja formulas iegūtā ap-
tuvenā pašsvārstību frekvences vērtība vienmēr ir lielāka par tās

precīzo vērtību.

Donkerleja formula

Ja sijai pielikta tikai viena masa, tad sijas pašsvārstību frek-
vence ir aprēķināma no izteiksmes (14.12) (skat. 14-17. zīm. a):

P-l/-L_.
' outrii

Pamēģināsim atrast, kādai jā-
būt masai nij, kura pielikta citā

tās pašas sijas punktā (skat. 14-47.

zīm. b), lai sijas pašsvārstību
frekvence nemainītos:

_ļ/ ī
=

-1/ ī

14-17. zīm.

tātad

mi =—m t . (14.60)
Ojj

Tas nozīmē, ka masu triļ var aizstāt ar masu trij un sistēmas

pašsvārstību frekvence no tā nemainīsies. Šo īpašību var vispā-
rināt, arī attiecinot uz sistēmu ar vairākām kustības brīvībām

(škat. 14-17. zīm. c). Aizvietosim visas masas m\,...,mn ar at-

bilstošām masām vienā vietā. Tad šī ekvivalentā masa būs

o\l , 622 , , bnn
mo=——mi+——m2+...+-—mn .

000 000 000
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Pareizinām abas vienādojuma puses ar 600

n

£ timi. (14.6i)

Tā kā 6m = —5- ,
tad

P
2

n

—= 5!— , (14.62)
P 2 Pi2

kur pi
— sijas pašsvārstību frekvence, ja sijai būtu pielikta

tikai masa m,.

Ar Donkerleja formulu (14.62) var atrast zemāko sistēmas

pašsvārstību frekvenci, pie kam der atcerēties, ka šī aptuvena for-

mula vienmēr dod samazinātas pašsvārstību frekvences vērtības.

Tādēļ pašsvārstību frekvenču noteikšanai bieži vienlaicīgi lieto

Releja un Donkerleja formulas, iegūstot divas aptuvenas vērtī-

bas. Tā kā viena noteikti ir lielāka, bet otra mazāka, tad iegūstam

iespēju novērtēt aprēķinu kļūdas lielumu.

14-10. piemērs. Noteikt zemāko pašsvārstību frekvenci ar Donkerleja for-

mulu 14-3. piemērā apskatītajai sijai.

Atrisinājums. Koeficientiem 6u un 652 ir šādas vērtības (skat.

14-3. piemēru):

S„=622=—.

Izmantojam formulu (14.62)

1 4a
3

_=6nmi +622
m2= (2m +m).

p
2 9£/

EI
-.

ma?

Kā redzam, šī vērtība maz atšķiras no precīzās vērtības (skat. 14-3. piemēru):

EI

p==o,7B -.

ma'

Ja sijai nav pieliktas koncentrētas masas, bet ir izkliedēta

m(z), tad izteiksmes (14.60) vietā jāraksta

1

ļm(z)Bi(z)dz

mj
=J? , (14.63)

BļJ

kur ar lielumu 8,(2) jāsaprot pārvietojums no spēka vieninieka,

kas pielikts punktā ar koordināti z.
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14-10. §. TRIECIENA SLODZE

Apskatīsim pašu vienkāršāko ķermeņa trieciena gadījumu
(skat. 14-18. zīm.), kad uz elastīgu ķermeni / no augstuma h

krīt ķermenis 2 ar svaru Q. Pieņemsim, ka ķermeņa 2 deformāci-

jas salīdzinājumā ar ķermeņa / deformācijām ir mazas, tāpēc tās

var neievērot. Ķermenim 2 krītot, tā po-
tenciālā enerģija pāriet kinētiskajā ener-

ģijā. Tā kā ķermeņa 2 augstums izmainās

par lielumu /i +Ad (Ad —
dinamiskā defor-

mācija), tad ķermeņa 2 atdotā enerģija
trieciena brīdī būs

/\=Q(/i+ Ad). . (14.64)

■ ■ Sī enerģija tiek patērēta, lai deformētu

ķermeni /. Tā kā ķermenis / ir spiests, tad

deformācijas potenciālo enerģiju varam noteikt šādi:

<7 =j-PdAd, (14.65)

kur Pd — spiedes spēka dinamiskā vērtība. Izteiksmi (14.65) var

pārveidot, izmantojot Huka likumu:

,
Pd Ql

Ad=—, A*--gjr.

Ast ■— deformācija no slodzes Q statiskās iedarbības. Izdalījuši
šīs pēdējās izteiksmes vienu ar otru, iegūstam, ka

Ast

levietojam vienādojumu (14.66) izteiksmē (14.65) un iegūstam,

U
2 Ast * (14.67)

Tā kā kinētiskajai enerģijai ir jābūt vienādai ar potenciālo

enerģiju, tad

Q(ft+4d)„iQ^L.
Pārveidojot iegūstam kvadrātvienādojumu attiecībā pret Aa

A2d-2AstAd -2/zAst =0,

14-18. zīm.
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kura atrisinājums ir šads:

Ad=(l+ļ/l+-^-)Ast. (14.68)

Redzam, ka dinamiskuma koeficients ir

(14.69)

Zinot dinamiskuma koeficientu, varam izskaitļot arī dinamiskos

spriegumus
Od=&dOst •

Apskatot trieciena parādības, bieži nākas apskatīt ari gadī-

jumu, kad trieciens rodas, kustošam ķermenim ar ātrumu v 0 at-

duroties pret nekustīgu ķermeni. Kustošais ķermenis tadā gadī-

jumā zaudē kinētisko enerģiju:

K=lmVo2 =lA
Vo2. (14.70)

2 2 g

Pielīdzinām kinētisko enerģiju potenciālajai enerģijai:

_I__Q 9
_

1
Q

Aa2

2 g

V
°

Ast '
No šejienes

Ad= Ast (14.71)
' gAst

Dinamiskuma koeficients tātad ir

Jfe
d= (14.72)

14-11. piemērs. Aprēķināt aKa šķērsgriezuma tērauda sijas (skat.

14-19. zīm. a) izmērus, ja 'tai jāiztur trieciens, ko rada Q=3oo kG smags ķer-

menis, krītot no augstuma 20 cm.

[o]=lsoo kG/cm2,I=l m.

Atrisinājums. Trieciena gadījumā spriegumu iegūstam sadi:

Od=/?dOSt=( 1 +]/ 1+ CTst"
Statiskos spriegumus aprēķinām, pieņemot, ka slodze pielikta sijai šķēlumā

A statiski (skat. 14-19. zīm. b).
maxAf

ost= •

W

Tā kā lielākais lieces moments šķēlumā A ir 200 kGm, tad

20000 -6 12
, M ,

o-et= =—10* kG/cm2
.

a3 a°
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Dinamiskuma koeficienta aprēķināšanai nepieciešams atrast sistēmas pārvietc
jumu Ast no statiski pieliktas slodzes šīs slodzes virzienā (skat. 14-19. zīm. b)
Pielietojam Vereščagina paņēmienu:

4 Ql3 4-300-10 6-12 800

Ast= =
—= cm.

9 El 9-2-lO6
-**4 a4

Lai vienkāršotu aprēķina gaitu, vienkāršosim dinamiskuma koeficienta izteiksmi

-i/ 2/i -i/2-20-a4 12 12-104
2,7 • 10*

Od« 1/ Ost= \ļ 104=
= .

t Ast V 800 a
3

fly2o a

levietojuši Od=[o], iegūstam,ka

a=

2,7 10
=18 cm.

1500

14-19. zīm. 14-20. zīm.

Pārbaudām pēc precīzās formulas:

2•20• 184

1+ =73.

800

Līdz ar to faktiskie dinamiskie spriegumi ir

12

ad=73 10*= 1570 kG/cm2.
183

Kā redzam, atšķirība

Od-M 1570-1500
L-L .100= 100<5%,

[o] 1500

tātad aprēķins veikts ar pietiekamu precizitāti.

Daudzās praksē sastopamās konstrukcijās starp trieciena slo-
dzi un elastīgo sistēmu tiek izveidoti starpelementi (skat.
14-20. zīm.) ar noteiktumasu m\. Ja saduras ķermenis, kura masa

ir mun ātrums vO, ar starpķermeni, kam masa m\, abi sāk kustē-
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ties kopa ar ātrumu v{. Ta ka kustības daudzumam ir jāpaliek

nemainīgam,tad

tnv0
= (m+m^Vļ.

Līdz ar to

v 0

Vļ .
mi

I+—
m

Saduroties masām m un m, ar elastīgu sistēmu, to_ kopējais āt-

rums ir v{. Tādēļ dinamiskuma koeficientu kļ aprēķina ar for-

mulu (14.72):

*d= f M . (14.73)

Kā redzam, starpmasa /«i samazina dinamiskuma koeficienta

vērtību.

14-11. §. VĀRPSTAS KRITISKAIS APGRIEZIENU SKAITS

Attīstoties tehnikai, strauji pieaug dažādu vārpstu rotācijas
ātrumi. Tiek sērijveidā ražotas mašīnas, kuru vārpstam ir 12 000

apgr./min. un vairāk. Pastāvot šādiem apgriezieniem, pat ļoti

maza nelīdzsvarota masa izraisa lie- . «■ ■ ■
lus inerces spēkus, jo

Pi =mc?ū)
2
,

c — ekscentricitāte; co
2

— aploces
frekvence.

Rotējot vārpstai ar co =const

(skat. 14-21. zīm.), tai piestiprinātā
masa m rada inerces spēkus, un

vārpsta sāk izliekties. Vārpstai izlie-

coties, masas m smagumcentrs attā-

lināsies vēl vairāk, jo tagad

Pi =m(y + (14.74)
14-21. zīm.

Sis spēks Pi darbojas kā lieces spēks, tādēļ varam rakstīt, ka

y =onPi.

Izsakām P, un ievietojam izteiksmē (14.74):

Oli



legūtais vienādojums ļauj atrast

co
2 l

y=

P\ c, (14.75)

P
2

k ur
n2

= ļ/_J—— vārpstas škērsvirziena pašsvārstību frekvence.
\ b\\tn

No izteiksmes (14.75) izriet, ja co=p, vārpstas izliece kļūst bez-

gala liela. Sādu parādību pieļaut nedrīkst, tādēļ šos apgriezienus
vārpstai sauc par kritiskiem apgriezieniem. No šīs izteiksmes re-

dzam arī, ja a>>p, izliece y ir mazāka par sākuma ekscentricitāti

c, t. i., rodas tā sauktais pašcentrēšanās efekts. Tādēļ arī bei-
dzamā laikā tehnikā lieto vārpstas ar samērā mazu stingumu. Tā

kā tām p ir mazs, tad viegli sasniegt stāvokli, kad co>p. Sājos
gadījumos rodas cita problēma —

kā palaist mašīnu, jo palaiša-
nas gaitā co mainās no 0 līdz savai gala vērtībai, tātad ir arī

tāds stāvoklis, kad momentānais co sakrīt ar p.
Zinot y, pēc izteiksmes (14.74) var aprēķināt Pi. Tālāko stip-

rības aprēķinu izvedam kā parastu statisku lieces aprēķinu dotai

spēka vērtībai.
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15. nodaļa

LAIKĀ MAINĪGI SPRIEGUMI

15-1. §. MATERIĀLU IZTURĪBA PIE LAIKĀ MAINĪGIEM SPRIEGUMIEM

Lielākajai daļai mašīnu detaļu spriegumi darba procesa mai-

nās. Tā tas ir vienmēr, ja uz detaļu darbojas periodiski mainīgi

spēki. lepriekšējā nodaļā apskatījām metodes, ka aprēķināt šo

spriegumu lielumus, ievērojot slodžu dinamiskās iedarbības

efektu. Mašīnu ekspluatācija parāda, ka laika mainīgu spriegumu

gadījumā konstrukcijas sabrūk, ja spriegumu vērtības ir ievēro-

jami mazākas nekā statiski noteiktās pieļaujamo spriegumu vēr-

tības. Tādēļ šajā nodaļā noskaidrosim, kā noteikt pieļaujamo

spriegumu vērtības laikā mainīgu spriegumu gadījuma.

Ja detaļā attīstās laikā mainīgi spriegumi, tā nesabrūk uz-

reiz, bet pēc zināma laika. Tādēļ šo parādību nosauca par mate-

riāla nogurumu. Agrāk domāja, ka mainīgu spriegumu iedarbības

rezultātā izmainās materiāla mehāniskās īpašības, tas_ «nogurst».
Tomēr precīzāki pētījumi parādīja, ka materiāla mehāniskās īpa-

šības nemainās un noguruma parādības rašanās ir jāizskaidro
šādi. Materiāla neviendabīguma, mehāniskās apstrādes vai citu

līdzīgu faktoru dēļ faktiskais sprieguma sadalījums atšķiras no

tiem spriegumu sadalījumiem, kurus apskatījām iepriekšējās no-

daļās. Vidējās spriegumu vērtības ir izskaitļojamas pēc iepriekš

iegūtām formulām, bet starp atsevišķiem materiāla kristāliem ir

papildu ieslēgumi, mikroplaisas. Sajās vietās rodas ievērojama

spriegumu koncentrācija, t. i., spriegumu vērtības šajos punktos

ir daudzkārt lielākas par vidējām vērtībām. Laikā mainīga sprie-

guma dēļ šajos visvairāk noslogotajos punktos rodas noguruma

plaisinas, kas savukārt atkal ir papildu spriegumu koncentratori.

Sīs piaisinas pakāpeniski paplašinās. Faktiskais šķērsgriezuma

laukums samazinās. Kad atlikušās laukuma daļas pretestība vairs

nav pietiekama, ķermenis sabrūk. Lūzuma vietā skaidri redzamas

divas ļoti atšķirīgas joslas: gluda, noslīpēta ārējā un rupjgrau-

daina iekšējā 'josla. Rupjgraudainā josla ir šķēluma daļa, kura

sabruka tikai pašā pēdējā brīdī. Gludā josla ir ta daļa, kura jau

agrāk radušās plaisas malas ir nogludinājušās, beržoties vienai

gar otru.
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Spriegumu izmaiņa laikā var būt loti dažāda. Visvairāk praksē

jāsastopas ar spriegumiem, kuru izmaiņām ir sinusoidāls rak-

sturs, kā tas, piemēram, ir elastīgo svārstību gadījumā. Eksperi-
mentāli noskaidrots, ka spriegumu izmaiņas frekvence praktiski
neietekmē sagrūšanas procesu. Tādēļ par svarīgākajiem sprie-
gumu maiņas raksturojumiem jāuzskata spriegumu raksturīgā-
kās vērtības. 15-1. zīmējumā parādītas dažas raksturīgas sprie-
gumu izmaiņas laikā jeb, kā parasti saka, spriegumu cikli.

15-1. zīm.

15-1. zīmējumā a parādīta sinusoidāla sprieguma izmaiņa. 15-1. zī-

mējumā b, c bez sinusoidāli mainīga sprieguma ir arī vēl pastā-

vīga, laikā nemainīga sprieguma sastāvdaļa ov Kā redzam no

šiem zīmējumiem, sprieguma amplitūdu oQ
izsaka šādi:

max o— min o

Oa= ģ '

bet sprieguma vidējo vērtību —

max o+min o

*- ~

2
•

Atbilstoši arī

max o =Ov +Ca,

min o=av
—aa ■
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Cikla minimālā sprieguma attiecību pret maksimālo spriegumu
sauc par cikla raksturojumu r.

mino
r= .

max o

Tā (15-1. zīm. a) cikla raksturojums ir r= —1, bet (15-1. zīm.

c) raksturojums r— Q. Ciklu r= — 1 sauc par simetrisku, bet r= 0

par pulsējošu. Cikls r= + l ir gadījums, kad maxo=mina, t. i.,

spriegums laikā nemainās.

15-2. §. NOGURUMS SIMETRISKĀ CIKLĀ

Visvieglāk eksperimentāli realizēt simetrisku ciklu r=— 1.

15-2. zīmējumā a parādīts eksperimentālas iekārtas piemērs. Pa-

raugu / iestiprina rotējošās patronās 2. Paraugam vidū simet-

riski uzstiprināti divi gultņi. Gultņu ārējam — nekustīgajam gre-

dzenam piekārts slogs 4. Sī elementārā iekārta dod iespēju no-

slogot paraugu pēc shēmas, kas parādīta 15-2. zīmējumā b.

Parauga vidējā daļā ir tīrā liece (skat. 15-2. zīm. c).
Eksperimentus uz šādas iekārtas veic šādi. Piekar zināmu

slogu Q, t. i., uzdod zināmu aa
vērtību

Qa

Protams, oa jābūt mazākam par tām sprieguma vērtībām, kuras

sasniedzot paraugs sabrūk, ja to slogo statiski. Pēc tam paraugs

15-2. zīm.
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sāk rotēt. Speciāls skaitītājs skaita apgriezienus, t. i., skaita, cik

reižu paraugā bija maxa līdz tā sabrukšanai. Apzīmēsim šo ciklu

skaitu ar N. Aprakstītais eksperiments tātad dod noteiktam oa

atbilstošu N. Atkārtojot eksperimentu dažādām oa vērtībām, iegū-
sim dažādas A7 vērtības. Atliekam šos punktus grafiski (skat.
15-3. zīm.) un izvelkam caur tiem līkni. So līkni bieži sauc par
Vēlera Ilkni. Eksperimentāli noskaidrots, ka lielākajai daļai ma-

teriālu (piemēram, metāliem) līkne nemainās no tā, ar kādu frek-
venci mainās spriegumi.

15-3. zīm. 15-4. zīm.

Vēlera līkne parāda, ka daudziem materiāliem pastāv tāda

spriegumu amplitudinālā vērtība 0-1, pie kuras materiāls var

izturēt praktiski jebkuru ciklu skaitu. Spriegumu o_i sauc par
ilgizturlbas robežu. Indekss —1 norāda, ka ilgizturības robeža
noteikta simetriskā ciklā, ja r— —1. Materiāliem, kuriem nevar at-

rast tādu spriegumu vērtību, kuru sasniedzot paraugs izturētu

jebkuru ciklu skaitu, o_i pieņem nosacīti, atbilstošu pieņemtajam
N skaitam.

Lai atvieglotu o_i vērtības noteikšanu no eksperimentāliem
rezultātiem, Vēlera līkni bieži zīmē puslogaritmiskās koordinātēs,

atliekot uz asīm aa
un IgN. Tad Vēlera līkne tuvināti pārvēršas

divās taisnēs (skat. 15-4. zīm.).
Slogojot liecē, ilgizturības robeža a_i/ ir zemāka par materiāla

izturības robežu o&. Metāliem šī sakarība ir apmēram šāda:

o-u=(0,4...0,6)a6.

Savukārt o_is stiepē (spiedē) ir mazāka par o_n liecē

o-is —o,7_n.

Izvedot analogus eksperimentus vērpē, redzam, ka

T-i«.0,55...0,6a_u.

Zinot materiālam ilgizturības robežu un drošības koeficientu k,

varam noteikt aprēķinos nepieciešamo pieļaujamā sprieguma vēr-

tību

[cr_i] =——.
-
, k
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15-4. zīmējumā abu taišņu krustpunktam atbilstošais ciklu

skaits N
a

metāliem parasti ir ap 107 ciklu. Sādu un lielāku ciklu
skaitu detaļa spēj izturēt tikai tad, ja spriegumi ir mazāki par

ilgizturības robežu. Ja konstruktors zina, ka ciklu skaits, kurš

būs jāiztur detaļai, ir mazāks par N
a, tad pieļaujamo spriegumu

var palielināt, ņemot par izejas lielumu nevis o_i,
bet atbilstošo

c(N).
Tad

legūstot Vēlera līkni, eksperimentā stingri jāievēro, lai visi

paraugi būtu vienāda lieluma, vienādas formas, vienādi apstrā-
dāti; jāievēro, lai temperatūra un visi citi eksperimenta apstākļi
būtu vienādi. Tas nepieciešams tādēļ, ka, mainot kādu no šiem ap-

stākļiem, ievērojami izmainās līkne un līdz ar to arī o_i. Aprē-
ķinos reālo slogojumu atšķirības no eksperimenta apstākļiem
ievēro ar dažādiem koeficientiem. Faktisko o_i/ aprēķina ņo o_i

ar koeficientu palīdzību

CF-i • C2C3C4 ... cn
y

0-1 f= , (15.1)
Cl

kur katrs no koeficientiem d ievēro parauga lieluma, formas, ap-
strādes vai kāda cita faktora atšķirību. 1

15-3. §. NOGURUMS NESIMETRISKĀ CIKLĀ

Simetriska cikla gadījumā spriegumu varējām raksturot pil-

nīgi ar spriegumu amplitūdas oa
vērtību. Atbilstoši ieguvām arī

tikai vienu lielumu o-i, kas raksturoja materiāla robežstāvokli.

Ja cikls ir nesimetrisks, tad spriegu-
mv maiņas raksturošanai nepiecie-
šami vismaz divi lielumi oa un or.

Tas nozīmē, ka Vēlera līkni var zī-

mēt tikai katrai atsevišķai oc
vērtī-

bai, tas ir, visā eksperimentu sērijā
o„=const. Katrai av vērtībai atbildīs

sava amplitudinālā ilgizturības vēr-

tība. Atliksim grafiski visus šos iegū-
tos robežstāvokļus (skat. 15-5. zīm.).
Zinot šo līkni dotajam materiālam 15-5. zīm.

(dotajos apstākļos), varam vienmēr

pārbaudīt, vai materiāls spēs izturēt dotās aa un ov vērtības. Ja

oa un ov
dod punktu zem līknes, paraugs nesabruks vienalga, cik

lielam ciklu skaitam. i

ISo koeficientu skaitliskās vērtības var atrast dažādās rokasgrāmatās,

piemēram, IloHOMapeß, C. R. h ap.
PacieTH Ha npoiHOCTb b maumHocTpoeHHH,

tom 111. Mauini3,MocKßa, 1959.
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Lai uzzīmētu šādu aa un_ av robežlīkni, jāizdara daudz ļoti
darbietilpīgu eksperimentu, tādēļ šādas līknes ir uzņemtas tikai
dažam visvairāk izplatītajam materiālu markām. Pārējos gadī-
jumos lieto aptuvenas robežlīknes. Visvairāk izplatīts ir Seren-

sena—Kinasošvili paņēmiens. Lai pielietotu šo paņēmienu, jāzina
izturības robežspriegums simetriskā ciklā o_i un pulsējošā ciklā

00, ka arī materiāla tecēšanas robeža ot- Statiska slogojumā ga-

dījumā spriegumam jābūt mazākam par tecēšanas robežu. Ja mēs

ievērosim šo pašu noteikumu arī laikā mainīga slogo-
jumā gadījumā, tad

Oa+Ov<Ot.

15-6. zīm. 15-7. zīm.

