
Lucrări practice la fizică 
 

Achiziții de date experimentale cu 
senzori digitali PASO-SUA 

CLASA A XI-A PROFIL REAL (10 ORE) 

 ÎN PERIOADA STĂRII EXCEPȚIONALE COVID-19 



Autori 

 Igor Evtodiev - dr. habilitat în științe fizico-matematice, 
profesor universitar, grad didactic superior la Fizică 

suport tehnic și didactic: 069335228 

ievtodiev@yahoo.com 

 

 

 Felicia Moraru – asistent tehnic și SOFT de operare, 
elevă în clasa a XII-a, olimpic la Fizică 

felicia_moraru@yahoo.com 



Coordonatori 
 Ludmila Bulhac –Specialist superior 

metodist, Inspecția școlară la Fizică a 
Direcției Generale de Educație, 
Cultură, Tineret și Sport, mun. 
Chișinău 

 

 Victor Pagînu – Consultant principal la 
Fizică MECC al RM 

 

 Suport tehnic, materiale, accesorii și 
senzori PASCO, SUA – Didact Vega, 
USPEE “Constantin Stere”, Uniunea 
Societăților Tehnico-Științifice 

(www.pasco.com ) 
(didact.vega@yahoo.com) 

 

http://www.pasco.com/
mailto:didact.vega@yahoo.com


Lucrări practice cu achiziție de date experimentale cu 
senzori digitali PASCO-SUA 

 
 Investigarea gazului real după modelul ecuației de stare a gazului 

ideal 

Studiul condițiilor meteorologice prin măsurători fizici digitali 
Efecte termice și electrice la metale și semiconductori 
Studiul caracteristicii Curent-Tensiune a unei diode 

Studiu comparativ a caracteristicii Curent-Tensiune a unui 
rezistor/diodă 
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Rezultatul final: 
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LUCRAREA 
PRACTICĂ NR.1  

CLASA XI 

APLICAREA 
SENZORILOR 

DIGITALI PASCO, 
SUA 

Investigarea 
gazului real după 
modelul ecuației de 
stare a gazului ideal Senzor digital wireless  

de presiune PS-3203 

Interfață digitală LXi 

Traductor de temperatură PS-2153 



Note Teoretice 
 Vom analiza o temă fundamentală din Teoria Cinetico-

Moleculară (TCM) care se ocupă cu studiul sitemelor de 
atomi și molecule care constituie substanța. 
 

 Substanţa are o structură discretă, discontinuă, fiind 
formată din atomi şi molecule care suferă o agitație 
termică.  

 

 Agitaţia termică este mişcarea spontană, haotică, 
dezordonată, la care participă moleculele oricărui corp, 
indiferent de starea lui de agregare. Această mişcare se 
intensifică cu creşterea temperaturii. La gaze mişcarea de 
agitaţie termică este o mişcare de translaţie dezordonată, 
între două ciocniri consecutive traiectoriile moleculelor 
fiind rectilinii. 
 



Note Teoretice 
 Din păcate, TCM oferă o soluție complexă pentru starea gazului 

real, de aceea, operăm cu o variantă simplificată a gazului, 
numit gaz ideal. 

 Particularitățile gazului ideal constau în absența interacțiunii 
între moleculele acestuia. Un gaz ideal poate deveni orice gaz a 
cărui temperatură este îndeajuns de mare, încât energia de 
interacțiune intermoleculară să fie neglijabilă în raport cu 
energia cinetică sau termică a gazului. 

 Din fericire, în condiții normale, aerul se comportă ca un gaz 
ideal, deci îi putem analiza parametrii de stare pentru a 
demonstra ecuația de stare a gazului ideal. 

 Starea sau condiția fizică a unui gaz poate fi descrisă de 
cantitatea de substanță 𝜗, presiunea P, volumul V, și 
temperatura acestuia T. 
 

