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02-g 3D  DV                  IMPLIMENTARE STEM ”ACCELERARE PE SERPENTINE” 

Investigarea mișcării pe serpentine sub acțiunea mai multor forțe și a  

transformării energiei mecanice cu ajutorul senzorului digital  

wireless de Accelerație și Altmetru cu 3 axe (3D) PS-3223  

Scopul este de-a măsura altitudine, accelerația și componentele ei, inclusiv componentele 

vitezei unghiulare de rotație la mișcare 3D pe serpentine cu periodicitate în proiecția pe plan 
orizontal. A corela accelerația corpurilor aflate în mișcare 3D, altitudine și rotație (accelerație 
centripetă) folosind Accelerometrul, Altmetrul și Giroscopul senzorului wireless de Accelerație 
și Altmetru PS-3223. Aflarea unor legi de mișcare cu elemente de rotație, accelerarare la 

altitudinea din laborator în sistemul de referință legat cu Pământul pentru diferite înălțimi și 
geometrii de poziționare a senzorului cu 3 axe (3D). Implimentare practică cu studii de caz la 

mișcare pe serpentine în baza măsurătorilor cu ajutorul accelerometrului, giroscopului și 
altmetrului. 

Sarcini experimentale: Având la dispoziție pentru investigații experimentale un modul – 

jucărie care include serpentine cu 5 nivele (4 trepte), un senzor wireless de Accelerație și 
Altmetru cu 3 axe (3D) PS-3223 și o mașină jucărie (cărucior) care poate coboarî accelerat pe 

serpentine de la nivelul 5 spre bază, măsurați: 
1. cu Altmetru, altitudinea la nivelul mesei de laborator pe care este situată baza serpantinei și 

altitudinea la nivelul 5 al sepentinei; 

2. cu Altmetru, altitudinea mașinei jucării (cărucior) pe toată durata mișcării; 
3. cu Accelerometru, accelerația mașinei jucării (cărucior) pe toată durata mișcării și 
componentele  accelerației (în m/s

2
 și cu afișare cm/s2

); 

5. cu Girometru (Giroscopul),  mișcarea de rotație în jurul uneia 

dintre axe, pe toată perioada deplasării. 
6. Prezentați dinamica în timp a măsuranzilor folosind SOFTUL 
SPARKvue 

Determinați și verificați: 
a) Altitudinea la care se poziționează baza sistemului de 

serpentine în 4 situații de caz, înălțimea în (m): H1, H2, H3 și 
H4. 

b) Înălțimea serpentine pentru fiecare caz și calculate valoarea 
medie. 

c) Graficul Altitudinei, în (m) ca funcție de timp pe întreaga 
perioadă a mișcării pe serpentine în oricare situație de caz la alegerea dvs. 

d) Energia potențială maximă și variația  energiei potențiale la coborârea serpentinei în unul 

din cazuri, dacă căruciorul are masa mc=47 g, iar senzorul montat pe el are masa ms=36 g. 

e) Verificați pentru oricare situație de caz la 5 momente de timp diferite relațiile pentru 

accelerația totală și viteza unghiulară: 𝑎 = √𝑎𝑥2 + 𝑎𝑦2 + 𝑎𝑧2             𝜔 = √𝜔𝑥2 + 𝜔𝑦2 + 𝜔𝑧2 

f) Pentru oricare situație de caz ay(y) determinați funcția sinusoidală de interpolare care descrie 

starea de mișcare la coborâre serpentinei. 
g) Timpul mediu de coborâre a unui etaj al serpentinei folosind graficul sinusoidal de 

interpolare ay(y). 

h) Observați legitatăți ale mișcării periodice pe serpentine și descrieți prin mărimi fizice, 
formule oricare 3 procese ale mișcării sau caracteristici ale serpentine (ca pildă: înălțimea 
unui etaj; accelerația totală maximă și minimă sau proiecțiile acesteia; valorile maxime 

/minime ale vitezei unghiulare ωx, ωy, ωz; timpul de coborțre a serpentine; energia potentială 
minimă și energia potential maxima reieșind din cele 4 situații de caz; dependența 
funcțională a energiilor potentiale maxime/minime și variația energiei potențiale pentru 
fiecare caz al poziționării serpentinelor în funcție de altitudinea la care se afla baza 
serpentine, ș.m.a.) 
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Planificarea experimentului și montaje experimentale: 

Poziționăm sistemul de serpentine în condiții de 
laborator la câteva înălțimi H1, H2, H3 și H4 pentru 

care efectuăm investigații experimentale 3D cu 

accelerometrul, giroscopul și altmetrul senzorului 
digital wireless de Accelerație și Altmetru cu 3 axe 
PS-3223 (3D). Folosim pentru achiziție de date 
experimentale, analiză prelucrare și interpretare 
reprezentarea grafică a SOFT-ului SPARKvue. 