Atliekam taisni Oa+ov= o
T grafikā (skat. 15-6. zīm.). Uz

robežlīknes ir zināms punkts, kas atbilst pulsējošam ciklam. Pul-

sējošā cikla ilgizturības robežai oo atbilst

Oo 00

Savienojam šo pulsējošā cikla robežpunktu ar punktu o_i ar

taisni. 15-6. zīmējumā iesvītrotais laukums, ko ierobežo iegūtās
taisnes, veido apgabalu, kurā atrodošās aa un ov

vērtības mate-

riālam ir pieļaujamas.
Ja nav zināma ilgizturības robeža pulsējošā ciklā 00,o

0, tad ap-

tuvenu robežlīkni var konstruēt, izmantojot tikai o_i (skat.
15-7. zīm.) un or-

Pēc robežlīknes var noteikt, vai materiāls spēs izturēt dotos

spriegumus. Ja punkts A (skat. 15-5. zīm.), ko nosaka aa un o v

dotajam slogojumam, atrodas zem robežlīknes, tad materiāls iz-

tur. Jo punkts atradīsies tālāk no robežlīknes, jo būs lielāka dro-

šība. Tādēļ par drošības koeficientu var pieņemt punkta A attā-

lumu no robežlīknes. Velkam caur punktu A un koordinātu sā-
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kuma punktu 0 taisni. Sī taisne krusto robežlīkni punkta B. Tad

par drošības koeficientu uzskatīsim attiecību

k ~

OA ■

Izmantojot īstās robežlīknes vietā aptuveno, konstruktors vien-

mēr aprēķinās izmērus ar palielinātu drošības rezervi, jo aptuve-
nās līknes (skat. 15-6. un 15-7. zīm.) vienmēr ir zemākas par

īstajām. Līdz ar to drošības koeficients, ko aprēķina pēc aptuve-
najām līknēm, ir mazāks par īsto. "Konstruktors, izvēloties pietie-
kamu drošības koeficienta vērtību pēc aptuvenām līknēm, vien-

mēr var būt drošs par to, ka faktiskais drošības koeficients ir vēl

lielāks.

15-4. §. APRĒĶINI SALIKTĀ SLOGOJUMĀ

Salikta slogojumā gadījumā, kad vienlaikus darbojas gan nor-

mālie, gan tangenciālie spriegumi, jālieto stiprības teorijas. Laikā

mainīgu spriegumu gadījumā stiprības teoriju matemātisko sa-

karību var iegūt no eksperimentālas
līknes (15-8. zīm.). Līkne zīmēta simet-

riska cikla gadījumam. Uz vertikālās

ass atliekam tangenciālo spriegumu

amplitudinālās vērtības attiecību pret
ilgizturības robežu. Uz horizontālās ass

atliekam tādu pašu attiecību normāla-

jiem spriegumiem. Acīm redzot, robež-

līknei ir jāiet caur punktiem ar koordi-

nātēm 0; 1 un ); 0. Eksperimentu
rezultāti parāda, ka šo robežlīkni pie-
tiekami precīzi var aprakstīt ar riņķa
vienādojumu

15-8. zīm.

(ttM-ŠtF- 1
-

(152)

Slogojumam, kuru materiāls var izturēt, vienmēr atbildīs

punkts, kurš atrodas zem šis robežlīknes. Ja doto slogojumu rak-

sturo punkts A (t. i., dotas — un —vērtības), tad drošības re-
V

T_i O-i

zervi varam raksturot ar attiecību

km
.°L
OA ■

Tātad drošības koeficientu var aprēķināt kā robežlīknes rādiusa

un dotā punkta A attāluma OA no koordinātu sākuma punkta
attiecību.
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Ta ka robežlīknes rādiuss 05 = 1, tad

Izvelkam caur punktu A riņķa līniju. Tās vienādojums ir

W + (~-)' =oA'- (153)
Attiecība —i- ir drošības koeficients gadījumā, kad uz ma-

ta

terialu darbojas tikai tangenciāliespriegumi

—=k
t. (15.4)

Ta

Atbilstoši attiecība

—=ka (15.5)
Oa

ir drošības koeficients, ievērojot tikai normālo spriegumu iedar-

bību.

Tā kā OA= —, tad no (15.3) iegūstam šādu izteiksmi:

11
_

1

b 2 b 2 b2
K-ļ Kq X

No šejienes kopējais drošības koeficients k ir

k=
kak

l_ . (15.6)

Izteiksmi (15.6) var lietot arī nesimetrisku ciklu gadījumā.
Izmainās tikai k

a un k
x

noteikšana. Attiecību (15.3) un (15.4)
vietā ir jāizmanto nesimetrisku ciklu robežlīknes (skat. 15-3. §).

Konstrukcijas izmēru noteikšana laikā mainīgu spriegumu ga-

dījumā sarežģās tādēļ, ka ievērot detaļas lielumu un citus fakto-

rus, kuri ieiet kā koeficienti [sk. formulu (15.1)] ilgizturības robež-

sprieguma noteikšanā, var tikai tad, ja detaļas izmēri ir zināmi.

Tādēļ aprēķinu izdara ar pakāpenisku tuvināšanu. Vispirms no-

saka ilgizturības robežspriegumu, ievērojot tikai tos koeficientus,
kurus var ievērot uzreiz. Izejot no izteiksmes (15.6), nosaka iz-

mērus. Zinot šos izmērus, dabū precizēto koeficientu vērtības.

Atbilstoši precizē k
a

un k
x. Aprēķina k faktisko. Ja faktiskā dro-

šības koeficienta vērtība apmierina, aprēķinu var neturpināt. Ja

neapmierina, tad izmaina nedaudz izmērus, kamēr iegūst vēlamo

k vērtību.
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15-1. piemērs. Aprēķināt vārpstas diametru, ja dots, ka uz nemainīga dia-

metra vārpstas ar ķīli nostiprināti trīs zobrati, kuru rādiusi ir ri=6 cm,

r2
=B cm, r3

=4 cm (sk. 15-9. zīm.). Spēki, kas darbojas sazobēs, salikti divās

komponentēs — tangenciālā T un radiālā R komponentē. So spēku lielumi

P, =50 kG, P2=7o kG, /?3
=215 kG, r,=100 kG, r2 =140 kG. Attālumi f,=

=10 cm, /2=B cm; /3=4 cm, /
4 =4 cm. Vārpstas materiālam a_i =2500 kG/cm2,

T(, =3000 kG/cm2. Vārpsta slīpēta. Nepieciešamais drošības koeficients ir 2.

Atrisinājums. Vārpstai atbilstošās noslogojuma shēmas parādītas

zīmējumā.Zīmējam lieces momentu epīras vertikālajai un horizontālajai plaknei
atsevišķi. Spēks T

3
nav dots, bet to var aprēķināt no noteikuma, ka visu vērpes

momentu summai jābūt vienlīdzīgai ar nulli (vārpsta rotē vienmērīgi).

T\r{+T
2
r

2 100-6+140-8
T3= = =

430 kg.
r3

4

Lieces momentu un vērpes momenta epī-

ras parādītas zīmējumā.

Momentu epīras parāda, ka bīstamais

vārpstas šķēlums atrodas labajā balstā.

Šajā šķēlumā

Mv =
-860 kG cm,

Mm =1720 kG cm,

2R =
T720 kG cm.

Tā kā vārpstas šķērsgriezuma lau-
kums ir riņķis, jebkura taisne, kas iet

caur smagumcentru, var tikt pieņemta
par galveno inerces asi. So īpašību iz-

mantojam šādi. Summējam ģeometriski
lieces momentus bīstamajam šķēlumam

vertikālajā un horizontālajā plaknē

M=fMļ2+M H
2=VB602+1720 2

=

=1920 kG cm.

Sis rezultējošais lieces moments darbo-

jas kādā slīpā plaknē. Pieņemot, ka

viena no galvenajām inerces asīm atro-

das šajā plaknē, lieces spriegumus varam

aprēķināt uzreiz no rezultējošā lieces mo-

menta.

Lieces spriegumi vislielāko vērtību

sasniedz no neitrālās ass visattālākajos
punktos. Vērpes spriegumu lielākā vēr-

tība arī ir uz riņķa ārējās malas. Tātad

stiprības aprēķins jāizpilda tam riņķa
malējam punktam, kurā lieces spriegumi
sasniedz savu lielāko vērtību. Sajā punktā

M

o=—,
W

' 9R
15-9. zīm.
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Vārpstai rotējot, normālie spriegumi mainīsies. Materiāls būs noslogots simet-

riskā ciklā ar

Al

. °a=
~W

Tangenciālie spriegumi laikā nemainās.

Drošības koeficienti k
g

un k
x

ir aprēķināmi kā

0-lf Tb

k
a
= un k

x
=—.

Oo T

Lai aprēķinātu o_i;, jāievēro reālo apstākļu atšķirība noeksperimenta. Ķīļrievas
izgriezumā rodas spriegumu koncentrācija Ci= 1,32. Vārpsta ir slīpēta tāpat kā

paraugi, tādēļ c2 =l. Tālāk jāievēro, ka parauga diametrs ir 10 mm, bet

vārpstai būs lielāks. Pieņemsim, ka vārpstas diametrs būs 35 mm. Tad c
3 =0,8.

legūstam
o_,-c2 -c3 2500-0,8 kG

o-1(= = =1515 .
Ci. 1,32 cm

2

levietojot (15.6), kopējais drošības koeficients ir

O-lf 1b

Pārveidojam beidzamo izteiksmi, ievietojot oa un t0:

O-if Tb

U7
y
u7

p
v \ m

v I \an /

Tā kā aplim WT>
=2WV, tad

No šejienes

w
p
= =

O-ifTfc

-ii I 1515 \2 / 3000 V
2 • 1920 -1720 •1/ ( +4 )

F \ 1920 / \ 1720 /

=— =5,2 cm
3.

1515-3000

.-īd 3

Tā kā Wp
= , tad

16

V
l6-5,2

=2,98 cm.



Pieņemam d=30 mm un pārbaudām k vērtību. Mainās c 3 vērtība. Diametram

30 mm atbilst c3 =0,84:

2500 • 0,84
.

0 :—=1590 kG/cm2.
1,32

Tad
0"-U Tb

_

n • 33 1590-3000 J
=_

16 1/74690 V (~3oWy
1920-17201/ (_)+(—)

Tnrninot oakāoenisko tuvināšanu, var vēl precīzāk iegūt vārpstas diametru

(d=2™s mm),
P

bet šāds diametrs neatbilst normalizēto diametru izmēram, ta-

dēļ izvēlamies d=30 mm.



16. nodaļa

NELINEĀRIE UZDEVUMI

16-1. §. FIZIKĀLI UN ĢEOMETRISKI NELINEĀRI UZDEVUMI

Visi līdz sim apskatītie aprēķini balstījās uz vairākiem kopī-
giem pieņēmumiem. Viens no svarīgākajiem bija tas, ka materiāls

pakļaujas Huka likumam. Tomēr var būt tādi materiāli, kam nav

lineāras sakarības starp spriegumiem un deformācijām. Arī tiem

materiāliem, kuri mazu deformāciju gadījumā pakļaujas Huka

likumam, palielinoties spriegumiem (o>op), nepastāv vairs li-

neāra sakarība starp spriegumiem un deformācijām. Tā, piemē-
ram, parastajam tēraudam (skat. 16-1. zīm.) sakarība starp sprie-
gumiem un deformācijām ir lineāra

tikai tikmēr, kamēr a<op. Ja ir nepieciešams veikt aprēķinus, kad

o>op, tad sakarība starp spriegumiem un deformācijām vairs

nav lineāra. Tā kā šajā gadījumā nelinearitāte rodas materiāla

fizikālo īpašību dēļ, tad šādus uzdevumus sauc par fizikāli ne-

lineāriem.

Otru lielu nelineāru uzdevumu grupu sastāda tā sauktie ģeo-
metriski nelineārie uzdevumi. So

uzdevumu kopējā īpatnība ir tā, ka

uzdevumu ģeometrijas dēļ saka-

rība starp konstrukcijai pielikto
slodzi un konstrukcijas elementu

pārvietojumiem nav lineāra. Pa-

16-2. zīm.16-1. zīm.
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skaidrosim to ar piemēru. Divi vienāda garuma l 0 stieņi savie-

noti savā starpā locīklveidā. Nenoslogotā stāvoklī (skat.
16-2. zīm. a) abi stieņi ir horizontāli. Stieņu savienojuma vietā

pieliekam spēku P. Sistēmai deformējoties (skat. 16-2. zīm. b),
spēka pielikšanas punkts pārvietosies par lielumu 6. Noteiksim

sakarību starp spēku P un pārvietojumu 6. Parasti šādus uzde-

vumus risinājām šādi. Pieņēmām, ka deformācijas ir nelielas,

tādēļ statikas līdzsvara vienādojumi deformētajam un nedeformē-

tajam stāvoklim atšķiras neievērojami. Sī iemesla dēļ rakstījām
līdzsvara vienādojumu nedeformētajai sistēmai. Viegli pārlieci-

nāties, ka šoreiz līdzsvara vienādojumi nedeformētajai sistēmai

(skat. 16-2. zīm. a)
T=T,
P =0

nedod sakarību starp spēkiem P un T. Tādēļ apskatām deformēto

stāvokli. Līdzsvara vienādojumi

7
,

1=r2=r,

2rsina =P

satur trīs nezināmos Tu T2
un a. Pieņemot, ka deformācijas ma-

zas, iegūstam vienu vienādojumu

27a =P (16.1)

ar diviem nezināmiem. Tātad jāmeklē vēl papildu vienādojums.
Izsakām sakarību starp leņķi aun stieņa deformācijām

_ _

h
cosa—t-

/
0
+a

_

/0(l +c) ~~.l+c '

Ja deformācijas ir mazas, tad

cos a~ 1 —.

levietojot
cc

2 l__
2

~

l+c '

varam iegūt

» l+e

No Huka likuma (uzdevums fizikāli lineārs) var izteikt

T

T. i.,

-V#- <i62>
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levietojam izteiksmi (16.2) līdzsvara vienādojumā (16.1):

un iegūstam

Lai iegūtu sakarību starp P un 6, izmantojam ģeometriju

-|-=tga~a

grafiski attēlota 16-3. zīmējumā. Kā redzam, uzdevuma ģeom
risko īpatnību dēļ, kaut gan deformācijas mazas un pakļau.

Huka likumam, sakarību starp deform

cijām un spēku izsaka kubiska parabo
Ar šādu parādību sastapāmies jau a

agrāk. 13. nodaļā, apskatot kopēju liec

un ļodzes iedarbību, arī ieguvām nelineā

sakarību starp spēku un deformāciju (sk
13-18. zīm.). Abiem šiem uzdevumie

raksturīgs ir tas, ka nebija iespējams
lietot nedeformēta stāvokļa līdzsvara v

nādojumus.
Ģeometriski nelineāri ir arī visi tie v

devumi, kuros deformācijas ir lielas, t.

relatīvās deformācijas c ir tik lielas, ka

vērtības nevar atmest, salīdzinājumā
veselu skaitli. Tāds piemērs ir ļoti elas

gas sijas, piemēram, plānas tērauda slo

snītes, liece. Tīrās lieces gadījumā bi

spēkā sakarība (6.21)16-3. zīm.

El—=M(z).
p

Liekuma rādiusa un izlieces y sakarība ir šāda:

i
=

y"

o f[īTWW'
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Ja deformācijas ir mazas, tad y'<<\ un- tādēļEI
a"=M(z),

Ja deformācijas ir lielas, šāda vienkāršošana nav iespējama, un

sakarība starp y" un M(z) kļūst nelineāra

Ely"

[ĪTW
=A1(2)-

Dažkārt konstruktoriem nepieciešams speciāli radīt tādus de-

formējamus elementus, kuriem sakarība starp deformācijām un

spēkiem ir nelineāra. Tad parasti tiek lietotas vītas atsperes ar

nelineāru sakarību.

16-2. §. ATSPERES AR NELINEĀRU RAKSTUROJUMU

11. nodaļā tika apskatītas atsperes. Apskatīsim vēlreiz spiedes

atsperi (skat. 16-4. zīm.). Pēc (11.4) formulas sakarība starp

spēku un deformāciju ir

.

BPZ)3n

< 16-3>

vai ari

f =bP. (16.4)

Sāda lineāra sakarība ir spēkā tik-

mēr, kamēr vijumi sāk savā starpā
saskarties. Tikko vijumi saskaras,

atsperes tālāka deformēšanas vairs

nav iespējama. Kopīga P
—f dia-

gramma parādīta 16-4. zīmējuma.
Koniskai atsperei vērpes moments

šķēlumā ir mainīgs lielums (skat.
11-3. §)

m =Pr.

16-4. zīm.

Ja lielāks r, moments ir lielāks. Ja koniskā atspere izgatavota ar

konstantu kāpi, tad vispirms sāk sēsties viens vijums uz otru

tur, kur vērpes moments lielāks, t. i., tur, kur diametrs lielāks. Ta

kā diametrs ir pakāpeniski mainīgs, tad arī vijumi sēdīsies viens

uz otru pakāpeniski (skat. 16-5. zīm.).
Nelineāro sakarību starp P un f, ja vijumi sēžas cits uz cita,

var konstruēt uz šādu aptuvenu aprēķinu pamata.

Apskatīsim katru koniskās atsperes vijumu atsevišķi.^ Katrs

vijums būs atspere ar augstumu_hu kas vienāds ar atbilstoša i-tā

vijuma kāpi (vispārīgā gadījumā kāpes arī var but dažādiem vi-

jumiem dažādas). Pielietosim katram vijumam cilindriskās atspe-

res deformācijas sakarības (16.3) un (16.4). Tad i-tā vijuma de-

formācija ir , ~„c .

Afi =8
1
P. (16.5)
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Koeficientu 6j aprēķinam pec formulas

6i
=-āāT' (16-6 >

kur Di ir vijuma vidējais diametrs:

Di=Rm+Rl,

ja Ri — vijuma lielākais rādiuss,
Rm — vijuma mazākais rādiuss.

16-5. zīm.

Katrs vijums līdz tam, kad tas sak uzsēsties uz nākama, var

deformēties par lielumu

Ai—
hi— d.

levērojot teikto, atsperei līknes P—/ konstruēšanu izpilda šādi:

1) aprēķina katram vijumam

2) aprēķina katram vijumam

Ai=hi — d;

3) līkni P—f zīmē pa punktiem, pieņemot dažādas vērtības

spēkam. Izvēlētajai P
m

vērtībai

a) aprēķina visiem vijumiem

Afi=BiPm;

b) salīdzina iegūtos Af, ar A,-;

c) spēkam P
m

atbilstošo f vērtību iegūst kā summu:

fm=fi + f2,
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kur fļ=I,6iPm
visiem vijumiem, kuriem

A/j<Ai,

/2=2Aj visiem vijumiem, kuriem A/i>Ai.

Koniskai atsperei ar konstantu kāpi h aprēķins vienkāršojas.
Sai gadījumā jau iepriekš varam pateikt, ka vispirms viens uz

otru sēdīsies vijumi ar lielāko rādiusu. Viena vijuma deformā-

cija ir

Pielīdzinot Afi =h— d, atrodam to D v
kad sakas vijumu sēšanas

citam uz cita

Gd4

Visi vijumi, kuriem t>-ķ , ir jau uzsēdušies cits uz cita. Uzsē-

dušos vijumu skaitu varam aprēķināt, izmantojot koniskās atspe-

res rādiusa maiņas likumu (skat. 11.6):

r=Ri + aņ.

levietojam r= ~ un izrēķinām atbilstošo leņķi cps:

Di
R

T 1

cps
=

.

Tad uzsēdušos vijumu n„ skaits ir

<Ps Dļ—2R\ /ic o\

nu
=n--Z-=n ——. (16.8)

2it 4na

Daļas, kurai vijumi jau ir uzsēdušies, kopējā deformācija ir

}2=nu (h-d).

Pārējai daļai deformāciju aprēķinām tāpat kā līdz šim (11.7):

8P( )
32P fr3

jf
_

Vl6 /

' 1_

nGd4 J a

r

nGd4a
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Kopējā deformācija / ir

'-M*-"2ar +»-«(--^)-o«>
No izteiksmēm (16.7) un (16.9) var izskaitļot un uzzīmēt līkni

P
—f. Līknes konstruēšanai visvienkāršāk pieņemt dažādas Di vēr-

tības robežās 2R{<Di<2R2. Katrai no šīm vērtībām izskaitļo no

izteiksmes (16.7) atbilstošo P vērtību. Pēc tam ievieto izteiksmē

(16.9) pieņemto Dc un atbilstošo P. legūst attiecīgo f.

16-3. §. FIZIKĀLI NELINEĀRU UZDEVUMU GRAFISKĀ RISINĀŠANAS

METODE

Kā jau redzējām, par fizikāli nelineāru sauc tādu uzdevumu,
kura materiālam sakarība starp spriegumiem un deformācijām nav

lineāra.

Stiepes (spiedes) gadījumā, tāpat kā lineāros uzdevumos, ap-

rēķinu pamatā ir hipotēze par to, ka spriegumi pa šķērsgriezuma
laukumu ir sadalīti vienmērīgi:

P

o==T-

Līdz ar to šeit spriegumu aprēķinu formula palika iepriekšējā.
Ja nepieciešams atrast deformācijas, kas atbilst spēka vērtībai,

tās nolasa no o-e eksperimentālās diagrammas. Tādēļ stiepē
fizikālā nelinearitāte aprēķinu faktiski papildus nesarežģī.

Citādi ir liecē. Apskatīsim pašu vienkāršāko — tīrās lieces

gadījumu. Sija ar taisnstūra šķērsgriezumu (skat. 16-6. zīm.)

16-6. zīm.
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izgatavota no materiāla, kuram sakarība starp spriegumiem un

deformācijām ir attēlota grafiski 16-6. zīm. b. Eksperimenti pa-

rāda, ka arī fizikāli nelineārām sijām ir spēkā plakano šķēlumu
hipotēze liecē. Tas nozīmē, ka varam rakstīt

P

Sakarība starp sijas šķiedras relatīvo deformāciju c un tās attā-

lumu y no neitrālās ass grafiski attēlota 16-6. zīmējumā c.

Atradīsim spriegumu sadalījumu pa sijas augstumu ar šādu

grafisku paņēmienu. Grafikā c taisnes slīpuma leņķi nosaka lie-

kuma rādiuss p. Rēķinot uzdevumu, mums šis lielums nav dots.

Pieņemam to patvaļīgi. Tad

. ,1 maxz/ ļ h

|maxß|= ļ__ļ=_

Atliekam grafikā punktu A (max c, max y) un velkam taisni

uz punktu e= 0, y=0. Sagatavojam asis grafikai y-a (skat.
16-6. zīm. d). Tālākā grafiskā konstrukcija ir šāda. Izvēlamies y\,

velkam taisni y=y\ grafikās c un d. Taisne y=y\, krustojot gra-

fiku c, nosaka atbilstošo eļ. Velkam vertikālu taisni c=ci, kamēr
tā krusto grafikā b līkni o-e. legūtais punkts B nosaka sprie-
guma oi

vērtību attālumā y\ no neitrālās ass. Pārnesām oi vēr-

tību uz grafiku d. legūstam punktu / grafikā a-y. Tādā pašā
veidā izvēloties y2, iegūstam 62, kam atbilst a2. Tam atbilst gra-
fikā o-y punkts 2. Sādu grafisku konstrukciju atkārtojam tik daudz

reižu, cik punktu nepieciešams, lai iegūtu pietiekami precīzu
grafiku.

