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1. Uvod
V nadaljevanju bomo opisali postopek merjenja in obdelali postopke za opravljanje meritev
na naši napravi. Gre za preprosto napravo (Slika 1.1), kjer s težo uteži obremenjujemo vzorec
s konstantno natezno obremenitvijo in ob tem opazujemo raztezek našega vzorca. Vse
podatke beležimo s programom Labview v obliki tabel v tekstovnem dokumentu. Težo uteži
na vzorec določamo glede na material iz katerega je naš vzorec.

Slika 1.1: Naprava za demonstracijo lezenja polimernih materialov
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2. Postopek izvajanja meritve
2.1. Predstavitev programa
Pred začetkom izvajanja meritev moramo v program vnesti nekaj vhodnih podatkov.
V programu tako v oknu, ki je na sliki 2.1 izberemo kam želimo shranjevati podatke in
določimo ime datoteke.

Slika 2.1: Mesto shranjevanja meritve in tipka STOP za zaključek meritve

Izpolnimo tudi okenca v vhodnih podatkov (Slika 2.2). Okence ''Dolžina (mm)'' in
''Obremenitev (MPa)'' se izpolnita samodejno v nadaljevanju ko zaženemo program.

Slika 2.2: Vhodni podatki

V programu lahko izbiramo tudi ali želimo zajemati podatke (Slika 2.3). Samo v primeru, ko
je gumb za zajemanje podatkov osvetljen bo program zapisoval podatke v izbrano datoteko. V
večini meritev vklopimo zajemanje podatkov že v začetku pred začetkom meritev in tako
zajamemo vse izmerjene podatke. Če pa bi želeli manjši del podatkov lahko to izberemo
tukaj.

Slika 2.3: Gumb - zajemanje podatkov (levo vklopljen; desno izklopljen)

Meritev pa zaključimo s pritiskom na tipko ''STOP'', ki je vidna na sliki 2.1.
2

2.2. Vpenjanje vzorca
Vzorec vpnemo v vpenjala tako, da spodnje vpenjalo sedi na podporah (Slika 2.4). Na ta
način zagotovimo, da je razdalja med vpenjali 60 mm.

Slika 2.4: Vpenjanje vzorca
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2.3. Nastavljanje začetne dolžine vzorca
Pri stiskanju vzorca v vpenjala, se nam pri mehkejših vzorcih pogosto material nekoliko
raztegne in posledično vzorec upogne (Slika 2.5). Za zagotavljanje točnejših rezultatov zato
zaženemo naš program, ki v trenutni poziciji odčita napetost na senzorju.

Slika 2.5: Upogib vzorca v vpenjalih

Ko je program zagnan bo v prvem delu omogočal nastavljanje začetne dolžine vzorca. To
naredimo s majhnim razpiranjem podpor. Podpore imajo notranji rob obdelan pod kotom 45°
in tako omogočajo prilagajanje začetne dolžine za približno 2 mm, tako da jih malenkost
razpremo narazen (Slika 2.6).
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Slika 2.6: Vpenjala po razmiku

Ko je vzorec v razbremenjeni legi, v programu izberemo gumb ''Začetek meritve'' (Slika 2.7).
Tako se začetni dolžini 60 mm prišteje pomik spodnjega vpenjala iz začetne lege. S pritiskom
na ta gumb se tudi začne zajemanje podatkov in tako izrisovanje grafov. Po pritisku gumba
lahko podpore razpremo do konca (Slika 2.8).
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Slika 2.7: Začetek meritve

Slika 2.8: Položaj podpor med meritvijo
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2.4. Obremenitev
Utež pripnemo na jekleno pletenico že pred začetkom meritve, ko so vpenjala še na podporah.
Ko v program vnašamo maso (Slika 2.2) moramo sešteti maso obešene uteži in maso vpenjal
ki znaša 0,189 kg. Način vpenjanja uteži je na sliki 2.9.

Slika 2.9: Utež
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3. Rezultati
V programu na grafih izrisujemo vrednosti spremembe napetosti, deformacije, voljnosti in
celotne dolžine vzorca v odvisnosti od časa. Primer grafa je slika 3.1.

Slika 3.1: Sprememba napetosti po času

Podatke prikazane na grafih v programu pa zapisujemo tudi v tabelarični obliki v tekstovni
dokument in jih lahko kasneje enostavno obdelujemo s programom Excel (Slika 3.2).
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Slika 3.2: Primer shranjenih podatkov
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