Elaborăm sarcini cu elemente de cercetare STEM. 
 

Specificații tehnice: 

PS-3223 Accelerometru Giroscop Altimetru 

Domeniu de 

măsurare 
± 16 g ± 100g; ± 200g; ± 400g ± 34,9 rad/s -1869,65 ÷ 9481,98 m 

Precizie ± 0,04 g ± 1 g (@ ± 100 g) ± 0,017 rad/s ± 0,5 m 

Rezoluție 0,001 g 0,1 g (@ ± 100 g)  5 cm 

Rata maximă 
de eșantionare 

1 kHz 

5kHz  
1 kHz 1 kHz 1 kHz 

 
Rezultatele experimentale de le prezentat pentru  3-5 valori arbitrare după modelul atasat (aici sunt 10 

situații de caz asemenea Lucrării practice Nr.1.1): 

Tabelul măsurătorilor pentru 10 stări de repaus alese arbitrar pentru măsurare a accelerației gravitaționale 
și componentele acesteea. 

H ALTITUDINE, ______________________(m) 

Măsuranzi, Metoda directă Metoda indirectă 

Nr t,s 𝒂𝒙 ± ∆𝒂, (
𝒎𝒔𝟐) 𝒂𝒚 ± ∆𝒂, (

𝒎𝒔𝟐) 𝒂𝒛 ± ∆𝒂, (
𝒎𝒔𝟐) 𝒂 ± ∆𝒂, (

𝒎𝒔𝟐) 𝑎 = √𝑎𝑥2 + 𝑎𝑦2 + 𝑎𝑧2, (
𝒎𝒔𝟐) 

1       

2       

3 3,000 6,267±0,04 6,042±0,04 -(0,168±0,04) 8,707±0,04 8,71±0,06 

4       

5       

 
H ALTITUDINE, ______________________(m) 

Măsuranzi, Metoda directă Metoda indirectă 

Nr t,s 𝜔𝒙 ± ∆𝜔, (
𝒓𝒂𝒅𝒔𝟐 ) 𝜔𝒚 ± ∆𝒈, (

𝒓𝒂𝒅𝒔𝟐 ) 𝜔𝒛 ± ∆𝒈, (
𝒓𝒂𝒅𝒔𝟐 ) 𝜔 = √𝜔𝑥2 + 𝜔𝑦2 + 𝜔𝑧2, (

𝒓𝒂𝒅𝒔𝟐 ) 

1      

2      

3 3,000 1,9±0,017 -(0,7±0,017) 10,0 ±0,017 10,20±𝟎, 𝟐𝟗 

4      

5      

 

Exemplul de calcul și interpretarea rezultatelor experimentale: 
Calcul numeric pentru accelerația gravitațională la momentul de timp t=3,000 s: 
3) 𝑎 = √𝑎𝑥2 + 𝑎𝑦2 + 𝑎𝑧2=√(6,267 𝑚𝑠2)2 + (6,042 𝑚𝑠2)2 + (0,168 𝑚𝑠2)2 = 8,706 𝑚𝑠2 = 8,71 𝑚𝑠2 

Calcul numeric pentru viteza unghiulară la momentul de timp t=3,000 s: 

3) 𝜔 = √𝜔𝑥2 + 𝜔𝑦2 + 𝜔𝑧2 = √(1,9 𝑟𝑎𝑑𝑠 )2 + (−0,7 𝑟𝑎𝑑𝑠 )2 + (10,0 𝑟𝑎𝑑𝑠 )2 = 10,20 𝑟𝑎𝑑𝑠  

Etc. 
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Rezultatele experimentale cu analiză grafică 

 
 

Rezultatul final:  

 

Concluzii:  

IMPLIMENTARE STEM ”ACCELERARE PE SERPENTINE” 

Extinsie-STEM: „Accelerări”, „Frânări”, „Mișcări variate”, „Topogane”, „Piste de alunecare”, 

„Reprezentare grafică a vectorilor”- proiect cercetări fundamentale pentru elevi folosind 

senzorul digital  wireless de Forță și Altitudine PS-3223  

  

N.B. 

În perioada de 6 luni puteți accesa gratis resursele de învățare la distanță oferite de PASCO, SUA 

Puteți descărca resurse științifice gratuite pentru învățare la distanță, cum ar fi cărți electronice, 
laboratoare, software și videoclipuri experimentate din pagina Învățare la distanță pentru 
profesori. 
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