Zinot sprieguma a=o(y) sadalījumu pa sijas augstumu, izvē-

lētajai —
vērtībai varam atrast arī lieces momenta vērtību, jo

P

M=- ļa(y)ydF.

Laukuma elements ir

dF=b&y,

tad

M=- / o(y)ybdy.

-h/2

Lai varētu integrēt, uzzīmējam pa punktiem grafiku ayb-y
(skat. 16-6. zīm. c). Tad lieces moments ir zemlīknes laukums.

Laukumu var izskaitļot, sadalot visu sijas augstumu lielumos



386

Ay. Katram atbilstošajam At/j ņemam vidēju vērtību fi=o,J/ioi.
Tad integrēšanu varam aizstāt ar vienkāršu summēšanu:

M= 2j fiAyi.

Tādā veidā esam ieguvuši lieces momenta vērtību, kas atbilst iz-

vēlētajai
-ļj

vērtībai (skat. 16-7. zīm.). Parasti uzdevums risi-

nāms otrādi
— dotajai momenta vērtībai jāatrod spriegumi. Tad

viss aprakstītais grafiskais paņēmiens jāatkārto tik daudz izvē-

lētajām -jļj- vērtībām, lai ar pietiekamu precizitāti varētu uzzīmēt

līkni M= — tai daļā, kura satur nepieciešamo M vērtību. Pēc

p

tam no līknes nolasa precīzo— un uzzīmē precīzu o-y grafiku.

No šīs grafikas iespējams nolasīt maxo, t. i.,

iespējams veikt stiprības aprēķinu.

Aprakstīto grafisko paņēmienu be"z kā-

dām izmaiņām var lietot arī vērpes gadī-

jumā. Apmainīti faktiski tiks tikai grafikās
lielumi, kas jāatliek uz asīm. Grafikā b o-e

līknes vietā jāliek x-y eksperimentālā līkne.

16-6. zīmējumā c taisnes y-e vietā būs

taisne r-y. So taisni varam zīmēt, pieņemot
plakano šķēluma hipotēzi vērpē

16-7. zīm.

<p

Relatīvais savērpes leņķis
-y

ir jāpieņem tāpat ka lieces gadī-

jumā lieces rādiuss—.- Pēc tam grafiskā konstrukcija dos līkni

r-x, kas atbilst 16-7. zīmējumam. Vērpes momentu, kas atbilst

izvēlētajam relatīvajam savērpes leņķim, iegūst integrējot:

3K= ļ T(r)rāF.
F

Beidzot, vairākkārt atkārtojot grafisko paņēmienu, zīmē līkni

3R—y, kas atbilst 16-7. zīmējumam. No līknes iespējams noteikt

esošajam 9Jt atbilstošo savērpes leņķi un līdz ar to dabūt arī

max t.

Kā redzam, zinot eksperimentālās sprieguma un deformāciju

līknes, varam atrast ari spriegumu vērtības, kas atbilst ārēji pie-
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liktajām slodzēm vienkāršākajos slogojumā gadījumos. Saliktajos
slogojumā gadījumos jārisina ļoti sarežģīts uzdevums. Grūtības
ir saistītas ar to, ka visos nelineārajos uzdevumos nav pielieto-
jams spēku neatkarīgas darbības princips. Nelineāros uzdevumos
nevaram teikt, ka sistēmas gala stāvoklis nav atkarīgs no tā, kādā
secībā tiek pielikti spēki. Tādēļ šeit nav iespējams risināt katru

vienkāršo slogojumu atsevišķi
un pēc tam saskaitīt. Risinot

stingri jāievēro slogošanas se-

cība un visi vienlaikus darbo-

jošies spēki. Teikto viegli pa-
skaidrot. Pieņemam, ka dota

16-8. zīm. 16-9. zīm.

konstrukcijai sakarība starp spēku un deformāciju (skat. 16-8.

zīm.). 16-8. zīmējumā a parādīts, ka vispirms pieliekam spēku P\

un pēc tam spēku P2. Atbilstoši spēkam P\ būs deformācija Ai

un spēka pieaugumam Ps atbildīs deformācijas pieaugums A2. Ap-
mainām spēku pielikšanas secību (skat. 16-8. zīm. b). Kā redzam

no zīmējuma, atbilstošās deformāciju izmaiņas nav vienādas

A2=^A'2.

Kaut arī ar aprakstīto grafisko paņēmienu iespējams veikt aprē-
ķinu, tomēr tas ir ļoti darbietilpīgs, tādēļ inženieraprēķinos lieto

dažādus vienkāršotus paņēmienus. Ar vienu no tiem iepazīsimies
nākamajānodaļā.

Pirms pārejam pie vienkāršotiem paņēmieniem, apskatīsim vēl

vienu fizikāli nelineāru uzdevumu īpatnību. Noņemot slodzi, izrā-

dās, ka ķermenī paliek paliekošas deformācijas un tām atbilstoši

paliekošie spriegumi. Tie radās tādēļ, ka atslogošanas līkne a-e

nesakrīt ar noslogošanas līkni (skat. 16-9. zīm.). Atslogojot pa-

rasti sakarība ir lineāra. Pieņemsim, ka esam noslogojuši liecē

tā, ka ārējā sijas šķiedrā ir parādījušās deformācijas max c. Ar



grafisko paņēmienu atrodam y-o grafiku (skat. 16-10. zīm. a).
Atslogojot sakarība ir lineāra. Zinot elastīgo deformāciju c,,=

=maxe, dabūjam atbilstošos elastīgos spriegumus ārējā šķiedrā:

oe
=Es

c.

Atslogojot šie spriegumi izzūd. Zīmējam šo elastīgo spriegumu
grafiku o,;-y (skat. 16-10. zīm. b). Saskaitot abas (a un b) gra-

fikas, iegūstam paliekošo spriegumu grafiku (skat. 16-10. zīm. c).

16-10. zīm.

Kaut arī paliekošie spriegumi veido līdzsvarotu speķu sistēmu,
t. i.,

N= f o
P
dF=0,

F .

M=ļ yoP
dF=0,

F

tomēr tie papildus noslogo materiālu. Slogojot nākošreiz mate-

riālu, sākam faktiski nevis no nenoslogota materiāla, bet no ma-

teriāla, kam jau ir iekšēji spriegumi. Neievērojot šos iekšējos

spriegumus, dažkārt var kļūdīties ļoti ievērojami, rezultātā kon-

strukcija sabruks no slodzēm, kas ir mazākas par'aprēķinātajām.
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17. nodaļa

APRĒĶINI PĒC PIEĻAUJAMĀM SLODZĒM

17-1. §. DIAGRAMMU SHEMATIZĀCIJA

Fizikāli nelineāriem uzdevumiem aprēķinos nepieciešamās sa-

karības ir daudz grūtāk iegūt nekā lineāriem uzdevumiem. lepriek-

šējā nodaļā pielietojām grafisku paņēmienu vienkāršāko slogo-

jumu gadījumu risināšanai. Kaut arī rezultāts ir iegūstams, to-

mēr metode ir visai darbietilpīga. Tādēļ parasti lieto vienkāršo-

tas spriegumu — deformāciju diagrammas. 17-1. zīmējumā parā-

dīta plastiska materiāla stiepes diagramma (17-1. zīm. a) un tās

iespējamās shematizācijas. 17-1. zīmējumā b paradīta shematizēta

diagramma ar lineāru /, plastiskās tecēšanas 2 un lineāras nocie-

tināšanas daļu 3. Materiāliem, kam tecēšanas parādība ir spilgti

izteikta, var lietot elastīgi-plastisko materiālu diagrammu (skat.
17-1. zīm. c) vai pat absolūti plastiska materiāla diagrammu

(skat. 17-1. zīm. d).
Sajā nodaļā apskatīsim plastiskus materiālus, kuru diagram-

mas var aptuveni aizstāt ar elastīgi-plastiska vai pat plastiska
materiāla diagrammu. Sāds materiāls ir arī tērauds.

17-1. zīm.



390

Līdzšinējos stiprības aprēķinus veicām pēc šādas metodikas:

vispirms atradām konstrukcijā to punktu, kurā ir vislielākie sprie-
gumi max o. Stiprības aprēķina pamatā bija noteikums, ka

maxa^[o].

Tā kā [a] tiek aprēķināts no oT,

dalot to ar drošības koefi-
cientu k,

r i
°r

tad konstrukcijas visvairāk noslogotajā punktā spriegumi ir no-

teikti mazāki par oT. Pārējos punktos šie spriegumi ir vēl ma-

zāki. Sāda aprēķinu metode nav īsti racionāla, jo materiāls pil-
nīgi tiek izmantots tikai visvairāk noslogotajā punktā. Pārējās
vietās materiāls tiek izmantots tikai daļēji. Turpmāk šo aprēķinu
metodi sauksim par aprēķinu pēc pieļaujamiem spriegumiem.

Ja materiāls ir plastisks, tad iespējams izvēlēties racionālāku

aprēķinu metodi. Aprēķinot pēc pieļaujamiem spriegumiem, par

robežstāvokli sistēmai pieņēmām stāvokli, kad visvairāk noslo-

gotā punktā max o =oT. Pielikt lielāku slodzi, nekā atbilst šim

stāvoklim, netika atļauts. Pieļaujamo vērtību dabūjam, samazinot

robežstāvoklim atbilstošo slodzi k reizes (vai arī pielīdzinot

maxo=—=[o]). Atkāpsimies no noteikuma, ka max o<oT, t. i.,

pieņemsim, ka palielinām slodzi arī vēl pēc tam, kad visvairāk

slogotā punktā spriegumi jau sasnieguši tecēšanas robežu. Lai

atvieglotu tālākos spriedumus, pieņemsim, ka materiāls ir elastīgi
plastisks (skat. 17-1. zīm. c). No šīs diagrammas redzam, ka,

pieaugot c, spriegumi vairs nepieaug. Tas nozīmē, ka visvairāk

noslogotajā punktā spriegumi vairs nepieaug, bet paliek o =or-

Slodzes pieaugumu uzņem pārējās materiāla daļas, kuras līdz

šim nebija pilnīgi izmantotas. Savukārt šīs materiāla daļas varam

slogot tik tālu, kamēr arī šeit g— ot- Tā var turpināt palielināt
slodzi tik ilgi, kamēr vairs nebūs tādu materiāla daļu, kurām

varētu vēl palielināt sprieguma vērtību. Sis stāvoklis tad arī ir

jāpieņem par robežstāvokli. Atbilstošo slodzi sauksim par robež-

slodzi. Pieļaujamo slodzes vērtību dabūsim, dalot robežslodzi ar

drošības koeficientu. Sādu aprēķina metodiku sauc par aprēķinu
pēc pieļaujamām slodzēm.

Apskatīsim dažus raksturīgus stiprības aprēķinus pēc pieļau-

jamām slodzēm.

17-2. §. ELASTĪGI PLASTISKA LIECE

Apskatīsim taisnstūra šķērsgriezuma siju, kas noslogota tīrā

liecē. Pieņemsim, ka sijas materiāls ir elastīgi plastisks un tam

atbilstošā a-e diagramma parādīta 17-1. zīmējumā c. Pielieto-

sim aprēķinam iepriekšējā nodaļā apskatīto grafisko paņēmienu
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(skat. 17-2. zīm.). Kamēr sijas ārējo šķiedru relatīvā deformācija
max c bus mazāka vai vienlīdzīga ar tecēšanas robežai atbilstošo

relatīvo deformāciju maxe^eT, spriegumu sadalījums visā sijas
augstuma būs lineārs (skat._l7-2. zīm. b I diagramma). Palieli-

nām talak maxe>er. Tad sākas jau plastisko deformāciju zona.

Novelkam 17-2. zīmējumā b taisni 11, kas atbilst palielinātajam
max c. Taisne II un diagramma a dod iespēju konstruēt o-y dia-

17-2. zīm.

grammu. Tā parādīta 17-2. zīmējuma II diagrammā. Turpinām pa-

lielināt max c līdz stāvoklim 111 un beidzot IV (skat. 17-2. zīm. b).
Uzzīmējam atbilstošās spriegumu diagrammas. Kā redzam no šīm

diagrammām, pieaugot deformācijai, pamazām samazinās tā

šķērsgriezuma laukuma daļa, kurā materiāls vēl ir elastīgo de-

formāciju robežās, vai arī, kā parasti saka, samazinās elastīgais
kodols. 17-2. zīm. c iesvītrots laukuma elastīgais kodols, kas

atbilst II sprieguma diagrammai.
17-3. zīmējumā parādīta lieces momenta atkarība no max c.

Lieces momenta vērtība asimptotiski tuvojas taisnei M =Mr. Vēr-

tība Mr tiks sasniegta tad, kad sijas šķērsgriezuma laukumā prak-
tiski izzudīs elastīgais kodols (skat. 17-4. zīm.). Tad būsim no-

nākuši pie stāvokļa, kad viss sijas šķērsgriezuma laukuma mate-

riāls izmantots pilnīgi. Tātad esam sasnieguši' robežstāvokli:

Palielināt momenta vērtību virš" M
r

nav iespējams tādēļ, ka sijas
materiāls tek pa visu šķērsgriezuma laukumu, ja M=±Mr, t. i.,

sija deformējas, nepalielinoties slodzes vērtībai. Konstrukcija
kļūst par mehānismu, un palielināt ārējo spēku vērtību vairs ne-

varam. Parasti saka, ka šķēlumā radusies plastiskā locīkla.

Robežmomenta vērtību Mr varam aprēķināt, izmantojot dia-

grammu o-y:

M
T
=— joydF.

F
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Spriegums visā diagrammā ir |o|=or. Integrējot tikai jāievēro,
ka augšējā un apakšējā daļā (virs un zem neitrālās ass) sprie-
gums maina zīmi. Tādēļ

Mr= ļ G
T ydF— ļ GTydF=oT ( jydF— ļ .]

, Fani F
*P

F
°u« '

F

ap

Tā kā SydF ir laukuma statiskais moments S,
F

tad

M,=OT(Saug
-S

aP), (17.1)

kur S
aug

— laukuma daļas virs neitrālās ass statiskais moments

pret neitrālo asi,
S

aP
—

laukuma daļas zem neitrālās ass statiskais moments

pret neitrālo asi.

17-3. zīm. 17-4. zīm.

Lai izvestu stiprības aprēķinu pēc pieļaujamo slodžu metodes,
rīkojas šādi. Lielākā momentu vērtība, ko var-pārnest dotais šķē-
lums, ir M

r- Tātad ārējo spēku radītajam maksimālajam momen-

tam max M jābūt

(17.2)

Zinot konkrētajam slogojumā gadījumam sakarību starp lie-

ces momentu maksimumu max M un pielikto spēku P, varam

dabūt no (17.2) maksimālo iespējamo spēka vērtību jeb, kā pa-

rasti saka, robežslodzi P
r. Kā redzam, par robežslodzi lieces gadī-

jumā saucam tādu slodzes vērtību, kura rada sijā plastisko lo-

cjklu. Pieļaujamo slodzi sijai [P] atrod, dalot robežslodzes vērtību

ar drošības koeficientu k:

17-1. piemērs. Aprēķināt vienā galā iespīlētai taisnstūra šķērsgriezuma bXh

sijai (skat. 1.7-5. zīm.) pieļaujamā spēka [P] vērtību, ja spēks pielikts sijas

brīvajā galā. Dots sijas materiāla o~ T, drošības koeficients k, sijas garums /.

Salīdzināt pēc pieļaujamo slodžu metodes aprēķināto pieļaujamā spēka vērtību

[P] ar pieļaujamā spēka vērtību [PPa,]
a, kurš aprēķināts ar pieļaujamo spriegumu

metodi.
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Atrisinājums. Vienā galā iespīlētai sijai lieces moments savu mak-

simālo vērtību sasniedz iespīlējuma vietā:

ma\ M=-Pl.

Tātad bīstamais šķēlums ir iespīlējuma vietā. Tas nozīmē, ka plastiskā
locīkla parādīsies tieši iespīlējuma vietā. Tālāk palielināt slodzes vērtību vairs

nav iespējams, jo plastiskā locīkla iespīlējuma vietā jauj sijai pagriezties, tā-

lāk nepalielinotspēka vērtību.

Robežslodzes vērtību aprēķinām no iz-

teiksmes

m2xM=-PTl=-MT.

Tātad

Pr= •

V<% ' 1 ■ "
Lai aprēķinātu robežslodzes P

T vērtību, jāiz-
skaitļo M

T:

M
T
=OT(Saug-Sap).

17-5. zīm.

Taisnstūra augšējās daļas statiskais moments pret neitrālo asi S au <
ir

b-h h bh2 *

Sau S 2~'~l B~~'

bet apakšējai laukuma dajai
b-h I h\ bh2

S-~ {")— —■
Līdz ar to

bh2 bh2

Afr =0"r 2 =0"r

8 4

Robežslodzes vērtiba

M
r bh2

P
T
=—=or—

I 41

Pieļaujamo slodzi dabūjam, dalot robežslodzi ar drošības koeficientu:

P
r ot bh2 bh2

rpļ =—= =[o] .1 J
k k 41 41

Aprēķinot pēc pieļaujamo spriegumu metodes, rakstījām, ka

maxM

'"

,
. [P\ol W

[o] —

th2 ■

No šejienes
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Salīdzinot abas iegūtas pieļaujamo spēku vērtības, redzam, ka

[P] [<j]bhW
——=-!-! =1,5.
[P]

a
4l[a]btP

Tātad pieļaujamo slodžu metode dod 1,5 reizes lielāku pieļaujamā spēka vēr-

tību. /

Piemērā apskatāmā sija ir taisnstūra šķērsgriezuma. Momentu epīra pa-
rāda, ka moments sijā ir mainīgs. Tā kā šķērsgriezuma laukums nav mai-

nīgs, tad, acīm redzot, sijas materiāls pilnīgi tiek izmantots tikai iespīlējuma
šķēlumā. Kad pieliktā spēka_ vērtība sasniedz robežvērtību, iespīlējuma šķēlumā
izzūd elastīgais kodols, parādās plastiskā locīkla. Visos pārējos šķēlumos būs

elastīgais kodols. Zināmā attālumā no iespīlējuma vietas vispār izzudīs plas-
tiskās deformācijas. So attālumu varam aprēķināt šādi. Kad sijā ir tikai

elastīgas deformācijas,

Al»
max a= .

W '

Tādēļ šķēlumā, kurā sāks parādīties plastiskas deformācijas,

M(Z0 )
0r

= .
W

levērojot to, ka M(z0 ) =P
rZo (sk. 17-5. zīm.),

6P,2
Or= .

bh1

Tādēļ
OrbV *

levietojot robežslodzes vērtību P
roToT

41 '

iegūstam'

2
zQ

=—l.

,- 4
t ~<

-3.... •/. C Ļ ; \■■" J.-
17-5. zīm. iesvītrota plastisko deformāciju zona atbilst spēka vērtībai P

=
P
r.

Lai izveidotu siju, kuras materiāls būtu izmantots vienmērīgi visā tā ga-
rumā (elastīgais kodols izzustu vienlaikus visos šķērsgriezumos), nepieciešams
siju izgatavot ar mainīgušķērsgriezumu.

Līdz šim apskatītie šķērsgrie-
zuma laukumi bija simetriski pret
neitrālo asi. Apskatīsim, kādas

īpatnības parādās gadījumā, kad

sijas šķērsgriezuma laukums nav

simetrisks pret neitrālo asi (pie-
mēram, skat. 17-6. zīm.). Apska-
tām tīrās lieces gadījumu. Tas

17-6. zīm.

nozīmē, ka normāliem spriegumiem jāveido spēku sistēma, kuras

rezultējošais moments ir vienāds ar ārēji pielikto momentu:

Af=- f o
v
dF,

F
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bet rezultejošam spēkam jabut vienādamar nulli:

N= ļadF=0,

F

jo aksiālā spēka šķēlumā nav. Dabiski, šīm sakarībām jābūt spēkā
arī tad, kad momenta vērtība sasniedz robežmomentu M

r. Tad

spriegumi diagrammas augšējā un apakšējā daļā ir vienādi ar

oT,
bet atšķiras pēc zīmes. No momentu izteiksmes iegūstam jau

pazīstamo izteiksmi (17.1)

M
r
=OT(Saug

—
S

ap),

bet no noteikuma, ka aksiālais spēks ir vienāds ar nulli, dabū-

jam

- / aT dF+ / ordf=0.

Iznesot pirms integrāļa zīmes aT un saīsinot, izteiksme pieņem
šādu veidu:

F
aug

=F
ap. (17.3)

Redzam, ka tad, kad visā sijas šķēlumā ir tikai |o|=oT,
neitrālā

ass sadala laukumu divās vienādas daļas (skat. 17-6. zīm. a).

Atgādināsim, ka elastīgo deformāciju gadījumā neitrālā ass gāja

caur laukuma smagumcentru (skat. 17-6. zīm_. b). Tas nozīmē, ka,

parādoties plastiskām deformācijām šķēlumā, neitrālā ass pakā-

peniski pārvietojas.

Rezumējot iegūtos rezultātus, varam noteikt šādu statiski no-

teicamu lieces gadījumu aprēķina secību:

1) no noteikuma

Faug —Fap

nosaka neitrālās ass stāvokli;

2) aprēķina laukuma šķēlumam robežmomenta vērtību

M
t=Ot (Saug—Sap)',

3) pielīdzinot
maxM=M

r,

atrod robežslodzes vērtību;

4) dalot robežslodzi ar drošības koeficientu, iegūst pieļaujamās
slodzes vērtību.

17-2 piemērs 17-7. zīmējumā parādītajai sijai pielikta slodze q. Aprēķināt

šķērsgriezuma laukuma raksturīgo izmēru 6 pēc'pieļaujamo slodžu metodes,

ja sijas garums /, materiāla tecēšanas robeža aT un drošības koeficients k ir

zināmi. ~. ,

■ Atrisinājums. Atrodam neitrālās ass. stāvokli. Laukums ir

1062+2 - 562
=2062.
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Tātad neitrālajai asij jāsadala laukums tā, lai katrā pusē būtu F
aug

=

=P
a p

=106 2
. legūtais neitrālās ass stāvoklis parādīts 17-7. zīm. Šķēluma lau-

kums var pārnest robežmomentu

Mr=oT (Saug-S
ap)=OT ( 1062 y+2-56

2 -2.55 )=30ot63.
Vienmērīgi izkliedētās slodzes q maksimālais lieces moments (sk. 17-7. zīm.)

ir

qP
max M= .

/
8

17-7. zīm.

Tā ka izkliedētās slodzes q vērtība nedrīkst būt lielāka par pieļaujamo q=[q],
tad robežvērtību sijai qr iegūsim, pareizinot [q] ar drošības koeficientu k,

qr=[q\k=qk.

Robežslodzei atbilstošā momenta maksimālā vērfība būs

qTP qkP
maxAf = = .

-.; >\?' 8 8 ' -••

:< ■
Pielīdzinot šo vērtību robežmomentamAA

r, ko var pārnest sijas šķērsgriezums,

qkP
30o

r
63=— ,

8

var aprēķināt izmēru 6:

fi_ļ7 <?fe/2

r or
• 240 '

17-3. §. ELASTĪGI PLASTISKA VĒRPE

Pieņemsim, ka vērpta stieņa (sk. 17-8. zīm. a) materiālam

t>y diagrammu var shematizēt ar elastīgi plastiska ķermeņa
diagrammu (skat. 17-8. zīm. b). Pielietosim grafisko paņēmienu
(skat. 16-3. §). Attēlojam sakarību starp šķēluma punktu attālu-

miem r līdz centram un y. So sakarību var dot tikai eksperimen-



tāli pētījumi. Uz šo pētījumu pamata var izvirzīt hipotēzi par to,

ka apaļu stieņu vērpē visi rādiusi, stienim deformējoties, paliek
taisni. Tātad sakarība r-y ir taisne. Taisnes slīpuma leņķi no-

saka stieņa gala savērpes leņķis cp (5.1):

V
=or=-fr.

17-8. zīm.

Ja savērpes leņķis <p;
ir tik mazs, ka y<y T (skat. 17-8. zīm. c

I taisni), tad visā šķēlumā būs tikai elastīgas deformācijas. Tadeļ

atbilstošā % diagramma (/ diagramma) būs lineāra. Palielinām

tālāk savērpes leņķi. Tad sakarība r-y attēlosies ar taisni //.

Sākas plastisko deformāciju zona. Sajā zonā x=xT (skat. 17-8.

zīm. c II diagrammu). Elastīgajā dajā
x

T mainās lineāri no 0 līdz xT- Talak

palielinot cp, palielināsies plastiska zona

(skat. 17-8. zīm. c 111 diagrammu).
Sāda zonas palielināšanās turpināsies,
kamēr faktiski izžudīs elastīgais kodols

(skat. 17-8. zīm. c IV diagrammu).
17-9. zīmējumā paradīta vērpes momenta

3Jt atkarība no cp. Pieaugot cp, vērpes 17-9. zīm.

momentu vērtība tiecas uz robežvērtību

SR
r
. Sai vērtībai atbilst stāvoklis, kad pilnīgi izzūd elastīgais ko-

dols (skat. 17-8. zīm. c IV diagrammu). Tādēļ

2JI R

crjt,.= f xT
rdF=TT ļ ļ rO-d(fdr=— īixTR 3. (17.4)

.vF 0 0
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Piejaujamo vērpes momenta vērtību iegūsim, dalot robežmo-

mentu ar drošības koeficientu

3Jir
(i7.5)

17-3. piemērs. Aprēķināt, cik reižu vieglāks būs stienis, ja tā diametru ap-
rēķinās ar pieļaujamo slodžu metodi, salīdzinājumā ar stieni, kurš aprēķināts
pēc pieļaujamo spriegumu metodes.

Atrisinājums. Izmantojot izteiksmes (17.4) un (17.5), pēc pieļaujamo
slodžu metodes iegūstam, ka

„ ,

3Ūtr 2jī Tt 2.1

an =— p3
=—[x]P3.

k3 k 3

Tāda pati momenta vērtība ir jāpārnes stienim, kurš aprēķināts pēc pie-
ļaujamo spriegumu metodes. Si stieņa rādiusu R

a varam aprēķināt pēc for-

mulas (5.9):

Pielīdzinot abas šīs izteiksmes

2ji ' ji

— [t]P3=-[t]P
0

3,

redzam, ka

Tā kā abi stieņi ir vienāda garuma un no vienāda materiāla, .tad svaru

attiecību vietā varam ņemt šķērsgriezuma laukumu attiecību

F
a

_

R
a

2

_

1

Tātad stienis būs par 21% vieglāks.

17-4. §. STATISKI NENOTEICAMU KONSTRUKCIJU APRĒĶINS
PĒC PIEĻAUJAMĀM SLODZĒM

Pieļaujamo slodžu aprēķina metodes racionalitātes būtība ir

tā, ka pilnīgāk tiek izmantotas materiāla iespējas.
Kad sasniegta tecēšanas robeža visvairāk noslogotā vietā,

tālāko slodzes pieaugumu uzņem tās konstrukcijas daļas, kas

bija mazāk noslogotas. Lielas šāda tipa rezerves var izmantot

tieši statiski nenoteicamās sistēmās. Statiski noteicamos uzdevu-

mos ieguvām iespēju palielināt slodzi, labāk izmantojot mate-

riālu bīstamajā šķēlumā. Statiski nenoteicamos uzdevumos iespē-
jas ir vēl lielākas, jo, rodoties pat plastiskajai locīklai bīstamajā
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šķēlumā, konstrukcijas nestspēja netiek izsmelta. Papildus izvei-

dojoties locīklai, samazinās statiskās nenoteiktības kārta, bet kon-

strukcija vēl nepārvēršas mehānismā. Palielinot slodzi pec tam,

kad jau vienā šķēlumā ir plastiskā locīkla, izrādīsies, ka vel kada

citā šķēlumā izveidojusies locīkla. Tā varam turpināt slodzes pa-

lielināšanu līdz tam brīdim, kad konstrukcija tiešam pārvērtīsies

par mehānismu. Apskatīsim dažus tipiskus slogojumā gadīju-

mus.

Sti c p c

Aprēķināsim robežslodzes vērtību 17-10. zīmējumā parādīta-

jai konstrukcijai. Pieņemsim, ka stienis 3 ir tik masīvs, ka ta

deformācijas var neievērot. Tad, sistēmai deformējoties, stienis 3

pagriezīsies ap nekustīgo locīklu 0 un

ieņems stāvokli, kāds (17-10. zīm.) pa-

rādīts ar raustītu līniju. Tādēļ stieņa
2 pagarinājums A

2
būs lielāks par

stieņa / pagarinājumu Ai:

A2>Ai.

Ja stieņi / un 2 ir izgatavoti no vie-

nāda materiāla un ar vienādu šķers-

griezuma laukumu, tad lielākajai de-

formācijai atbildīs arī lielākie spriegumi. Tas nozīme, ka sprie-

gums 2. stienī a2
būs lielāks par spriegumu /. stienī oi:

,
02>Ol •

Aprēķins pēc pieļaujamiem spriegumiem nosacīja, ka o2<oT

vai, ievērojot drošības koeficientu k,

o2
= =[o].

Aprēķinā pēc-pieļaujamo slodžu metodes spriežam tā. Ja a

2. stienī'tiks sasniegta tecēšanas robeža, nekas bīstams nenotik

Kaut arī spēks, ko uzņems 2. stienis, nevar vairs pieaugt un p

liek visu laiku

N2=Fot

neatkarīgi no tā, cik liels būs A2,
slodzes P vērtību varam pali

lināt, jo 1. stienī spriegumi vēl var pieaugt. Robežstavoklis bū

sasniegts tikai tad, kad arī /. stienī spriegumi sasniegs tecēš

nas robežu: o|=aT- Tātad 1. un 2. stieņa deformācijas var pali

lināties, spēka vērtībai nepieaugot. Sistēma pārvēršas mehānismi

kurš var pagriezties ap locīklu O, spēka vērtībai nepieaugo

17-10. zīm.
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Tātad sistēmas nestspeja ir izsmelta tad, kad ari 1. stieni ir sa-

sniegta tecēšanas robeža. Spēks /. stienī tad ir

Nļ =FoT ■

Zinot spēkus N\ un N
2 1. un 2. stienī, varam aprēķināt atbil-

stošo P
T, rakstot momenta vienādojumu pret locīklu 0:

P
r
c=Nla +N2(a+ b).

No šejienes

Nia+N2 (a+b) c
2a+b

Pr= 1
=GtF . .

C ■■■

'
£ ,

C

Pieļaujamo slodzi iegūsim, dalot robežslodzi P
r

ar drošības

koeficientu k:

rDI
Pt ot c2a +b 2a+ b

[P =—=—F =[a]F .
kkC C - ;

17-4. piemērs. Salīdzināt pieļaujamā spēka vērtību, kas aprēķināta pēc pie-
ļaujamo spriegumu un pieļaujamo slodžu metodes 10-4. piemērā (skat.

10-7. zīm.) apskatītajai sistēmai.

Atrisinājums. Aprēķinot pēc pieļaujamo spriegumu metodes, ieguvām,
ka spēki stieņos ir šādi:

A'
2
=0,353P, A/

3
=0,226P,

A'
4 =0,055P, A

5 =0,436P.

Visi stieņi ir ar vienādu šķērsgriezuma laukumu, tādēļ vislielākie sprie-
gumi būs tajā stienī, kurā ir vislielākais spēks, t. i., A

5.
No šejienes

N
s

P

os =—=0,436—.
F F

levietojot o*s =[o], iegūstam pieļaujamā spēka vērtību

[o] F
[P]

o=—0
=— =2,29[0]F.

0
0,436

Pārejam pie aprēķina pēc pieļaujamām slodzēm. Aprēķins 10-4. piemērā parā-
dīja, ka visvairāk noslogotais stienis ir stienis 5. Tātad vispirms tecēšanas

robežu sasniegs šis stienis. Tālākā slodzes palielināšana iespējama tādēļ, ka

var palielināties spēki stieņos 1, 2, 3 un 4. Noteikt, kurā stienī nākamajā tiks

sasniegta tecēšanas robeža, no iepriekšējā aprēķina vairs nevaram, jo pēc tam,

kad spēks 5 stienī kļūst vienāds ar

N
b
=oTF,

tas vairs nepieaug, t. i., notiek citāda spēku pārda-
līšanās nekā tad, kad visos stieņos ir elastīgas defor-

mācijas. Tātad tagad jāaprēķina uzdevums, kurš pa-

rādīts 17-11. zīmējumā. Sis uzdevums vairs nav trīs-

kārt statiski nenoteicams, bet tikai divkārt. Izrēķinot
šo divkārt statiski nenoteicamo uzdevumu, nosakām

nākamo stieni, kurā parādās tecēšanas robeža. Tagad
jau divos stieņos spēks būs vienāds ar aT

F. Pārējie

trīs stieņi veido vienkārt statiski nenoteicamu sis-

tēmu. Atrodam nākamo visvairāk noslogoto stieni.

Sistēma kļūst statiski noteicama. Pēc tam kad Viens17-11. zīm.
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no palikušajiem diviem stieņiem nonāk pie tecēšanas robežas, sistēmas nest-

spēja ir izsmelta.
Kā redzam, pilnai uzdevuma risināšanai bez jau izrisinātās trīskārt sta-

tiski nenoteicamās sistēmas vēl jāatrisina divkārt statiski nenoteicams, vien-

kārt statiski nenoteicams un statiski noteicams uzdevums. So četru uzdevumu

atrisināšana ir stipri darbietilpīgs process. Var ieteikt citādu aprēķina kārtību

ar ievērojami mazāku darbietilpību.
Vispirms sākas tecēšanas parādība 5. stienī. Pēc tam sāk tecēt viens pēc

otra citi stieņi, kamēr paliek tikai viens. Tas ir robežstāvoklis. Ja neveic pa-
pildu aprēķinus, tad nevar noteikt, kurš būs šis beidzamais. Tādēļ izrēķināsim
visus iespējamos variantus.

1. Tecēšana sasniegta visos stieņos, izņemot pirmo. Tad

Nļ=Nt
=N

3
=N

2
=OtF.

Rakstām līdzsvara vienādojumus:

m yī i

A
5
-f-L-A/

3
+-i-A

2
-

T
A,=P,

-JV
4+—N

3
-

l~N
tr-

— JV,«O.

levjetojuši N
s, N

t, N
3 un N

2 vērtības, kas atbilst robežstāvoklim

/ T'2 12 \ 1

OtF l 1+-
L
r

+-!y ) - - WjW>,i ,

/ V 2 V2\ }3
Orf ļ_. l+ J__j_j--L.yvl=o,

iegūstam

N\= OtF,

Pn=OT
F ),

2. Tecēšana sasniegta visos stieņos, izņemot otro. Kā jau redzējām no

pirmā varianta, pirmais stienis ir spiests, tādēļ

N1 =—otF.

levietojam līdzsvara vienādojumos

Ns=Nt
=N3=oTF,

t. i.,

(t'2
1 \ 12

l+l-+-)+-L-N2=Pr2,

I V 2 ļ'3 \ V 2.

a^(-ltT+-)-T^=o.
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No šejienes

A'
2
=CTrf(l-ļ2+ y^rj.

t - 1 V 3\
P

r2
=a

T
FI V2+—+— j.

3. Tecēšana sasniegta visos stieņos, izņemot trešo:

A/5=Ar4=Ar2=Oi'/:', Ni =—otF.

Līdzsvara vienādojumi

/' V 2 1 \ yī

/ V 2 V3\ V 2

V 2 2 / 2

dod

N3 =aT —

I — V 3 5 \
Pr3=arFļy2- —+— y

4. Tecēšana sasniegta visos stieņos, izņemot ceturto:

Nt=N3~N2=oTF, A-,=-ar F.

Pirmais līdzsvara vienādojums

/ V 2 V 2 1 \

ļauj noteikt

PM= j.
No otrā iegūstam

A
4= Orf..

Apskatot visus četrus variantus, redzam, ka pirmais un trešais variants neder,

jo tad vai nu |Ai|>OrP, vai arī N
3>aT

F. Tas nevar būt, jo beidzamajos
stieņos vēl jābūt spriegumiem, kas mazāki par tecēšanas robežu. Atlikušie divi
varianti parāda, ka

PrS >Pr2 ..

Dabiski, sistēmas robežslodze ir vismazākā, t. i.,

/ - V 3 1 \
pr

=p, 2=CTrf / y2+.L_+_j =2,780r/\
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Pie|aujamā slodze būs

[P]=-L-2.78[o]F.

Tātad, neizmainoties drošības koeficientam k,

[P]=2,7B[a]F, bet [P]a=2,29[a]P.

Sajā piemērā izmantojām to, ka bija noteiktas stieņa reakcijas elastīgo
deformāciju robežās, t. i., zinājām, ka lielākie spriegumi ir 5. stienī un tur

vispirms sāksies tecēšana. Ja šāda risinājuma nebūtu, tad vēl būtu jāapskata
variants, kad visos stieņos, izņemot piekto, ir tecēšana:

f\ļ
2=Nļ=Nt=aTF, Nx=—otF.

Sajā gadījumā otrais līdzsvara vienādojums uzreiz parāda, ka tas nav iespē-
jams. levietojot N

t , N3, N
2

un Ni otrā līdzsvara vienādojumā, tas pieņems
šādu veidu:

/ V2V2 >'3 \

t. i.,

i+J_=o.

Tā kā tas nav iespējams, tad nevar arī būt variants, kad tek visi stieņi, iz-

ņemot piekto. .
Piemērā apskatītā atrisināšanas metode dod iespēju aprēķinu izpildīt

iespējami vienkāršāk. Pielietojot šo metodi, dažkārt grūtības sagādā tikai at-

sevišķu spēku virzienu ,noteikšana (stiepe vai spiede). Ja nav iespējams iz-

spriest, kāda zīme vajadzīga, jāņem abas, t. i., jārēķina vēl papildu varianti

ar pretēju zīmi. Salīdzinot visus variantus, iegūst pareizo rezultātu.

Liece

Liecē noslogotas statiski nenoteicamas konstrukcijas gadījumā

visvairāk noslogotajos šķēlumos pakāpeniski parādīsies plastiskas

deformācijas. Sasniedzot'zināmu slodzes vērtību, visvairāk noslo-

gotajā šķēlumā izzudīs elastīgais kodols. Tad visā šķēluma ma-

teriāls tecēs, t. i., |o|=Or. Atbilstošā lieces momenta vērtība

šķēlumā tad ir

M
r
=OT(Saug —Sap) ■

Turpinot tālāk ārējās slodzes palielināšanu, šķēlumā, kurā

lieces momenta vērtība bija jau M
r,

vairs nevar palielināties lie-

ces momenta vērtība. Ir radusies plastiskā locīkla. Parasta locīkla

vispār nevarēja pārnest momentu. Plastiskā locīkla pārnes no-

teikta lieluma momentu M
r
. Locīklas parādīšanās samazina sta-

tiskās nenoteicamības kārtu par 1 (skat. 10. nodaļu). Slodzi pa-

lielinot, vēl kādā šķēlumā radīsies plastiskā locīkla. Sadu slodzes

palielināšanu varam turpināt tikmēr, kamēr locīklu skaits sa-

sniegs ja n ir statiskās nenoteicamības kārta. Tad, kad
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rodas n locīklas, uzdevums kļūst statiski noteicams, bet tāda sis-

tēma vēl var pieļaut slodzes palielināšanos. Statiski noteicamai

konstrukcijai robežstāvoklis iestājas tad, kad parādās 1 locīkla.

Tāta<l tiešām statiski nenoteicamai konstrukcijai robežstāvoklis

iestājas tad, kad parādās n+l locīkla. So pašu likumu varēja
attiecināt arī uz stieptu-spiestu statiski nenoteicamu stieņu sis-

tēmu. Tā 17-4. piemērā uzdevums bija trīskārt statiski nenotei-

cams, bet robežstāvoklis iestājās tad, kad 4 stieņos sākās tecē-

šanas parādība. Sim likumam var būt arī izņēmumi (skat. 17-6.

piemēru).

17-5. piemērs. Izvēlēties I profila tērauda siju ([o]= 1500 »kG/cm2), ja ,tā

noslogota ar slodzi q=3 T/m, kā parādīts 17-12. zīmējumā. Sijas garums ir 3m.

17-12. zīm.

/ daļai

Atrisinājums. Sija ir vienkārt sta-

tiski nenoteicama. Tas nozīmē, ka sijai nest-

spēja būs izsmelta tad, kad parādīsies 1+

+ I=2 plastiskās locīklas. Atradīsim šo lo-

cīklu parādīšanās vietas. Ja sija būtu uz di-

viem balstiem, tad tās momentu epīra būtu

tāda, kāda parādīta 17-12. zīmējumā b. Sajā
zīmējumā ar pārtrauktu līniju parādīta arī

aptuvenā izlieces līnija šai sijai. Mūsu fak-

tiskais gadījums atšķiras ar to, ka balstā A

ir iespīlējums. Tas nozīmē, ka balstā A ne-

var būt pagrieziena leņķa. Izlieces līnijai
tādēļ ir jābūt apmēram tādai, kā tā parā-
dīta 17-12. zīmējumā c. Lai balstā A izlie-

ces līniju 17-12. zīmējumā b pārveidotu par

līniju, kāda parādīta 17-12. zīmējumā c, ne-

pieciešams balstā pielikt lieces momentu,

kas vērsts pretēji pulksteņa rādītāju' kustī-

bas virzienam. Tādēļ galīgai momentu epī-

rai ir jābūt tādai, kāda parādīta 17-12. zīmē-

jumā c. Sai epīrai ir divi maksimumi —

šķēlumos A un C. Sājos šķēlumos tad arī

parādīsies plastiskās locīklas. Sijas nestspēja
līdz ar to būs izsmelta. Sāds sijas stāvoklis

ir parādīts 17-12. zīmējumā d. Sadalām siju
atbilstoši locīklām divās daļās (skat. 17-12.

zīm. c). Balstā A lieces moments ir nega-
tīvs, tādēļ Af r vērsts pretēji pulksteņa rādī-

tāju kustības virzienam. Šķēlumā C momen-

tu epīra parāda, ka lieces momentam ir jā-
būt pozitīvam. Lai labajai daļai šķēlumā C

moments būtu pozitīvs, tam ir jābūt vēr-

stam pa pulksteņa rādītāju kustības virzienu.

Robežstāvokli tā vērtība būs Afr. Rakstām

katrai daļai līdzsvara vienādojumus:

2Mr-A(l-a)+qr
—— =0,

qr(i-a)2

- C(l-a)+2AI
r=0;
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// daļai
a

2

-or—+Ba-Mr
=0,

2

t',- a2

-Ca+q
r

M r
=0.

legūtā 4 vienādojumu sistēma satur trīs nezināmas balstu reakcijas A,

B, C unAAr (slodze q ir dota). Bez tam vienādojumā ieiet arī nezināms lie-

lums a, jo momentu epīras maksimuma atrašanās vieta nav zināma. Lai da-

būtu nepieciešamo piekto vienādojumu, izmantosim sakarību, kura nosaka, ka

momenta epīras maksimumam atbilst šķērsspēks Q=0. Ja punkta C šķērsspēks

Q=0, tad tas ir iespējams tikai tad, ja

C
=

0.

levietojot C=o otrajā un ceturtajā vienādojumā, iegūsim

••>'?";,• 2
>

! '
vai

a
2

or
=Af

r.
2

Atrisinot šo vienādojumusistēmu, iegūsim

a=Z(ļ'2-l)=0,414/

Air =0,0910,/2.

levietojam Af
r

vietā

Af
r=CTr {Saug—Sap)-

Tad •

ar (5au(r
-S

ap)=o,o9l9'r/2.

Dalām abas puses ar drošības koeficientu

ļ(Sa»SSap)=0,091 -ļ-l2,

''"

[a](Sau g-Sap) =0,091 [o]/2.
X veida profila sija ir simetriska, tādēj

\SŪU g\ =\S ap\=S*

0,091 [o]/2

2S*= — •

[«■]

levietojuši skaitļus, dabūjam

0,091-3000-3002

c*
=

=81,9 cm' .

2• 1500 • 100

Puslaukuma statiskie momenti .ir doti tabulās (skat. 111 pielikumu). Tuvākais

profils ir Nr. 18, kuram S*=81,4 cm
3.
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Gadījumos, kad balstu reakciju vērtības nav nepieciešams zi-

nāt, līdzsvara vienādojumu sastādīšanu katrai atsevišķai sijas da-

jai var aizstāt ar lieces momentu izteiksmju sastādīšanu plastisko
locīklu šķēlumiem.

Tā 17-5. piemērā varam rakstīt lieces momentus šķēlumā A:

ql2
MA

=-—+B-l
2

un šķēlumā C:

qa2

Mc =- —+Ba.
2 , Nr': ;V;

Abos šajos šķēlumos ir plastiskās locīklas. levērojot momentu zīmes, varam

rakstīt, ka

M
A
=—M

r un Alc=Af r.

Lai noteiktu attālumu a, pievienojam vēl noteikumu Qc =o, t. i.,

-qa+B=
0.

Risinot vienādojumu sistēmu

qP
-M

r=-—+Bl,
2

qa
2

Mr---
—

+Ba,
v ' .»» • 2

-qa+B=o,

iegūstam iepriekšējo atbildi.

17-6. piemērs. Atrast pie|aujamo slodzi 17-13. zīmējumā a parādītajai sijai.

Atrisinājums. Sistēmai pielikti tikai koncentrēti spēki. Tādēļ mo-

mentu epīras maksimumi var atrasties tikai šo slodžu pielikšanas vietās 1, 2

un 3. Sija ir vienkārt statiski nenoteicama. Robežstavoklim atbilst divas plas-
tiskās -tiskās locīklas. Tā kā bez speciāla aprē-

ķina nevaram noteikt, kuros šķēlumos
būs šīs divas locīklas, tad apskatīsim vi-

sas iespējamās kombinācijas.

1. Locīklas ir šķēlumos 7 un 2 (sk.
17-13. zīm. b). Tad, kad sistēma sa-

sniegs robežstāvokli, tās deformācija būs

tāda kā 17-13. zīmējumā b parādīta ar

pārtrauktu līniju (punkts 2 nepārvieto-
sies uz augšu, jo spēkam, kas atrodas pa
kreisi no balsta 3, ir lielāks plecs). Tā-

lāk jānosaka plastisko locīklu pārnesto
momentu M

T
virziens. Balsts / pretosies

sijas pagriezienam, tātad moments jā-
pieliek pretēji pulksteņa rādītāju kustības

virzienam. Šķēlumā 2 pieliktie momenti

centīsies siju atgriezt iepriekšējā stāvoklī,

tādēļ to virzieniem jābūt tādiem, kā pa-

rādīts zīmējumā.

17-13. zīm.
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Šķēlumam /

5Pa
Al,= + 2P3a-Pa.

Tā kā Mx =—M
r, tad

_M,.= +2P3 a-Pa.

Šķēlumam 2

3
Af

2
= Pa+P3a.

Tā kā Af2
=At

r,tad
— ■■ : •' "•,.-.i- .--3, • '•>■

; ■
M>V — Pa+Pia.

Izslēguši no abiem vienādojumiem P
3, iegūstam, ka

6Af r

" '■' '
'

ū . 'i

2. Abi nākamie varianti, kad locīklas parādās / un 3 vai 2 un 3 šķēlumā,
satur locīklas šķēlumā 3. Konsoles gadījums ir izņēmuma gadījums, jo, tiklīdz

tikai šķēlumā 3' izveidojas plastiskā locīkla, sijas nestspēja ir izsmelta. Apska-
tām sijas konsoles daļu līdz šķēlumam. Tā kā spēks cenšas pagriezt sijas

galu pulksteņa rādītāju kustības virzienā, tad plastiskas locīklas momentam

jābūt pretējam (sk. 17-13. zīm. c). Rakstām lieces momenta izteiksmi

Af3 =-P-^-=Afr.

No šejienes
. ■ .2Mr

P
r2
= •

a

Salīdzinot iegūtos variantus, redzam, ka mazākais ir

I'fS - 2Al
r

Pr= •
■ • • a

Tātad
P

r
2M

r
=

T
_

ka

Bieži līdzsvara vienādojumu vai momentu izteiksmju sastādī-

šanu un atrisināšanu var aizstāt arī ar potenciālās enerģijas sa-

līdzināšanu.

Enerģētiskā metode

Pieņemsim, ka sistēma ir sasniegusi robežstāvokli, t. i., ārēji

pielikto spēku vērtības ir vienādas ar robežvērtībām P
r. Statiski

n-kārt nenoteicamajā konstrukcijā ir parādījušās ri+l plastiskas

locīklas. Tā kā locīklās visā šķēlumā ir plastiskās deformācijas,
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tad sistēmas tālākā deformēšanās notiek bez tālākas spēka palie-
lināšanās. Tā, piemēram, 17-14. zīmējumā parādītajai divkārt sta-

tiski nenoteicamajai sijai robežstāvokli parādīsies trīs locīklas.
Sakarā ar to sijas tālākā deformēšanās notiks, nemainoties spēka
vērtībai P

r. Kādā laika brīdī spēka P
r pielikšanas punkts ir pār-

vietojies par lielumu A. Spēks tad ir pastrādājis darbu

Sis darbs tiek patērēts, lai pagrieztu sijas da|as plastiskajās lo-

cīklas. lestājoties robežstāvoklim, katrā plastiskā locīklā momenta

vērtība ir M
r. Tas nozīmē, ka, siju pa-

griežot, potenciālā enerģija katrā lo-

cīklā ir atrodama kā momenta M
r un

locīklas pagrieziena leņķa 0 reizinā-

jums. Locīklās / un 2 sija ir pagriezu-
sies par leņķi 0, bet locīklā 3 viena

sijas daļa pret otru ir pagriezusies par

leņķi 20. Tātad, sijai deformējoties,

potenciālā enerģija U pieaugs par lie-

lumu

U=©M
r+2QMr+QMr

=4o/Mr
.

PielīdzinotA=U, dabūjam,ka

P
r
A =40Mr,

17-14. zīm.

esam ieguvuši vienādojumu, kurš saista PT un M
T. Izteiksim šajā

sakarībā ieejošos lielumus A un 0 vienu ar otru. Kā redzam no

zīmējuma,

-f=tgo.
2

Ja deformācijas nav lielas, tad

»=±
2

levietojam šo 0 iegūtajā P
r un M

r sakarībā. -Pēc saīsināšanas ar

A sakarība pieņem veidu

Piemērs parāda, ka enerģētiskās metodes pielietošana robež-

slodzes noteikšanai noris šādi:

1. Nosaka šķēlumus, kuros parādīsies plastiskās locīklas. Ja

nevar noteikt viennozīmīgi, jāapskata visi varianti.

2. Uzzīmē deformēto stāvokli pēc robežstāvokļa iestāšanās.

A=P
r
A.



3. Aprēķina ārējo slodžu pastrādāto darbu.

4. Aprēķina potenciālo enerģiju, sijas daļām pagriežoties

plastiskajās loclklās.

5. Pielīdzinām ārējo slodžu pastrādāto darbu potenciālajai

enerģijai.
6. Izmantojot ģeometriskās attiecības, izslēdz sijas pagrieziena

leņķus no enerģijas vienādojuma. Ģeometriskas attiecības iegūst

no sijas deformētā stāvokļa.

Enerģētisko metodi ērti lietot, ja sistēmai ir pielikti tikai kon-

centrēti spēki. Ja sistēmai ir pieliktas arī izkliedētas slodzes, tad

noteikt momenta epīras maksimumu var tikai no noteikuma, ka

Q=0. Lai uzrakstītu šķērsspēka Q izteiksmi, nepieciešams zināt

balstu reakcijas, tādēļ enerģētisko metodi lietot nav ieteicams.

Sajā nodaļā apskatītie piemēri uzskatāmi parādīja, ka aprē-

ķini pēc pieļaujamām slodzēm dod lielākas pieļaujama speķa vēr-

tības (vai mazākus šķērsgriezuma laukuma izmērus tai pašai slo-

dzei) Vienlaicīgi arī aprēķinu metodika ir daudzkārt vienkār-

šāka Dabiski, var rasties jautājums, kādēļ tomēr vienmēr nelieto

aprēķinu pēc pieļaujamām slodzēm, bet plaši lieto an aprēķinu

pēc pieļaujamiem spriegumiem. Tas izskaidrojams ar to, ka aprē-

ķins pēc pieļaujamām slodzēm ir lietojams tikai

' 1) materiāliem ar skaidri izteiktu tecēšanas parādību;

2) tad ja slogojums ir vienkāršs. Saliktam slogojumam nav

izmantojams spēku neatkarīgas darbības princips (uzdevums ir

fizikāli nelineārs). Robežstāvokļa iestāšanās ir atkarīga ne tikai

no spēkiem, bet arī no to pielikšanas secības; •
3) ja slodze laikā nemainās. Atslogojot rodas paliekošas de-

formācijas, kuras ir jāņem vērā, noslogojot nākamo reizi.
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18. nodaļa

MATERIĀLA VISKOZO ĪPAŠĪBU IEVĒROŠANA

18-1. §. JĒDZIENS PAR ŠĻŪDI UN RELAKSĀCIJU

Praksē pielietojamiem polimēru materiāliem, betonam, kā ari

metāliem paaugstinātās temperatūrās, piemēram, tēraudam virs

600 °C, ir novērojamas šādas parādības.

1. Sļūde

Ja paraugam piekārsim konstantu slodzi (o =const) un mērī-

sim tā deformācijas c ik pēc zināma laika, tad izrādās, ka šīs

deformācijas pieaug (skat. 18-1. zīm.). So parādību sauc par

šļūdi.

2. Spriegumu relaksācija

lespīlējot paraugu starp divām nekustīgām plātnēm ar zināmu

c=const, mērām, kā mainīsies spriegums laikā. Spriegums krī-

tas. Šo parādību sauc par spriegumu relaksāciju (skat. 18-2. zīm.).

18-1. zīm. 18-2. zīm.



3. Slogojot paraugu ar

dažādu ātrumu v,

sakarība starp spriegu-
miem un deformācijām
mainās (skat. 18-3. zīm.)

Sie eksperimentālie fakti no-

vērojami, ne tikai slogojot pa-

raugus, bet arī ekspluatējot kon-

strukcijas. Lai pareizi varētu

projektēt šādas konstrukcijas,

ievērojot iespējamās izmaiņas
laikā, ir jāprot matemātiski pie-
rakstīt šīs parādības.

18-3. zīm.

18-2. §. MATERIĀLU MODEĻI

Eksperimentālie fakti (skat. 18-1., 18-2., 18-3. zīm.) parāda, ka

šādiem materiāliem Huka likums

a=Es (18.1)

nespēj aprakstīt visus procesus. Sis likums ir jāpapildina. Huka

likumu var attēlot ar lineāru atsperi (skat. 18-4. zīm. a). Mate-

riāla elastīgās īpašības attēlosim tieši ar šadu elementu. Bez

elastīgām īpašībām, t. i., bez elastīgā elementa, materiālam ir

jāsatur arī vēl kādi citi elementi, kuri varētu aprakstīt apskatā-

mās parādības. Par otru pamatelementu var pieņemt elementu ar

šādu sakarību:

o=Tļē. (18-2)

Šim elementam (18-4. zīm. b) spriegums ir atkarīgs no tā, cik

ātri noslogojam. Elementa uzdevums ir ievērot ķermeņa viskozās

īpašības. Ja sakarība (18.1) ir spēkā absolūti elastīgam ķerme-

nim tad sakarība (18.2) faktiski atbilst viskozam šķidrumam.

Tādēļ var teikt, ka modelis, kas attēlots 18-4. zīmējumā b, var ap-

rakstīt viskozus materiālus, piemēram, bitumenu.

Reālie materiāli un plastmasas atrodas kaut kur vidū starp

diviem galējiem materiāliem. Tādēļ, lai aprakstītu reālos materiā-

lus, pielieto dažādas šo elementu kombinācijas. 18-4. zīmējuma pa-

rādītas dažas no izplatītākajām kombinācijām.

Katrs no šiem modeļiem apraksta citādu materiālu. Sīs mate-

riālu īpašības var atšķirties diezgan ievērojami. Tā, piemēram,

salīdzināsim c un d modeļus. Modelim c, ja o=o
0
=const, defor-

mācija laikā nemitīgi pieaug. Par to varam pārliecināties, inte-

grējot (18.2) vienādojumu

ao=Tie,

411



412

e=—te0 +e0- (18.3)
T)

Kā redzam, deformācija tiešām laikā nemitīgi mainās.

Apskatām modeli d. Kopējais spriegums o sadalīsies divās da-

ļās oi un 02. Daļu 01 uzņem elements E, bet daļu o2 elements r\:

00
=

01 +02 •

18-4. zīm.

Pec modeļa redzams, ka abu elementu deformācijām ir jābūt vie-

nādam:

ci=e2=6.

Izmantojam sakarības (18.1) un (18.2) un rakstām

01 —Eeļ =Ee,

02=T]e 2=r|e.

Saskaitījuši abas sakarības, iegūstam

0o=-£c +T)e.



413

Integrējam šo vienādojumu, pieņemot, ka o0
=const

e
=ci^t+-°±.

t

Konstanti C nosakām no noteikuma e=0, ja r=0:

i (18.4)
t

Ja r =00,

Oo

Kā redzam, modelis d, ja a0=
const, pēc pietiekami ilga laika

iegūs noteiktu deformāciju, kura tālāk vairs_ jūtami nemainās.

Seit redzama principiāla atšķirība arī aprēķinos. Materiālam,

kura modelis atbilst 18-4. zīmējumam c (arī f), no dotās slodzes

deformācijas laikā mainās. Tādēļ no šāda, materiāla izgatavotu

konstrukciju aprēķina, uzdodot pieļaujamo deformāciju. Zinot

[«], no (18.3) iegūstam konstrukcijas kalpošanas laiku. Pēc šī

laikakonstrukcija ir jāmaina.
Materiālam, kura modelis atbilst 18-4. zīmējumam d, aprēķinu

var izpildīt tā, lai [c] =e ūo. Sāda konstrukcija kalpos pietiekami

ilgi-
No visiem 18-4. zīmējumā parādītajiem modeļiem inzenierap-

rēkinos visplašāk tiek lietoti 18-4. zīmējumā c un / attēlotie mo-

dēji. - ,
,

Sie modeļi pie pietiekami vienkāršām matemātiskām sakarī-

bām diezgan labi apraksta materiālu fizikālās īpašības. Protams,

uz jautājumu, kurš modelis tieši dotajam materiālam ir jāņem,

var atbildēt tikai eksperiments.

18-1 piemērs. Aprēķināt 18-5. zīmējumā parādītās sistēmas stieņu 1 un 2

šķērsgriezuma laukumu F, ja dota spēka P vērtība, stieņu garumi / un mak-

simāli pieļaujamais ķermeņa 3 pārvietojums [A]. Sijas materiāls var tikt ap-

rakstīts ar modeli c.

Atrisinājums. Spēks pielikts ķermenim 3 vidū. Tādēļ katrā stienī būs

stiepes spēks i- . Atbilstoši spriegums būs a= . Sis spriegums laikā ne-

mainās. Lai dabūtu atbilstošo c, apskatām modeli c. Spriegums 0i elementā

Eļ būs vienāds ar kopējo spriegumu a:

d=0.

Elementu E
2

un r\ deformācijas e2 un e3 būs vienādas:

62=63.

Kopējā deformācija visam modelim būs

6=61+62. '
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Spriegumu summai elementos E
2 un Tļ jābūt vienādai ar kopējo spriegumu

02+03=0.

Esam ieguvuši šādu vienādojumu sistēmu:

«2=63,

c=6i-t-62,

02+03=0.

Pievienojam fizikālās sakarības

oi=£iei, o3=Tļe3.

a2 =E2e2,

18-5. zīm.
Septiņu vienādojumu sistēma ļauj izslēgt sešus nezinā-

mos ai, 02, 03, 81, e2 un 63, reducējot visu sistēmu uz

vienu vienādojumu, kurā ietilpst c un 0:

Tā kā mūsu gadījumā a= = const, iad

2F

1 E
2 \ P

( I+id"£2e+Tie-
Integrējam šo vienādojumu

'_JL
f / i i \ P

e=Ce e2 + —+— .
\Ei E2 I 2F

Konstanti C varam noteikt, izmantojot šādus apsvērumus. Ja modelim c pie-
liek ātri slodzi, viskozais elements iļ nepaspēj nostrādāt, deformēsies tikai

elements E\. Tādē] īsā laikā materiālu varam uzskatīt kā elastīgu. Sī īslaicīgā
spēka pielikšanas procesā parādīsies deformācija:

o

_

P

2EXF

P
A. , ',Jj? ■

Tātad, ja t=o, B=6o=—=—-. Izmantojam šo noteikumu konstantes C aprēķi-
2E\F

nam:

/I 1 \ P

eo =C+[ —+— ,
VEy E2

/2F

t. i., ,
P

C= .
2E2

F

No šejienes

P j _JL, \ P

e= l-e E
i + .

\ 2E2
F \ I 2£,F .



Lai konstrukcija varētu strādāt pietiekami ilgi,

Aprēķinām c,», ja :=oo:

Tā kā e= —, tad

Pl I 1 1 \

levietojuši tm vietā [A],(iegūstam

2[A] V£, £2 /

Sāds šķērsgriezuma laukums garantēs, ka ari pēc pietiekami ilga laika defor-

mācija būs pieļaujamās robežās.
_

Izvēlētajam šķērsgriezuma laukumam jāapmierina ari stiprības noteikums

P

[a]
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I PIELIKUMS

ŠĶĒLUMA ĢEOMETRISKIE RAKSTUROTĀJI

Aplūkosim šķēluma (plakanas figūras) laukuma (F) vai

īsāk — šķēluma svarīgākos ģeometriskos raksturotājus.

I-1. §. STATISKIE MOMENTI

Šķēluma statiskie momenti S
x un S

v attiecīgi pret x un y asīm

(I-l. zīm.) ir šķēluma ģeometriskie raksturotāji, kurus nosaka
šādi integrāļi:

S
x
= ļ ydF un S

y
= J xdF. (1.1)

F F

Seit apzīmējums F zem integrāla zīmes norāda, ka elementār-

laukumu dF statiskie momenti yaF un xdF jāintegrē pa visu šķē-
luma laukumu.

Statiskā momenta mērvienība ir (garums) 3; praksē visbiežāk

lieto cm
3. Šķēluma statiskais moments var būt gan pozitīvs, gan

negatīvs, gan vienāds ar nulli atkarībā no šķēluma izvietojuma
attiecībā pret asi.

Ikvienu asi, pret kuru šķēluma statiskais moments ir vienāds

ar nulli, sauc par centrālo asi. Tādu asu ir bezgalīgi daudz, bet

visas tās krustojas vienā punktā, kuru sauc par šķēluma sma-

gumcentru. Smagumcentrā koordinātes xc un yc
noteiksim no no-

sacījuma
S

x
=0 un S

y
=0,

ko var uzrakstīt šādi (skat. I-l. zīm.):

f (y-y c )dF=0 un f {x-x c)dF=0

F F

jeb

ydF=yc j'dF un J xdF=x
c jdF.

F F F F
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Izmantojot izteiksmes (1.1)", iegūsim formulas

I xdF
o

fy«F
o

x°=

F
=

~r
un —

f~~
=

~f- (L2)

No (1.2) izriet, ka

Sx
=Fy c un S

y
=Fx

c. (1.3)

Šķēluma statiskais moments S
x (vai S

y) ir vienāds ar šķēluma
laukuma Fun tā smagumcentrā koordinātes y c (vai x c) reizinā-

jumu.

I-2. zīm.I-l. zīm.

Formulas (1.3) parasti izmanto vienkāršiem šķēlumiem (taisn-

stūris, trīsstūris, riņķis v. c.).
_

Pēc formulām (1.2) aprēķina arī salikta šķēluma smagum-

centrā koordinātes. ,
Lai noteiktu salikta šķēluma statisko momentu (1.1), šķēlumu

sadala vienkāršās figūrās ar zināmiem laukumiem un smagum-

centrā koordinātēm x< un y{. Kā izriet no noteikta integrāļa pa-

matīpašībām, aprēķinot S
x, S

v
un F (1.2), integrēšanu var aiz-

stāt ar algebrisku summēšanu:

Sy~*FiXi, S
x
=ZFiyi un F=2Fi. (1.4)

Ja šķēlumam ir simetrijas ass, tad tā smagumcentrs C atro-

dCLS UZ- ŠĪS CLSS

Lai to pierādītu, aplūkosim kādu šķēlumu ar vienu simetrijas

asi yc (1-2. zīm.). Sadalām šķēlumu divās simetriskas daļas; to

laukumi Fl=F2=F, smagumcentrā koordinātes xc
= -x

<h
un

yc,—yc, =yc-
/to\.

Šķēluma statiskais moments pec (1.4) un (1.3).

S
y

=2Fixi
=Fl-x

Cl+
F

2-xCl^o.
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Tas nozīmē, ka smagumcentrs C atrodas uz yc ass. Līdzīgā
veidā var pierādīt, ka šķēlumam, kam ir divas vai vairākas si-

metrijas asis, smagumcentrs sakrit ar šo asu krustpunktu.

I-l. piemērs. Aprēķināt riņķa sektora OAB smagumcentrā koordinā-

tes, ja ir dots r un cpo (1-3. zīm. ā).
Atrisinājums. Sektora smagumcentrs C atrodas uz simetrijas ass xc,

tāpēc ir jānosaka tikai abscisa xc.

I-3. zīm.

Izsakot elementārlaukuma koordinātes x un y ar polārām koordinātēm

p un cp, iegūsim x= p coscp, v=psincp. Pēc formulām (1.1) un (1.2)

ff (pcos cp)pdpdcp 2/ p
2dp /coscpdcp

A
. _ S

»
_

0 -M>3
r=

_ū 0

/ / pdpdcp 2/pdp/dcp
0 -(j>„ 0 C

jeb
2 sincpo 2 sincp 0 -180

xc
=—r =—r . (1.5)

3 cpo 3 cpo°-jt

Pusriņķim (1-3. zīm. c) cp 0
=—-; pēc (1.5)

4
,c

= rw0,424r. (1.6)
3fl

Riņķa ceturtdaļai (1-3. zīm. b) xc un yc
arī izsaka (1.6).
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1-2. piemērs. Aprēķināt šķēluma smagumcentrā abscisu xc un laukumu F,

ja zemlīknes laukumu OAB ierobežo līknes 1) y=ū\X
2, 2) y=a2x

3, 3) y
2
=a3

x

un 4) pussegmentu OAD — līkne y =atx
2 (1-4. zīm.).

I-4. zīm.

Atrisinājums. Pec (1.2) un (1.1) iegūsim

/ / xdxdy G[ / x
3dx

_

S
y _j {

_

j
_

Xr~

f

~

i !/ =<!,*; i 4' 3 '

/ / dxdy a, / x2dx

0 0 0

<M» 1
.

a£ •
F=—■—=—Z-a,/2, h=aIP,

3 3

3 1

xc
=—

l un F=—lh; (1.7)
4 3

s

/ / xdxdy a2
f x*dx

»o 0 n
n

it

9) Xc= =
=—Z5: —a2

/4,
7

' 1 V=a2xl I 5 4

/ / dxdy a2 ļx
3dx

oo o

xc
=—l un FM—lh; (1.8)

5 4

/ / xdxdy J .vļ a,x dx
2 _ 2 _

3) vc
=-—

=-'W: - 'W,
; »=ya3 x I 5 3

/ / dxdy ļ ~\a3
xdx

Od 0
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3 2

■Vc=— / un F=—lh; (1.9)
5 3 -

I h l

f f xdxdy f x(h-alx2)dx
Jii

0v=a,*' » 1
,„,

2
„4 Xc=—;—-, =—; =—ņh: —th,

4 3

/ ļ dxdy j {h-ūļx
2)dx

o y~« x* o

ļ(f::-i-'J: ;
3 2 ?

xc
=—l un F=—lh. (1.10)

8 3

I-2. §. INERCES MOMENTI

Šķēluma aksiālie inerces momenti īx un ī
y attiecīgi pret x un

y asīm (I-l. zīm.) ir šķēluma ģeometriskie raksturotāji, kurus

nosaka integrāļi

I
x
= jy2(ļF un ī

y
= fx2dF. (Ml)

F F

Šķēluma centrifugālais inerces moments pret x un y asīm ir

/ xyāF (1.12)

F

un šķēluma polārais inerces moments pret dotu punktu (polu) ir

/
p
= / p

2 dF, (1.13)

F

kur p ir elementārlaukuma dF atstatums līdz polam (koordinātu
sākumam O).

Visu aplūkoto inerces momentu mērvienība ir (garums) 4;
praksē visbiežāk lieto cm

4. Kā tas redzams no definīcijām, aksiā-

lie inerces momenti (1.11) un polārais inerces moments (1.13)
vienmēr ir pozitīvi, bet centrifugālais inerces moments (1.12) var

būt gan pozitīvs, gan negatīvs, gan vienāds ar nulli atkarībā no

šķēluma izvietojuma pret koordinātu asīm x un y.
Inerces momentus pret asīm, kas novilktas caur šķēluma sma-

gumcentru, sauc par centrāliem inerces momentiem.

Centrifugālais inerces moments ir vienāds ar nulli, ja kāda no

asīm ir šķēluma simetrijas ass.

Lai to pierādītu, aplūkosim praksē bieži sastopamus šķēlu-

mus (F) ar vienu simetrijas asi yc (1-2. zīm.). Saskaņā ar (1.12),
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sadalot I
Xy

c

divos integrāļos —
katrai šķēluma simetriskai daļai

(Fļ=F2), dabūsim*i= —x2un iji =y2:

I J XydF= Jxiy1dFI + ļx2ij2dF2=ļxlyl dF\-f xiyidF
2
=0.

F F\ F2 Fi Fi

Polārais inerces moments ir vienāds ar aksiālo inerces mo-

mentu summu (riņķim un gredzenam).
No I-l. zīm. redzam, ka p

2=x2+t/
2. levietojuši to izteiksmē

(1.13), iegūstam

/
p
= J p2dF= f +#

2 )dF= f x-dF+ f y-dF,

F F F F

jeb, izmantojuši sakarības (Ml),;

I
v
=I

x +I
y. (1-14)

Aprēķināsim inerces momentus dažiem vienkāršiem šķēlumiem

(figūrām).

1-3. piemērs. Aprēķināt inerces momentus taisnstūrim, paralelogramam un

kvadrātam, ja doti to izmēri b \m h.

I-5. zīm
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Atrisinājums. Taisnstūrim aksiālo inerces momentu pret x asi,

kas sakrīt ar malu (skat. 1-5. zīm. a) b, aprēķinām pēc (1.11):

I*- ļ' '/dF= f f y*dydx=b j —.
f oo o

3

Analoģiski aprēķina I
v
. Rezultātā iegūstam formulas:

bh3 b 3h

Ix=— un /,-™
;

(1.15)

Paralelogramam ir tāds pats I
x kā taisnstūrim (1.15), jo elemen-

tārlaukumu atstatumi y nemainās (1-5. zīm. b).
Taisnstūrim aksiālos inerces momentus pret simetrijas asīm xc un

yc (1-5. zīm. c) dabūsim no (Ml):

h b h b

2 2 2 2

l
x =Jy2 dF=4 J Jy2dydx un /„ - Jx2 dF=4 ļ Jx 2dydx

F 0 0. F 00

jeb

bh3 b3h

I
x

= un /„ = . (1.16)
12 c 12

Kvadrātam (1-5. zīm. d) h=b; no

izteiksmēm (1.16) iegūstam, ka

b*
Ix

=I
y =—. (1.17)

c "c 12
v l

1-4. piemērs. Aprēķināt inerces momen-

tus /*, lx un I
xy trīsstūrim OAB

(1-6. zīm.), "ja ir doti tā izmēri b, h un vir-

sotnes abscisa xA.

Atrisinājums. Trīsstūra OAB malu

O—A un A—B vienādojumi attiecīgi ir
I-6. zīm.

y Jfi y x
2
-b

—=— un —= -;

h xA n xA —b

no tiem izsakām (skat. 1-6. zīm.):

xA
b-x A

x,= y un x2=b ■— y.
h h

Trīsstūra aksiālais inerces moments pret x asi, kura sakrīt ar tā

pamatni, pēc (1.11) ir

l
x
=ļy2dF= ļ Jy2dydx= ļy 2dy ļdx= j(x2

-xl)y2 dy=

F 0 x, 0 x, 0
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h h

r ļ b-x
A xA \ Cl y \

=J 16 y —y \y2dy=b JII—
— \y2dy vai pēc integrēšanas

o o

bh?

/*= . (1.18)
12

v '

Tāds pats I
x

ir arī AOAxB, AOA2
B un jebkuram trīsstūrim, kura vir-

sotne atrodas uz x 0 ass, jo integrāļa izteiksme nemainīsies.

I-7. zīm.

Izmantojuši (1.18), var aprēķināt, piemēram, aksiālo centrālo inerces mo-

mentu vienādsānu trīsitūrim (1-7. zīm. b), sadalot to divos taisnleņķa trīs-

stūros:

V=2
——

Jeb
tflh

l
v
=—. (1.19)

*' 48

Centrifugālais inerces moments trīsstūrim OAB pēc (1.12) ir

[xy
= ļXydF= jJxydxdy= ļydyjļ(x2

2 -xi
2 )ydy =

F 0 x, 0 x, 0

0

jeb

v
24 \ b I



424

Taisnleņķa trīsstūrim OA,B x
A
=0 un pēc (1.20)

62/t2

Ixu=
~2A~' I™*

taisnleņķa trīsstūrim OA2 B: xA =b un

02/o
2/t2

7^=—8—• (1.22)

Vienādmalu trīsstūrim (1-7. zīm. b) xA~

~un

62/t2

7-5. piemērs. Aprēķināt riņķa un tā elementu aksiālos inerces momentus ja
ir doti r un cp0. '

I-8. zīm.

Atrisinājums. Vispirms noteiksim riņķa sektora ODA

(1-3. zīm. a) aksiālo inerces momentu pret xc
asi. Pēc formulas (1.11), izman-

tojot polārās koordinātes p un cp:

Ix
c =Jf (P sin cp) 2pdcpdp= J sin2 cpdcp J p3 dp=——Jsin2 cpdcp

0 0 0 0,0

jeb
r*

/* = (2cp 0 -sin2cp0 ). (1.24)
c 16

Riņķa ceturtdaļai (1-3. zīm. 6) cp0
= un pēc (1.24)

. (1.25)
16

Pusriņķim (1-3. zīm. c) cp0
=Jt un

nr*
I
x

= . (1.26)
c 8

Riņķim (1-3. zīm. a un 1-8. zīm. a) cpo =2it un

nr* nd*
l
x =__. (1.27)

4 64
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Analogi nosaka riņķa sektora OAB aksiālo inerces momentu pret
y asi pēc formulas (1.11):

<p
0

r

/i,==2 //(P cos(P)2Pd<PdP=—-(2cpo+sin2cp0 ). (1.28)

0 0

Rinka gredzena centrālais aksiālais inerces moments (1-8. zīm. b)
pēc (1.11) un (1.27) ir

2n r

Ix =I
v

= jļ (p2 sin cp) 2pdcpdp=—(r*-r0 *)

0 r0

vai, apzīmējot rādiusu (diametru)-attiecību ar a= — =

nd*

l
x

=r
y . (i_a

4 ). (1.29)
c c 64

,

Riņķa sektora ODA (1-3. zīm. a) centrifugālais inerces moments

pret xc un y asīm pēc formulas (1.12) ir

<P
0

r

Ix
y
= f xydF= J ļ (pcoscp) • (psincp)pdcpdp

F '00

jeb
• 1— cos 2cp 0

/, „=
— . (1.30)

16

Riņķa ceturtdaļai (1-3. zīm. b) <po
=

-y
un pēc (1.30)

O

Sektora OAB (1-3. zīm. a) polārais inerces moments pēc (1.13) ir

[
v
=ļ p

2df=2j J p
2pdcpdp=—

F 0 0

Ri n ki m <p0 =ji un

/
p
= =__; (1.32)

2 32

to varēja iegūt arī no formulām (1.14) un (1.27):

- I
P =2IX.

Riņķa gredzena polārais inerces moments analoģiski (1.29) ir

nd*

7p=—(l-a
4 ). (1.33)

Ja gredzena biezums 8 ir relatīvi mazs (fisgO.ld), tad var pieņemt, ka p=-

« F~nd6. Pēc (1.13)
2

F F
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jeb
nd38

h=——; (1.34)
4

aksiālais inerces moments, ievērojot (1.14), ir

/,=/,_=—«——. (1.35)
c c J. O

I-3. §. SAKARĪBAS STARP INERCES MOMENTIEM DAŽĀDĀS

KOORDINĀTU SISTĒMĀS

Konstrukciju aprēķinos jānosaka inerces momenti pret asīm,

kas dažādi novietotas šķēluma plaknē. Dekarta taisnleņķa koordi-

nātu sistēmas vispārīgo transformāciju var panākt ar asu para-
lēlu pārbīdi un pagriezienu.

A. Asu paralēla pārbīde

Pieņemsim, ka dots kāda šķēluma laukums F un tā centrālie

inerces momenti

/yo
2dF, I

y
= f Xe

*dF un /
XcVc

= / xc */c dF. (1.36)

Jf V F

Noteiksim tā paša šķēluma inerces momentus pret pārbīdītām x

un y asīm, kas ir paralēlas centrālajām asīm x
c

un y c.
Elementarlaukuma dr ko-

ordinātu sakarība jaunajā un

sākotnējā koordinātu sistēmā

(1-9. zīm.):

x=xc+b un y=yc +a, (1.37)

kur a un 6 attiecīgi ir atsta-

tumi starp savstarpēji para-

lēlām asīm.

Noskaidrosim, piemēram,
sakarību starp aksiāliem iner-

ces momentiem I
x

un l
Xc

abās

koordinātu sistēmās. levieto-

I-9. zīm.

juši y no sakarībām (1.37) I
x

izteiksmē (I-l I) pēc pārveidoju-
miem dabūjam, ka

I
x
= jy2dF= f (yc +a) 2dF=ļ yMF+2aļ yc

dF +a2 ļ dF

F F F F F

vai, ievērojot sakarības (1.36) un (1.1),

I
x
=I

Xc
+2aS

Xc
+a2F. (1.38)



Ņemot vērā, ka statiskais moments pret centrālo asi ir vienāds ar
nulli (1.3), izteiksmes (1.38) vietā iegūstam

I*=I
Xc

+a?F. (1.39)

Analogi formulai (1.39) dabūjam

Iy=Iy
c
+ b2F. (1.40)

No sakarības (1.39) un (1.40) izriet, ka inerces moments I
x

(vai l
y) pret x (vai y) asi ir vienāds ar centrālo inerces momentu

I
Xc (vai Iy

c
) pret x

c (vai yc) asi, kas ir paralēla x (vai y) asij,
plus šķēluma laukuma F reizinājums ar atstatuma starp abām

asim kvadrātu.

Formulas (1.39) un (1.40) ļauj secināt, ka no visiem inerces

momentiem pret paralēlām asīm vismazākais ir centrālais inerces

moments.

Aplūkosim arī centrifugālā inerces momenta izmaiņu. levieto-

juši x un y no sakarībām (1.37) izteiksmē (1.12), iegūstam, ka

/*„= JxydF= f(xc +b) (yc +a)dF=

F F . T

= f xcy c
dF+abJdF+a jxc

dF+bļ yc
dF

F F - F F

vai, izmantojot sakarības (1.36) un (1.1), ka

Ixy =I
Xc v

c
+abF+aS

yc
+bS

Xc. (1.41)

Tā kā xc un yc
ir centrālās asis, tad pēc izteiksmēm (1.3)

S
Xc

=S
Vc

=0

un iegūstam
Ixy =Ix

c y
c

+abF. (1.42)

Tātad centrifugālais inerces moments I
xy pret dotajām asīm x

un yir vienāds ar centrifugālo inerces momentu I
Xcyc pret cen-

trālajām asīm x
c

un yc,
kas ir paralēlas dotajām asim, plus šķē-

luma laukuma F reizinājums ar tā smagumcentrā C atstatumiem

a un b līdz dotajām asīm.

Ja pārvieto tikai vienu no centrālajām asīm, centrifugālais
inerces moments (1-42) nemainās, jo a=0 vai b= 0. Atzīmēsim,

ka formulā (1.42) smagumcentrā koordinātes a un b ir jāievieto
ar to zīmēm attiecībā pret x un y koordinātu sistēmu asīm.

Formulas (1.39), (1.40) un (1.42) īsāk sauksim par asu para-

lēlās pārbīdes formulām. Izmantojot tās, jāatceras, ka par sākot-

nējām asīm xc un yc bija pieņemtas centrālās asis (1-9. zīm.). Lai
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formulas būtu noderīgas gadījumam, kad sākotnējās xc un yc
asis

nav centrālās asis, vajadzēja formulās (1.38) un (1.41) saglabāt

locekļus S
Xc un Syc.

B. Asu pagrieziens

Doti šķēluma centrālie aksiālie un centrifugālais inerces mo-

ments I
Xej

ly
c

un I
Xcy c

- Pagriežam visu koordinātu sistēmu xcy c

ap tās sākumpunktu C par leņķi a (1-10. zīm.) un nosakām iner-

ces momentus lv,I
u, Iv un /„„ jaunajā koordinātu sistēmā uv.

Sakarību starp elementārlaukuma dF koordinātēm abās koor-

dinātu sistēmās izsaka formulas

u=xc cos a+ t/csin a un

v= y c cos a—*
c
sin a. (1.43)

Lai noteiktu inerces mo-

mentus, koordinātes v un !i

no sakarībām (1.43) jāievieto
izteiksmēs

/„=/ v2 dF, I
v
=f u2dF

F F

un ļ uvāF. (L44)
F

I-10. zīm.

Ta, piemēram, aksiālais inerces moments

lu= f {ijc cos a—xc
sin a)W =cos2

a jy c

2 dF —

F F

—
2 sin acos a / xc yc

dF+ s\n
2
a / x 2dF

F . F

jeb, izmantojot sakarības (1.11) un (1.12), dabūjam

I
v
=Ix

c
cos

2
a+Iy

c

sin2
a—I

Xc y c

sin 2a. (L45)

Analogi iegūstam

/„= J (xc
cos a+ i/c sin a) 2dF

F

jeb
I

v
=Ix

c

sin2
a+Iy

c

cos
2
a+

t

sin 2a. (1.46)
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Saskaitījuši I
v un /„ izteiksmes (1.45) un (1.46) un izmanto-

juši formulu (1.14), iegūstam

Iv +Iv=Ix (cos2
a+sin 2 a) +/

y (sin2
a+ cos2a)

jeb

Iv+Iv=lx+ I
v
=I

P
=const (1.47)

Tātad aksiālo inerces momentu summa pret jebkurām divām

savstarpēji perpendikulārām asim dotajam šķēlumam ir pastāvīgs
lielums, kas vienāds ar polāro inerces momentu un nav atkarīgs

no asu virziena.

levietojuši koordinātes uunv no formulām (1.43) luvI
uv

izteik-

smē (1.44) un izmantojuši sakarības (Ul) un (1.12), iegūstam

centrifugālo inerces momentu pret pagrieztam asīm:

luv=I
uv

= ļ (xc cos a+ z/c sin a) (yc cos a—xc
sin a)dF

F

jeb
I

x

-I
y

luv=
Lsin2a +/

*
e «c

COS2a- (L4B^

legūtās formulas (1.45), (1.46) un (1.48) īsāk sauksim par

asu pagriešanas formulām. Tās ir noderīgas arī tad, ja asu sā-

kumpunkts nesakrit ar šķēluma smagumcentru.

1-6. piemērs. Noteikt trīsstūra aksiālos inerces momentus l
Xc, Ixq un fx

cyc,

ja doti tā izmēri b un h (1-7. zīm.).

Atrisinājums.- Izmantojuši asu paralēlās pārbīdes formulu (1.39)

un (1.18), iegūstam

bh3 I h V bh

I
x
=l

x
-a'2F, l

x
= I

— ) -—

« < 12 \ 3 / 2

jeb
bh3

l
x

= . (1.49)
c 36

Trīsstūra aksiālo inerces momentu pret asi xO, kas iet caur tā

virsotni paralēli pamatnei (1-6. zīm.), aprēķinām pēc formulām (1.39) un

(1.49):
bh3 I 2 Vbh

/.-/..+**, '..~+( T») —

o 4

Trīsstūra (1-7. zīm. a) centrifugālo inerces momentu pret centrā-

lajām asīm xc un yc dabūjam, izmantojot asu paralēlās pārbīdes formulu (1.42)

un lxy
izteiksmi (1.21):

bW h b bh

' xv ~y,:Xc ' x
c
v

c 24" 3"3 2
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jeb
6 2/z2

/» ,
= • (1.51)

72

Vienādsānu trīsstūrim (1-7. zīm. b) yc
ir simetrijas ass, tāpēc

lXcyc
=0.

1-7. piemērs. Aprēķināt taisnstūrim centrifugālo inerces momentu I
xy
, ja

doti tā izmēri b un h (1-5. zīm. a).

Atrisinājums. Pēc formulas (1.42)
h b

Ix
V
=I

x y
+abF=o-\ bh

jeb
02/o 2/t2

/,,=——. • (1.52)
4

1-8. piemērs. Aprēķināt riņķa sektora OAB, pusriņķa un riņķa
ceturtdaļas (1-3. zīm. a, c un b) centrālo aksiālo inerces momentu /„

un riņķa ceturtdaļai centrifugālo inerces momentu l
Xcyc, ja ir zi-

nāms r un tp0.

Atrisinājums. Noteiksim sektora OAB aksiālo inerces momentu, iz-

mantojot formulas (1.40), (1.28) un (1.5):

r* 12 sincpo \2

/„ =I
y
- Xc*F; I

v
= (2cpo +sin2cp0)- —r ) r

2
<p0

c c 8 \ 3 cp0
/

jeb
r* I 16 sin2

cpo \
I

v
=—I cpo +sin cp 0 cos cpo 1. (1.53)

c 4 \ 9 tpo /

Pusriņķim cpo= un pēc formulas (1.53):

In 8 \

/„ = ļ Jr^O.llr4. (1.54)
c V 8 9n )

Riņķa ceturtdaļai aksiālais inerces moments ir divreiz mazāks:

/ =l
x

=(— iV4 ~O,U'-4. (1.55)
c \ 16 9n /

Riņķa ceturtdaļai centrifugā-
lais inerces moments pret centrālajām
asīm xc un yc pēc formulām (1.42), (1.31)
un (1.6) ir

Ix
c

y
c
=lxv-xcycF,

r* / 4 \2
Jtr

2

jeb
n 4 \

(L56)

1-9. piemērs. Aprēķināt vienādmalu

leņķprofila L 100X100X10 šķēluma
centrifugālo inerces momentu pret cen-

trālajām asīm x, y (1-11. zīm.).I-11. zīm.
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Atrisinājums. Velmēta tērauda sortimenta tabulā TOCT 8509-57

(skat. 111 pielikumu) atrodam šķēluma aksiālos inerces momentus

cm
4

un cm
4.

Izmantojuši formulu (1.48), dabūjam

7x ~ly
7 =—2 i. sin 206+7* k

cos 2a,
*»

2 o*«

kur jo xQ ir šķēluma simetrijas ass; a=—4s°, jo x ass ir pagriezta

pulksteņa rādītāju kustības virzienā attiecībā pret x0 asi.

Tātad

284-74,1
7
l](

= (— 1) #s»—105 cm
4.

I-4. §. GALVENĀS ASIS UN GALVENIE INERCES MOMENTI

Divas savstarpēji perpendikulārās centrālas asis, pret kuram

šķēluma centrifugālais inerces moments ir nulle, nosauksim par

galvenajām asīm*. Aksiālos inerces momentus pret galvenajam
asīm sauc par galvenajiem inerces momentiem.

Ja ir zināmi kāda šķēluma inerces momenti I
Xc, I

Vc
un I

Xcyc

(I-10. zīm.), tad var noteikt galveno asu virzienleņķi a, pielīdzinot
izteiksmē (1.48) I

Uv nullei:

/ -/

—— sin 2a +/x
c y c

cos 2a=o;

izdalījuši ar cos 2a un pārveidojuši, dabūjam, ka

2/

tg2a=- ■ (1.57)

Ja šķēlumam ir simetrijas ass (1-2. zīm.), tad tā vienlaikus ir

arī galvenā ass; otra galvenā ass ir perpendikulāra pirmajai. Ta,

piemēram, riņķa sektoram Un pusriņķim (1-3. zīm. a un c), taisn-

stūrim un kvadrātam (1-5. zīm. c uņ d), trīsstūrim (1-7. zīm. b)

galvenās asis ir asis xcyc, bet leņķprofila šķēlumam (Ml. zīm.) —

asis x
oyo.

Riņķim un gredzenam (1-8. zīm.) ikviens diametrs ir galvena

ass. Nesimetriskam šķēlumam galveno asu virzienu (a) nosaka

pēc formulas (1.57).

* Asis, pret kurām centrifugālais inerces moments ir nulle, var novilkt

jebkurā šķēluma plaknes punktā, bet inženieraprēķinos nozīme ir tikai galve-

najām centrālajām inerces asīm.



Noskaidrosim, kādam leņķim a0 aksiālie inerces momenti iz-

teiksmē (1.45) sasniedz ekstrēmās vērtības:

Ai=/x
c

cos
2
a+/y

c

sin2
a —/

x-
c
v

t
. sin 2a,

-—-=0, (Ix —iy ) sin2a0+2/.
T y

cos2a0 =0.
da cc cc

Pārveidojuši (ao=a), iegūstam for-
mulu (1.57), pēc kuras aprēķinām di-

vas virzienleņķa vērtības: a un a-t-90°

atbilstoši divām savstarpēji perpendi-
kulārām asīm v un v (I-10. zīm.). Viens

leņķis nosaka aksiālā inerces momenta

maksimumu max /, bet otrs
— mini-

mumu min /.

Tātad galvenās asis vienlaikus ir

ari asis, pret kurām aksiālie inerces

momenti iegūst ekstrēmās vērtības.I-12. zīm.

1-10. piemērs. Aprēķināt kvadrāta centrālo inerces momentu I
v pret asi v,

ja ir zināms /x
t
(I-12. zīm.).

Atrisinājums. Izmantojuši asu pagriešanas formulu (1.45) un for-

mulu (1.17), dabūjam,ka

lu=lxI
u
=Ix cos

2 a+I
v

sin2 a=/i(cos2 a+sin 2 a) =/.x =const.

Tātad, ja šķēluma divi galvenie aksiālie inerces momenti ir

vienādi (3 un vairākas simetrijas asis), tad visi centrālie inerces

momenti ir arī galvenie inerces momenti (regulāri daudzstūri,
riņķis, riņķa gredzens v. c.) un jebkura ass, kas iet caur smagum-

centru, ir galvenā ass.

Galvenos inerces momentus var aprēķināt, ievietojot a vērtību

no (1.57) /
v

un I
v

izteiksmēs (1.45) un (1.46); lielākais no tiem

ir max /.

Lietderīgi pārveidot /
v

un /„ izteiksmes (1.45) un (1.46) tā,
lai atbrīvotos no trigonometriskajām funkcijām:

1 —cos 2a
„

I+cos 2a

sin
2
a= un cos

2
a= ,

/ /
x

c Vc
/
v
=-y-(l +cos 2a) H——(1 - cos 2a) — Ax

c vc

sin 2a

jeb

/ +/ / -/
x

c Vc. x
c V.

/„= -—— + - cos2a-/*
c

y
c

sin2a. (1.58)
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Analogi formulai (1.58) dabūjam, ka

/+//-/
x

c Uc x
c 'J

c

h== ~2
cos2a +/

A(,j, c

sin2a. (1.59)

Aizstājuši šajās formulās (1.58) un (1.59) sin 2a un cos 2a ar

tg 2a un izmantojuši formulu (1.57), iegūstam, ka

2/

. tg2q 'jVc
sin 2a= — =

;—,
yi+tg2 2a V(/»

c

-/
Vc ) 2 + 4/2

v7c

1 - 1
1 xc Vc

cos 2a=— ■= .—•
yi+ tg2 2a V(/

Ic
+4/^

Pārveidojot dabūjam

/ +7 // -/ ) 2 2/2

lU=
I

+
21/ (7-c-

/i'c)
2
+47|^7

+

Vv7^7,^)^47^

/ +7

analogi
/ +i

/«- 2° "

Y
V(/x

c

-/
Vc .

Apvienojot šīs formulas, varam rakstīt, ka

/ +/

—/=

x

\
Vc

±-Ļy(iXc -iy
c
v+4P

xļi
, (i.60)

min
2 2 0 *•*

kur sakne ar plusa zīmi dod galveno inerces momentu max I, bet

ar mīnusa zīmi — galveno inerces momentu min /.

I-5. §. INERCES RĀDIUSI UN PRETESTĪBAS MOMENTI

Par šķēluma inerces rādiusiem i v un i„ (cm) attiecīgi pret v

un v asīm sauc šķēluma (I-10. zīm.) lineāros raksturotājus, kurus

nosaka izteiksmes

iu=fĶ un i,= y-£. (1.61)

Inerces rādiusus pret galvenajām asīm max i un min i sauc par

galvenajieminerces rādiusiem.
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Par šķēluma aksiālajiem pretestības momentiem W
uH2) un

Wv \i2) attiecīgi pret v un v asīm sauksim šķēluma ģeometriskos
raksturotājus

W«K2)=— un rW(2)-—, (1.62)
fl(2) «1(2)

kur /„ un I
v — galvenie inerces momenti (max/, min/), vi(v2)

un — šķēluma tālāk stāvošo punktu attālumi attiecīgo asu

pozitīvajā (negatīvajā) virzienā no v un v asīm (skat. 1-13. zīm.).
Ja u(v) ir šķēluma simetrijas ass, tad

Wul =Wu2=W
u (Wv]=Wv2=W

v ).

Par šķēluma polāro pretestību momentu W
p saucam

W
P=——, (1.63)

max p

kur I
p

— šķēluma polārais inerces moments pret tā smagum-

centru C,
bet max p —

šķēluma attālākā punkta atstatums no smagumcen-
trā C.

Pretestības momentu un W
p

mērvienība parasti
ir cm3.

Noteiksim inerces rādiusus un pretestības momentus dažiem

vienkāršākajiem šķēlumiem.

/-//. piemērs. Aprēķināt taisnstūra un kvadrāta galvenos iner-

ces rādiusus un pretestības momentus, ja zināmi izmēri b un h (1-5. zīm.

c un d).
Atrisinājums. Taisnstūra galvenie inerces rādiusi, izmantojot

formulas (1.61) un (1.16), ir

l/c -līblī3 1/ "c li b3fl
v

i
x =max1= y -jr-— y:bh un i =min 1= 1/ —= —'• bh

jeb

AV3 *V"3
ia 1 —«0,289/ iun i

y
=——«0,2896; (1.64)

6 6

kvadrātam ar malas garumu b no izteiksmes (1.64)

b\l
lx =/„ =—_w0,2896. (1.65)

c "c 6

Taisnstūra aksiālie pretestības momenti, izmantojot formulas (1.62) un

(1.16), ir

I*. bh3 h ..«c b3 h b

Wx
= = :— un W

y • —-: —

c max y 12 2 c
max x 12 1

jeb

bh2 b2h
Wx un Wy m . (1.66)

6 c 6 , ' , t
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Kvadrātam ar malas'garumu 6 no izteiksmes (1.66)

1-12. piemērs. Aprēķināt vienādsānu trīsstūra galvenos inerces rādiu-

sus un aksiālos pretestības momentus, ja» zināmi b un h (1-7. zīm. 6).

Atrisinājums. Izmantojot formulas (1.61), (1.49) un (1.19),

jeb

AVĪ 6V6

ix =maxi=——«o,236/i un /„ =min/= «0,2046; (1.68)
6 c ■ 12

aksiālie pretestības momenti pēc izteiksmēm (1.62), (1.49) un (1.19) ir

1*
c bh3 2 bh2

1*
c _bb? 1

_

bh?

£j 36~'T' 24~' *c 2 17i 36 ' 3 12

I
y

c
b 3h b b2h

H7 , =

2 =U7 = =—- : —

« c c
maxA:c 48 2 24

jeb
bh2 bh2 b2h

W
x ,= , r, 2= un W„ = . (1.69)
V 24 12 c 24

/-/<?. piemērs. Aprēķināt riņķa gredzena un riņķa inerces rādiusus, aksiālo

un polāro pretestību -momentus, ja zināmi d un do (1-8. zīm. 6 un a).

Atrisinājums. Rinka gredzenam a= -2 , inerces rādiuss, iz-

d

mantojot formulas (1.61) un (1.29), ir

-r=Vir(1 - a4):
-T-

(, - a2)

jeb

ix =lfī+lŠ=-i¥+~dŠ. (1.70)

c 4 4

Riņķim a=0 un pēc sakarības (1.70)

i
x

(MD
c 4

Riņķa gredzenam aksiālais pretestības moments pēc izteiksmēm (1.62)

un (L29) ir

W
x

=W
y

—=

-TT{l~a) :~
c c

max ye
64
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jeb
nd3

V
Xe \—(i-a*), (1.72)

polārais pretestības moments pēc formulām (1.63) un (1.33) ir

7
P nd* d

WP
=—= (1-a4) : —

d 32 2

¥

jeb
nd3

tt?P=~(1-a*). (1.73)

Riņķim a=0; pēc izteiksmēm (1.72) un (1.73)

nd3

W
x

= «0,ld3, (1.74)
32

x,d3

IF
P= «0,2d3.

16

(1.75)

I-6. §. SALIKTA ŠĶĒLUMA AKSIĀLO INERCES UN PRETESTĪBAS

MOMENTU NOTEIKŠANA

Salikta šķēluma inerces momentus aprēķina līdzīgi statiskiem

momentiem, saskaitot atsevišķu figūru inerces momentus pret at-

tiecīgajām asīm. Ja šķēlumam ir izgriezums, tad to aprēķinos pie-

ņem par figūru ar negatīvu laukumu.

Lietojot asu paralēlās pārbīdes formulas (1.39), (1.40), (1.42)
un pagrieziena (1.45), (1.46), (1.48) formulas, nosakām šķēluma

galvenos inerces momentus (max /, min/); izmantojuši pēdējos,

pēc izteiksmēm (1.62) aprēķinām šķēluma aksiālos pretestības
momentus.

1-14. piemērs. Aprēķināt saliktā šķēluma (1-13. zīm.) aksiālos pretestības
momentus.

Atrisinājums, ļ. Vispirms nosakām saliktā šķēluma smagumcentrā C

koordinātes xc un yc pēc formulām (1.2) un (1.4). Tāpēc sadalām šķēlumu
vienkāršākās figūrās: I) trīsstūris, 2) taisnstūris, 3) pusriņķis un 4) riņķis

(izgriezums). Izvēlamies koordinātu palīgsistēmu xo yc pret kuru butu vienkār-

šāk noteikt atsevišķu figūru smagumcentrā koordinātes (*,, y,).

Kā zināms, trīsstūra (1.7. zīm. a) smagumcentrs C, atrodas trešdaļas aug-

stuma (/i) atstatumā no pamatnes (6); *i=—1 cm un (/, =3 cm. Taisnstūra

smagumcentrā C 2 stāvokli noteiksim ar viduslīniju krustojumu; x2=2 cm un

1/2=4,5 cm. Pusriņķa (1-3. zīm. c) smagumcentrā C 3 koordinātes aprēķina pēc

formulas (1.6):

4

03
C

3
= P«0,424P; x

3
=4+0.424 ■ 2«4,85 cm un i/3

=7 cm.

3ji
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Riņķa (figūra ar negatīvu laukumu) smagumcentrā C 4koordinātes ir *4=2,5 cm

unja=7,5 cm. Atsevišķu figūru laukumi

n/?2 *

Fi = 13,5cm2, F2 =36cm2, F3= -6.28 cm2 ,

F4 =-jir
2 =-3,14 cm2.

Aprēķinātos lielumus ierakstam I-l. tabula.

/-/. tabula

No tās iegūsim visa šķēluma laukumu

F,=52,64 cm
2

I-13. zīm.

Smagumcentrā
koordinātes

sistēmā xay<i

Statiskie
momenti

Inerces momenti

Nr.

Figūras
laukum

Xļ
V'" S

x
<*)-

-F
fyt

l
x

(i)

otri- cm em" cm*

/

//

///

IV

13,50

36,00
6,28

—3,14

I I

—1,00 ļ 3,00
2,00 ļ 4,50
4,85 I 7,00
2,50 7,50

-13,50 40,50 182,2

72,00 162,00 972,0

30,46 43,96 314,0
-7,85 -23,55 —177,4

■■

20,2

192,0
149,5

-20,4

-30,4
324,0

213,8

-58,9

2 - 52,64 81,11 222,91 1290,8 341,3 448,5
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šķēluma statiskos momentus

S»-2 rY*i=Bl,ll cm
3

un S*=2 F ,-«/,• =222,91 cm
3.

Šķēluma smagumcentrā koordinātes no formulas (1.2) ir

Sy S
x

xc =—=1,54 cm un yc
=—=4,23 cm.

F F

2. Nosakām šķēluma aksiālos inerces momentus 7*, I
y

un centrifugālo
inerces momentu I

x y pret sākotnējām asim xO, y0 izmantojot asu paralēlās

inerces momentus I
X <'K I

y
('>un I

xy
{i) pret šīm asīm, rezultātus ierakstām

1-1. tabulā:
Trīsstūris (/). Izmantojuši formulas (1.18) un (1.21), iegūstam, ka

b,h3 . 3-93

I
x

'= =182,2 cm
4,

0
12 12

bj 3h 33• 9

/„ ' = = =20,2 cm
4

0
12" 12

un

b, 2h2 32 -92

I
x v

'
= = =-30,4 cm

4.
o*o 24 24

Taisnstūris (//). Izmantojuši formulas (1.15) un (1.52), iegūstam, ka

b,,h3 4-93

7* = =
=972 cm

4

3 . 3

b,,3h 4 3 -9
I

y
= = =192 cm

4

3 3
un •

b,,2h2 4 2 -92

I
x

= =324 cm
4.

1•4 4 i

Pusriņķis (///). Izmantojuši formulas (1.26), (1.54) un (1.42), iegūs-
tam, ka

ji/?4 ji/?2 .t24 ji-22

I
x
"' = +«3

2
= +72 =314 cm

4,
0 8 2 8 2

jt/?2 ji • 22

7i,
ļj
"'=o,llP4+A-3

2
-——=0,11 -24+ 4,852 149,5 cm

4

un

JtP2
Jt• 22

7v ' ' i
=x3y3

——=4,85 • 7——=213,8 cm
4

.

Riņķis (IV). Izmantojuši formulas (1.27), (1.39), (1.40) un (1.42), da-

būjam, ka

nr* I ji • 1 \

/*/ v= —+y4
2 (-Jtr2 ) =-ļ—-+ 7,52 -;t-1 J=— 177,4 cm4,

nr* / ji • 1 \
I

Vū
IV = —+xA

2(-xr*) =

—^—
+2,52 -jt-1 j =—20,4 cm

4
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un

/
Vo

'^«*,(/4 (-.nr2) =-2,5-7,5-it-1 =—58,9 cm
4

.

I
x =2/x (i,

= 1290,8 čm
4, /„ =2/i, (i)=341,3cm4

un
oo oo

/
Vo

=2 /x„w0

(<,=448,5 cm
4

.

3. Nosakām šķēluma aksiālos inerces momentus I
XCi

I
v

un centrifugālo
inerces momentu pret centrālajām asīm xc, yc, izmantojot asu paralēlās

pārbīdes formulas (1.39), (1.40) un (1.42):

lx =/
Iļ-i/c

2F=1290,8 - 4,232 - 52,64 =346,9 cm4,
'

/„ =/
yo

—Arc
2/r=341,3—1,542 • 52,64=216,4 cm4

un

I
x „

=/
v,ļ-xc ļ/c

/r=448,5-4,23 • 1,54• 52,64= 104,5 cm
4.

Centrālos inerces momentus var aprēķināt (kontrole), arī saskaitot atse-

višķo figūru inerces momentus pret šķēluma centrālajām asīm xc un yc.
Aprēķinām katras figūras inerces momentus I

Xi
u\ Iy

t

{i)
un /

I:J/(.<" pret tās

centrālajāmasīm x(, yi, rezultātus ierakstām 1-2. tabulā.

Trīsstūris (/). Izmantojuši formulas (1.49) un (1.51), iegūstam, ka

b,h3 3-9
3

l
x

'= =- =60,75 cm
4,

' 36 36

b, 3h 33 -9
/„ '= = 6,75 cm

4

36 36

un

b^H1 3 2 -92

I
x „

'
=

-= =10,12 cm4.
>*' 72 72

Taisnstūris' (//). Izmantojuši formulas (1.18), (1.16) un (1.12), da-

būjam, ka

b, r h3 4-g3

/ =_ =
=243cm

4,
2 • 12 12

bii 3 h. 43 -9
7„ //= _—= =48 cm

3
un lx y "=o.

ī} 12 12
82

Pusriņķis (///). Izmantojuši formulas (1.26), (1.54) un (1.12), iegūs-

tam, ka

JtP* Jt-24

t tu—
=

=2jt=6,28 cm4, .
• 8 8

I
v

Ijr
=0,1lP4=o

l
ll -24

= 1,76 cm
4

un lx
3 y3

"'=o-.

Riņķis (IV). Izmantojuši formulu (1.27), dabūjam, ka

/ iv
=ļ iv

=

*'!_=_ _lLll-=-0,78cm4
un I

x vIV=0.
*> 4 4

Aprēķināsim katras figūras smagumcentrā koordinātes a„ bi asu xc, ye

sistēmā.
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1-2. tabula

Trīsstūris:

ai =«/i-#c=3,00-4,23=-1,23 cm,

bl=xl-xe
=-1,00- 1,54=-2,54 cm.

Taisnstūris:

c2=«/2-!/c=4,50-4,23=0,27 cm,

h=*»-.vc
=2- 1,54=0,46 cm.

Pusriņķis:

<*3=i/3-ž/c=7-4,23=2,77 cm,

6s=*s-*c»4,85-1,54=3,31 cm.

Riņķis:

fl< =i/4-i/c =7,5-4,23 =3,27 cm,

64 = =2,5-1,54 =0,96 cm.

Izmantojuši asu paralēlās pārbīdes formulas (1.39), (1.40), (1.42) un

1-2. tabulu, iegūstam, ka

l
x =2/*<«>=2 (lx^+aiIFi ) =346,9 cm

4,

I
y

=2/
Vļ<i>=2 (/

y
=216,4 cm

4

un

/
Xcl/r

=2/x
c

v
c

"'»=2(1* iy<i)+aibiF
i ) =104,5 cm

4

.

Kā redzam, pēc abiem paņēmieniem iegūto centrālo inerces momentu vēr-

tības sakrīt, tas nozīmē, ka aprēķinos kļūdu nav.

4. Nosakām galveno asu v, v virzienleņķi oc, izmantojot formulu (1.57),

2/x
y

2-104,5
tg 2a= = =-1,60;

/* -l
v 346,9-216,4

Figūras Figūras centrālie inerces momenti pret

atstatumi

starp para-

lēlajām asīm

x.(y.) un

atsevišķās figūras
centrālajām asīm

šķēluma centrālajam
asīm x

c
y

clau-

kums

¥.

a*F, b.'F. abf
Nr.

a. b. | t x,V, V> V° '*cucli

cm
1 cm cm' cm' cm'

/

//

///

IV

13.50
36,00
6,28

—3,14

-1,23 -2,54
0,27 0,46
2,77 3,31

3,27 0,96

20,43
2,62

48,16

-33,57

87,10
7,62

68,80

-2,89

42,22 60.75 6,75 10.12 81,18 93,85 52,34
4,46 243.00 48,00 0 245,62 55,62 4,46

57,57 6,28 1,76 0 54,44 70,56 57,57
—9,85 —0,78 —0,78 0 —34,35 —3,67 —9,85

S I 52,64 | — I 37,64 | 160,63| 94,40| 309,25 | 55,73I 10,12 | 346,90 | 216,40 | 104,50
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no trigonometriskajām tabulām atrodam 2a=-58°, tad a=—29° Lenka a ne-

gatīva vērtība rāda, ka galvenā ass v pagriezta attiecībā pret xc
asi pulksteņa

radītāju kustības virziena; otra galvenā ass v ir perpendikulāra v asii (skat
1-13. zīm.).

5. Aprēķinām galvenos inerces momentus /„ un /„ pēc formulas (1.60):

/ +/
max x

c v
c

1

346,9+216,4 1
= ±—V(346,9-216,4)2+4- 104,52

= (282+123) cm
4.

Aplūkojamā gadījumā h>l
v,\ pēc formulām (1.45) un (1.46) iegūstam,

ka /«>/„,

/„=max 7=405 cm
4

un 7„ =min/= 159 cm 4.

Galvenos inerces momentus varēja aprēķināt arī pēc formulām (1.45) un

(1.46) vai (1.58) un (1.59).

Lai pārliecinātos, ka iegūtas galveno inerces momentu vērtības /„ un /„
un galveno asu v, v virzieni noteikti pareizi, ieteicams aprēķināt, piemēram,
šķēluma centrifugālo inerces momentu Ix

(
y

c, izmantojot formulu (1.48), kurā

par sākotnējām uzskatīsim asis v, v:

/v„=C; sin 2a=sin 58°=0,848,

/«-/. 405-159
lx v =

sin2a= 0,848= 104,5 cm4.
2 2

Kā redzam, atbilde sakrīt ar 3. punktā aprēķināto /*
y

vērtību.

Noteiksim šķēluma, mazākos pretestības momentus W
u un W

v.

Tāpēc aprēķināsim šķēluma attālākā punkta A atstatumu no v ass v 2un

attālākā punkta B atstatumu no v ass v, (v2>Vļ un Uļ>u2 ).

Izmantojuši formulu (1.43), aprēķinām punkta A ordināti un punkta B

abscisu:

Va=l/c a c°s a—xca sina=—4,23 cos 29°—4,54 sin 29°=

=-4,23■ 0,875-4,54 • 0,485= -5,92 cm;

üß= C B cos a+ycß sin a=2,46 cos 29°+4,23 sin 29°=

=2,46-0,875+4,23-0,485=4,21 cm;

V2= \vA |=5,92 cm, U| =vb=4,21 cm.

Izmantojuši formulu (1.62), dabūjam, ka

7
U

405
min W

u
=—= =68,5 cm

3

v 25,92
un

/„ 159
min W

t
=_= =37,8 cm

3.
U, 4,21
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II PIELIKUMS

MĒRVIENIBUSISTĒMAS

//-/. tabula

Bieži ērtības labad lieto šādas mērvienības: 1 kN=l03 N (kilo-
N

ņutons), IMN=I06 N (megaņutons), 1 bars=l05

—j- un IkW=

= 103 \V (kilovats).
Sakarība starp speķu un spriegumu mērvienībām abās sistē-

mās attiecīgi ir

lkG=9,81N un 1 —

,
m 2 m2

kG N MN
1 =9,81 • 104

cm 2 m 2 m2

1 bārs=l,o2 —,
cm 2

1 kW= 102 ZS,
. s

IZS=75—— =0,736kW.
s

Mērvienība

Fizikālo lielumu

nosaukums tehniskajā
sistēmā

si

sistēmā

Garums

Masa

Laiks

Masas inerces moments

Laukuma inerces moments

Spēks
Spēka moments

Darbs ļ
Enerģija /"
Jauda i

Tilpumsvars
Spiediens ļ
Spriegums /

m

V s

kg-m2

m
4

kg-m-s-2
— ņutons (N)

kg • m
2

•s -2 (Niri)

m

kG-s2-m-'

s

kG-m-s2

m
4

TfG""!

kg-m2
-s~

2
— džouls (J) kG-m

kg • m2 • s-3—vats (W)
kg • m

-2
• s~

2 (Nm-3) \'
kG-m-s-1

kG-m~ 3

kg-m-'-s-2 (Nm-2 ) kG-m- 2
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///-/.

tabula.
I

profils

rOCT

8239-56*,

8240-56*,

IIIPIELIKUMS

Velmēto

tēraudu

sortiments 8509-57,

8510-57 Raksturotāji
lielumi

Izmēri

.-

y-y

ProfilaNr.

Viena tekoša metra svars

h

b

d

t

w
x

x-x

i

x

s*

cm
4

cm

cm
1

cm
4

cm'

cm

cm'

k(i

mm
55

4,5

7,2

12,0

198

39,7

4,06

23,0

17,9

6,49

1,22

II)

9,46

100

4,88

33,7

27,9

8,72

1,38

12

11,5

120

64

4,8

7,3

14,7

350

58,4

73

7,5

17,4

572

81,7

5,73

46,8

41,9

11,5

1,55

14

13,7

140

4,9

14,5

1,70

100

81

5,0

7,8

20,2

873

109

6,57

62,3

58,6

16

15,9

I

82,0

18,4

1,88

18

18,4

180

90

5,1

8,1

23,4

1290

143

7,42

81,4

19,9

180

100

5,1

8,3

25,4

1430

159

7,51

89,8

114

22,8

2,12

18;,

104

115

23,1

2,07

20

21,0

200

10(1

5,2

8,4

26,8

1840

184

8,28

5,2

8,6

28,9

2030

203

8,37

114

155

28,2

2,32

20a

22,7

200

110

28,6

2,27

|

5,4

8,7

30,6

2550

232

9,13

131

157

22

24,0

220

liti
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///-/.

tabulas

turpinājums

Izmēri

Raksturotāji
lielumi

Viena tekoša metra svars

k

b

d

t

K
—
X

y-y

ProfilaNr.

'x

l

x

S

cm
4

kG

mm

cm
2

cm
3

cm
3

cm

cm
3

cm
4

cm

22a

25,8

220

120

5,4

8,9

32,8

2

790

254

9,22

143

206

34,3

2,50

24

27,3

240

115

5,6

9,5

34,8

3

460^

289

9,97

163

,

198

34,5

2,37

24a

29,4

240

125

5,6

9,8

37,5

3

800

317

10,1

178

260

41,6

2,63

27

31,5

270

125

6,0

9,8

40,2

5

010

371

11,2

210

260

41,5

2,54

27a

33,9

270

135

6,0

10,2

43,2

5

500

407

11,3

220

337

50,0

2,80

30

36,5

300

135

6,5

10,2

46,5

7

080

472

12,3

268

337

49,9

2,69

30a

39,2

300

145

6,5

10,7

49,9

7

780

518

12,5

292

436

60,1

2,95

33

42,2

330

140

7,0

11,2

53,8

9

840

597

13,5

339

419

59,9

2,79

36

48,6

360

145

7,5

12,3

61,9

13

380

743

14,7

423

516

71,1

2,89

40

56,1

400 '450

155

8,0

13,0

71,4

18

930

947

16,3

540

666

85,9

3,05

45

65,2

160

8,6

14,2

83,0

27

450

1220

18,2

699

807

101

3,12

50

76,8

500

170

9,5 10,3

15,2

97,8

39

290

1570

20,0

905

1040

122

3,26

55

89,8

550

180

16,5 17,8

114

55

150

2000

22,0

1150

1350

150

3,44

60

104

600

190

11,1

132

75

450

2510

23,9

1450

1720

181

3,60

65

120

650

200 210

12,0

19,2

153

101

400

3120

25,8

1800

2170

217

3,77

70

138

700

13,0

20,8

176

134

600

3840

27,7

2230

2730

260

3,94

70a

158

700

210

15,0

24,0

202

_152

700_

175

370"

4360

27>5

2550

3240

309-

4,01

706

184

700

210

17,5

28,2

234

5010

2940

27,4

3910

373

4,09
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111-2.

tabula.
H

profils

Izmēri

Raksturotāji
lielumi

Profila Nr.

Viena tekoša metra svars

h

b

d

t

X
—
X

s*

y-v

I
x.

W
x

l

V

cm*

cm'

cm

kS

mm

cm
2

cm

cm
4

vni

5

4,84

50

32

4,4

7,0

6,16

22,8

9,1

1,92

5,59

5,6

2,75

0,954

1,16

6,5

5,90

65

36

4,4

7,2

7,51

48,0

15,0

2,54

9,00

8,7

3,68

1,08

1,24

8

7,05

80

40

4,5

7,4

8,98

89,4

22,4

3,16

13,3

12,8

4,75

1,19

1,31

10

8,59

100

46

4,5

7,6

10,9

174

34,8

3,99

20,4

20,4

6,46

1,37

1,44

12

10,4

120

52

4,8

7,8

13,3

304

50,6

4,78

29,6

31,2

8,52

1,53

1,54

14

12,3

140

58

4,9

8,1

15,6

491

70,2

5,60

40,8

45,4

11,0

1,70

1,67

14a

13,3

140

62

4,9

8,7

17,0

545

77,8

5,66

45,1

57,5

13,3

1,84

1,87

16

14,2

160

64

5,0

8,4

18,1

747

93,4

6,42

54,1

63,3

13,8

1,87

1,80
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llt-2.

tabulas

turpinājums

Izmēri

Raksturotāji
lielumi

Viena tekošametra svars

h

h

d

t

x—x

y-y

Profila Nr.

U",

i

x

z
0

kG

cm
3

mm

cm
2

tin'

cm*

cm

cm
3

rtl!
4

cm

cm

16a

15,3

160

68

5,0

9,0

19,5

823

103

6,49

59,4

78,8

16,4

2,01

2,00

18.

16,3

180

70

5,1

8,7

20,7

1

090

121

7,24

69,8

86,0

17,0

2,04

1,94

18a

17,4

180

74

5,1

9,3

22,2

1

190

132

7,32

76,1

105

20,0

2,18

2,13

20

18,4

200

70

9,0

23,4

1

520

152

8,07

87,8

113

20,5

2,20

2,07

20a

19,8

200

80

9,7

25,2

1

670

167

8,15

95,9

139

24,2

2,35

2,28

22

21,0

220

82

5,4

9,5

26,7

2

110

192

8,89

110

151

2,21

22a

22,6

220

87

5,4

10,2

28,8

2

330

212

8,99

121

187

30,0

2,55

2,46

24

24,0

240

90

5,6

10,0

30,0

2

900

242

9,73

139

208

31,6

2,60

2,42

24a

25,8

240

95

5,6

10,7

32,9

3

180

9,84

151

254

37,2

2,78

2,67

27

27,7

270

95

6,0

10,5

35,2

4

160

308

10,9

178

37,3

2,73

30

31,8

300

100

6,5

11,0

40,5

5810

387

12,0

224

43,6

2,84

2,52

33

36,5

330

105

7,0

11,7

46,5

7

980

484

13,1

281

410

51,8

2,97

2,59

36

41,9

360

110

7,5

12,6

53,4

10

820

601

14,2

350

513

61,7

3,10

2,68

40

48,3

400

115

8,0

13,5

61,5

15

220

761

15,7

444

642

73,4

I

3,23

2,75
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111-3.

tabula.

Vienādmalu
leņķis

Profila Nr.

izmēri
b

d

tekoša

x-x

Xq
—

Xq

Raksturotāji
lielumi

x,-x,

svars

max
I

x

max
(

x

min
I

y

i

mm

cm
2

kO.

cm
4

cm

cm
4

cm

cm

nu'

20

34

1,131,46

0,89 1,15

0,400,50

0,590,58

0,63 0,78

0,75 0,73

0,17 0,22

0,390,38

0,81 1,09

0,600,64

2,5

25

34

1,43 1,86

r,46

0,81 1,03

0,75 0,74

1,29 1,62

0,950,93

0,340,44

0,490,48

1,572,11

0,73 0,76

2,8

28

3

1,62

1,16

0,85

1,84

1,07

0,48

0,55

2,20

0,80

3,2

32

34

1,862,43

1,461,91

1,772,26

0,970,96

2,803,58

1,23 1,21

0,740,94

0,63 0,62

3,26 4,39

0,89 0,94

3,6

36

34

2,10 2,75

1,652,16

2,563,29

1,101,09

4,06 5,21

1,39 1,38

1,061,36

0,710,70

•4,646,24

0,99 1,04
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111-3.

tabulas

turpinājums

Profila Nr.

Izmēri
b

d

tekoša

x-x

Xtļ
—

XoRal

urotaji

lielumi

x,-x,

svars

max
ī

x

z
0

max
i

o

min
/

min
i

y

mm

cm
s

kG

cm
4

cm
1

cm

cm

cm*

c

m

cm*

cm

4

10

3 4

2,35 3,08

1,852,42

4,58

1,231,22

5,63 7,26

1,55 1,53

1,47 1,90

0,790,78

6,358,53

1,09 1,13

4,5

45

345

2,653,48 4,29

2,082,73 3,37

5,13 6,638,03

1,37

8,13 10,512,7

1,75 1,741,72

2,12 2,743,33

0,89 0,89 0,88

9,04 12,1 15,3

1,211,26 1,30

5

50

34 5

2,96 3,89 4,80

2,323,05 3,77

7,11 9,21 11,2

1,55 1,541,53

11,3 14,6 17,8

1,951,94 1,92

2,95 3,80 4,63

1,000,99 0,98

12,4 16,620,9

1,331,38 1,42

5,6

56

3,5 45

3,86 4,38 5,41

3,033,44 4,25

11,6 13,116,0

1,73 1,73 1,72

18,420,8 25,4

2,182,18 2,16

4,80 5,41 6,59

1,12 1,11 1,10

20,3 29,2

1,501,52 1,57

6,3

03

456

4,966,13 7,28

3,904,81 5,72

18,923,1 27,1

1,95 1,941,93

29,936,6 42,9

2,452,44 2,43

7,81 9,52 11,2

1,25 1,25 1,24

33,141,5 50,0

1,691,74 1,78

70

1,55 67 8

6,206,86 8,15 9,42 10,7

4,875,38 6,39 7,398,37

29,0 31,937,6 43,0 48,2

2,16 2,16 2,152,14 2,13

46,050,7 59,6 68,276,4

2,72 2,722,71 2,692,68

12,0 13,2 15,517,820,0

1,39 1,39 1,381,37 1,37

51,056,7 68,4 80,191,9

1,88 1,901,94 1,992,02

7,5

75

567 8 9

7,39 8,78 10,1 11,5 12,8

5,80 6,89 7,969,02 10,1

39,5 46,6 53,359,8 06,1

2,312,30 2,29 2,282,27

62,6 73,984,6 94,9 10,5

2,91 2,90 2,892,87 2,86

16,419,322,124,8 27,5

1,491,48 1,48 1,471,46

69,6 83,998,3 113 127

2,02 2,062,10 2,15 2,18
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80

6 78

9,38 10,8 12,3

7,36 8,51 9,65

57,065,8 73,4

2,47 2,46 2,462,44

83,6 90,4 104 116

3,11 3,11 3,093,08

21,823,5 27,0 30,3

1,591,58 1,58 1,57

93,2 102 119 137

2,17 2,19 2,232,27

90

6789

10,6 12,313,9 15,6

8,33 9,64 10,912,2

82,1 94,3 106 118

2,782,77 2,76 2,75

130 150 168 186

3,50 3,493,48 3,46

34,0 38,9 43,848,6

1,79 1,78 1,771,77

145 169 194 219

2,432,47 2,51 2,55

10

100

6,5 7 8 10 12 14 16

12,813,8 15,619,222,8 26,3
'

29,7

10,110,8 12,2 15,117,920,623,3

122 131 147 179 209 237 264

3,09 3,083,07 3,05 3,033,00 2,98

193 207 233 284 331375 416

3,88 3,88 3,873,84 3,813,78 3,74

50,754,2 60,9 74,186,9 99,3 112

1,99 1,981,98 1,961,95 1,941,94

214 231 265 333402 472 542

2,68 2,712,75 2,832,91 2,993,06

11

110

8

15,217,2

11,9 13,5

176 198

3,40 3,39

279 315

4,294,28

72,781,8

2,192,18

308 353

2,96 3,00

!,5

125

89 10 12 14 16

19,722,0 24,3 28,933,4 37,8

15,5 17,319,122,726,2 29,6

294 327 360 422 482 539

3,87 3,863,85 3,823,80 3,78

467 520 571 670 764 853

4,874,864,84 4,824,78 4,75

122 135 149 174 200 224

2,492,48 2,472,46 2,45 2,44

516582 649 782 916 1051

3,363,40 3,453,53 3,61 3,68

14

140

910 12

24,7 27,332,5

19,421,525,5

466 512 602

4,34 4,334,31

739 814 957

5,475,46 5,43

192 211 248

2,792,78 2,76

818911 1097

3,78 3,823,90

16

160

10 11 12 14 16 1820

31,4 34,437,4 43,349,1 54,860,4

24,727,029,4 34,038,5 43,047,4

774 844 913 1046 1175 1299 1419

4,964,95 4,944,924,89 4,874,85

1229 1341 1450 1662 1866 2061 2248

6,256,24 6,236,20 6,176,13 6,10

319 348 376 431 485 537 589

3,193,18 3,17 3,163,143,13 3,12

1356 1494 1633 1911 2191 2472 2756

4,304,35 4,394,474,55 4,634,70



111-3.

tabulas

turpinājums

Profila Nr.

Izmēri
b

d

tekoša

x-x

Raksturotāji
lielumi

svars

l

x

max
I

x

max
i

x

min
I

y<ļ

min
i

y

l
*>

cm
2

kG

<m
1

cmi

cmi

cm

cm

cm
I

cm

18

180

11 12

38,842,2

30,5 33,1

1216 1317

5,60 5,59

1

933
2

093

7,06 7,04

500 540

3,593,58

2

128
2

324

4,85 4,89

20

200

12 13 14 1620 25 30

47,1 50,954,6 62,0 76,5 94,3 111,5

37,0 39,9 42,848,7 60,174,0 87,6

1823 1901 2097 2363 28713466 4020

6,226,21 6,20 6,176,12 6,06 6,00

2

896
3

116 3333 3755
4

560
5

494
6

351

7,84 7,83 7,817,78 7,72 7,637,55

749 805 861 970 1182 1438 1688

3,993,98 3,97 3,96 3,933,91 3,89

3

182
3

452
3

722
4

264
5

355
6

733
8

130

5,37 5,42 5,465,54 5,705,89 6,07

22

220

14 16

60,468,6

47,453,8

2814 3175

6,83 6,81

4

470
5

045

8,608,58

1159 1306

4,384,36

4

941
5

661

5,936^02

25

250

16 1820 22 25 28 30

78,4 87,7 97,0 106,1 119,7 133,1 142,0

61,508,9 76,1 83,394,0 104,5 111,4

4717 5247 5765 6270 7006 7717 8177

7,70 7,73 7,717,69 7,657,61 7,59

7

492
8

337
9

160
9

901
11

125
12

244
12

965

9,78 9,759,72 9,69 9,649,59 9,56

1942 2158 2370 2579 2887 3190 3389

4,98 4,96 4,944,93 4,91 4,894,89

8

286
9

342
10

401
11

464
13

064
14

674
15

753

6,75 6,83 6,917,00 7,11 7,23 7,31



451

111-4.

tabula.

Nevienadmalu
leņķis

Raksturotāji
lielumi

Izmēri

Viena tekoša

Profila Nr.

B

b

d

x-x

y-y

X
t

-Xt

u
—
u

svars

'v cm
4

1 cm
4

i/o

cm
4

x*

min/„

minf
u

tga

cm
4

cm

cm

mm

cm
2

kG

2,5/1,6

25

10

3

1,16

0,91

0,70

0,78

0,22

0,44

1,56

0,86

0,43

0,42

0,13

0,34

0,392

3,2/2

32

20

34

1,491,94

1,171,52

1,52 1,93

1,011,00

0,46 0,57

0,55 0,54

3,264,38

1,081,12

0,82 1,12

0,49 0,53

0,28 0,35

0,43 0,43

0,3820,374

4/2,5

40

25

34

1,892,47

1,48 1,94

3,06 3,93

1,271,26

0,93 1,18

0,70 0,69

6,37 8,53

1,321,37

1,582,15

0,59 0,63

0,56 0,71

0,540,54

0,385 0,381

4,5/2,8

45

28

34

2,14 2,80

1,682,20

4,415,68

1,43 1,42

1,321,69

0,79 0,78

1,471,51

2,202,98

0,64 0,08

0,79 1,02

0,610,60

0,3820,379

5/3,2

50

32

34

2,42

1,902,49

6,177,98

1,001,59

1,992,56

0,910,90

12,4 16,6

1,601,65

3,264,42

0,720,76

1,181,52

0,700,69

0,4030,401

5,6/3,6

56

30

5

3,163,58 4,41

2,48 2,813,46

10,1 11,413,8

1,79 1,781,77

3,30 3,704,48

1,021,02 1,01

20,323,2 29,2

1,801,82 1,86

5,436,25 7,91

0,820,840,88

1,952,192,66

0,79 0,780,78

0,4070,406 0,404
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111-4.

tabulas

turpinājums

Izmēri

Raksturotāji
ielumi

Profila Nr.

B

b

</

tekoša

x—x

x,-x,

l/i-ļ/i

u
—
u

svars

i

•v cm
4

min/
u

min/

cm
4

i

ga

ii

11
11

cm
1

kG

cm
4

cm

cm

cm

cm

cm

6,3/4,0

03

40

4 568

4,04 4,985,90 7,68

3,17 3,91 4,636,03

16,3 19,923,3 29,6

2,01 2,00 1,99 1,96

5,16 6,26 7,289,15

1,131,12 1,11 1,09

33,0 41,449,9 66,9

2,03 2,082,12 2,20

8,51 10,813,1 17,9

0,91 0,95 0,99 1,07

4|365,58

0,87 0,86 0,86 0,85

0,397 0,396 0,393 0,386

7/4,5

45

4,55

5,07 5,59

3,98 4,39

25,3 27,8

2,23 2,23

8,25 9,05

1,28 1,27

51' 56,7

2,252,28

13,615,2

1,031,05

5^34

0,980,98

0,4070,406

70 75

50

56 8

6,117,25 9,47

4,795,69 7,43

34,840,9 52,4

2,392,38 2,35

12,5 14,618,5

1,43 1,42 1,40

69,783,9 112

2,392,44 2,52

20,8 25,2 34,2

1,171,21 1,29

8,48 10,9

1,09 1,081,07

0,436 0,4350,430

8/5

80

50

56

6,36 7,55

4,995,92

41,6 49,0

2,55

12,714,8

1,41 1,40

84,6 102

2,65

20,8 25,2

1,13 1,17

7,58 8,88

1,091,08

0,3870,386

9/5,6

90

56

5,568

7,86 8,54 11,18

6,17 6,708,77

65,3 70,690,9

2,88 2,882,85

19,721,2 26,1

1,58 1,581,56

132 145 194

2,92 2,95 3,04

32,2 35,2 47,8

1,26 1,28 1,30

11,8 12,7 16,3

1,221,22 1,21

0,384 0,384 0,380

10/6,3

100

63

67810

9,59 11,112,6 15,5

8J09,87 12,1

98,3 113 127 154

3,2 3,193,18 3,15

30,6 35,039,2 47,1

1,791,78 1,77 1,75

198 232 266 333

3,23 3,28-3,32 3,40

49,9 58,767,6 85,8

1,42 1,461,50 1,58

18,220,823,4 28,3

1,38 1,37 1,361,35

0,393 0,3920,391 0,387

11/7

110

70

6,5 78

11,4 12,313,9

10,9

152 172

3,51

45,6 48,754,6

2
1,991,98

286 309 353

3,55 3,57 3,61

74,3 80,3 92,3

1,581,6 1,64

26,9 28,8 32,3

1,53 1,53 1,52

0,402 0,402 0,400
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12,5/8

125

80

7 8 10 12

14,116 19,723,4

11 12,515,5 18,3

227 256 312 365

4,01 4 3,98 3,95

73,7 83,0 100 117

2,29 2,28 2,26 2,24

452 518 649 781

4,01 4,05 4,144,22

119 137 173 210

1,8 1,841,92
2

48,8 59,3 69,5

1,75 1,74 1,72

0,406 0,4040,400

14/9

140

90

8 10

18 22,2

14,1 17,5

364 444

4,49 4,47

120 146

2,582,56

727 911

4,494,58

194 245

2,03 2,12

70,3 85,5

1,98 1,96

0,411 0,409

16/10

I6G

100

9 10 12 14

22,9 25,330 34,7

18 19,823,627,3

606 667 784 897

5,15 5,135,11 5,08

186 204 239 272

2,85 2,84 2,82 2,8

1

221
1

359
1

634
1

910

5,19 5,235,32 5,40

300 335 405 477

2,23 2,282,36 2,43

110 121 142 162

2,2 2,192,182,16

0,391 0,3900,3880,385

18/11

10 12

28,3 33,7

22,2 26,4

952 1123

5,8 5,77

276 324

3,123,1

1

933
2

324

5,88 5,97

444 537

2,44 2,52

165194

2,422,40

0,3750,374

180

110

20/12,5

11 12 16

34,937,9 43,9 49,8

27,429,7 34,439,1

1449 1568 1801 2026

6,45 6,436,41 6,38

446 482 551 617

3,58 3,573,54 3,52

2

920
3

189
3

726
4

264

6,5 6,546,62 6,71

718 686 922 1051

2,792,83 2,912,99

264 285 327 367

2,75 2,742,73 2,72

0,3920,3920,390 0,388

200

125

25/16

12 16 1820

48,3 63,6 71,178,5

37,9 49,955,8 61,7

3147 4091 4545 4987

8,078,02 7,997,97

1032 1333 1475 1613

4,62 4,584,564,53

6212
8

308
9

358 10410

7,97 8,148,23 8,31

1634 2200 2487 2776

3,53 3,69 3,773,85

604 781 866 949

3,543,50 3,493,48

0,4100,408 0,4070,405

250

100
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IV PIELIKUMS

MATERIĀLU MEHĀNISKIE RAKSTUROTĀJI

Pielikuma ir doti dažiem prakse bieži izmantojamiem materiā

liem šādi raksturotāji:

E — elastības modulis stiepē (spiedē),.
G

—
elastības modulis bīdē,

a — lineārais termiskās izplešanās koeficients, 1
06st, o&sp

— stiprības robežspriegumi stiepē un spiedē,

Ob
— stiprības robežspriegums materiāliem ar Obst=Obsp

Tb — stiprības robežspriegums cirpē,

or — tecēšanas robežspriegums stiepē (spiedē),
o_i — ilgizturības robežspriegums liecē,
T_i — ilgizturības robežspriegums vērpē.

Tērauds.

kG kG
£=2- 106

—-,
G=8-105

un

cm
2

cm
2

a=125.10-7 grād-'.

C6 = (4 aT = -,-l*J£-..
qt g.

I mm
2

mm
2

mm
2

t-V-00.--13)——;
1

mm
2 mm

2

06==(52... 6 at=2B—tt=l9-£%-,
mm

2
mm

2 mm2

i kG kG

o- 1=(22-30) T, t_,= (13- 18)——.

mm
2 mm2

Čuguns. £=1,2- 106 G =4,5-105
un

to
cm

2
cm-

a=l6s- 10-7 grād-'.

f kG kG

«15-32
kG

.

kG

o_i =7 , t_i=5 .

v mm
2

- mm2



kG kG

Dūraluminijs. £ =0,7• 106
-,

G=2,5-105
un

cm
2

cm
2

a=240-10-7 grād-'.

kG
„

kG

D-l a6 =(lB-42) -, or =(o---2o -.

v 1 v
mm

2 mm2

kG

Betons. £= (0,1 -0,4) 106
r ,v

cm
2

ob st=(3-70)-|±- un absp = (25-800)^-.

Koks £= 1 - 105
yr
| un G=°' 5 - 1()6

7rn
T-

(šķiedru
virzienā).

kG
nn

kG
Priede. O 6 St

= 800
-,

obsp =400 - un

cm
2 cm-

kG
Tb=80 -.

cm
2

Ozols. o6
obsp =

510-^
7 un

cm
2 cm-

an

kG

T6= 80 -.

cm
2



3. 3. JlaßeHaeji, A. 11. Ba.iMMaH

COnPOTHBJTEHHE MATEPHAJIOB

H3flaTeJibCTßo «3Bafir3He»

Pnra 1970

Ha .naTbiuīcKOM H3biKe

E. Lavendelis, A. Valdmanis.

MATERIĀLU PRETESTĪBA.

Vāku zīm. G. Ezernieks.

Redaktors E. Ceplītis. Māksi, redaktore A. Ozo-

liņa. Tehn. redaktore V. Lazdiņa. Korektore A. Ča-

karē.

Nodota salikšanai 1969. g. 10. decembri. Parak-

stīta iespiešanai 1970. g. 3. decembrī. Papīra for-

māts 60X90/16. Tip. pap. Nr. 3. 28,5 fiz. iespiedi.;
28.5 uzsk. iespiedi.; 23.63 izdevn. 1. Metiens 5000

eks. JT .00830. Maksā 81 kap. Izdevniecība «Zvaig-
zne» Rīgā, Gorkija ielā 105. Iz'devn. Nr. 1306/A-380.

lespiesta Latvijas PSR Ministru Padomes Preses
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