𝜗, 𝑃, 𝑉, 𝑇 



Scopul lucrării 

 Ne propunem să studiem legile lui Boyle și Gay-Lussac printr-o serie de 3 experimente: 

 Partea A:  

Studiul dependenței presiunii gazului de volumul acestuia (P~ 1𝑉) 

 Partea B: 

Studiul dependenței presiunii gazului de temperatura acestuia (P~𝑇) într-un balon 

*Procese oscilatorii la spargerea unui balon (amortizări rapide) 
 Partea C: 

Studiul variației presiunii și temperaturii la încălzirea aerului dintr-o conservă de metal (P~𝑇) 
 

 

Studiul ecuației gazului ideal: 𝑃𝑉 = 𝜗𝑅𝑇 

Urmăriți secvențele video 



Partea A: 
Studiul dependenței presiunii gazului de 
volumul acestuia (P~ 1𝑉) 

Scopul: Demonstrarea legii lui Boyle pentru un gaz ale cărui temperatură 
și cantitate de substanță rămân constante pe durata procesului. (în partea A 
a experimentului,  
 

 

Instrumente și materiale:  
 Senzor de presiune PS-3203 atașat de o seringă gradată 
 Notebook pentru citirea datelor (SPARKvue) 

 

 

 

𝜗𝑅𝑇 − 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, analizăm un proces izoterm) 

𝜗, 𝑃, 𝑉, 𝑇 

Urmăriți secvențele video 



Montaj experimental 

 

 O dată ce atașăm seringa cu aer la senzor, deplasăm 
pistonul pentru a comprima volumul gazului din 
seringă. 

 Senzorul de presiune PS-3203 va colecta datele 
presiunii gazului în funcție de volumul acestuia 
P(V). 

 Construim graficul P(V) pentru a găsi corespodența 
dintre funcția “best fit” a graficului și ecuația lui 
Boyle. 
 

𝑃 = 𝐶 ∙ 1𝑉 

𝑃 = 𝜗𝑅𝑇 ∙ 1𝑉 𝜗𝑅𝑇 − 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 

𝜗𝑅𝑇 = 𝐶 
Instrumente:  
Senzor de presiune Pasco-3203 
Seringă gradată pentru citirea volumului 

Studiul legii lui Boyle cu ajutorul seringii gradate și 
senzorului de presiune wireless PS-3203 



Montaj Experimental 



Sarcini experimentale 
 În documentul SPARKvue XI-LPF-P(t) găsiți 9 

stări ale gazului (P, V) cu circa 100 măsurări ale 
presiunii pentru fiecare volum (de la 60 ml la 20 
ml, cu pasul de 5ml). 

 Din cele  peste 100 măsurări pentru acelaș 
volum, veți calcula valoarea medie a presiunii 
respectiv la fiecare volumul alegând minim 7 
date experimentale. 

 Cu valorile medii ai parametrilor de stare P 
(presiune)  și V (volum) corespunzător celor 9 
stări ale gazului, construiți graficul Presiune-
Volum, și din graficul P(V) folosind opțiunea 
SOFT-ului SPARKvue determinați funcția care 
caracterizează procesul gazului P(V).  

 Folosind valoarea parametrului (a) din funcția 
P(V)=b+a/V, determinați numărul de moli ai 
aerului cercetat în serinșă la temperatura camerii 



  



Sarcini experimentale 

 Se vor selecta datele pentru Presiune-Volum 
din documentul anterior SPARKvue XI-LPF-
P(t)timp și se vor introduce manual în 
opțiunea următoare a softului 

 

 

 

 

 

 

 Planificarea rezultatelor experimentale în 
formă tabelară a măsurătorilor pentru 9 stări 
ale gazului la comprimare (exemple de 
prelucrare). 

𝑵𝒓. 𝑷 ± ∆𝑷 (𝒌𝑷𝒂) 𝑽 ± ∆𝑽 (𝒎𝑳) 

1 91,1±1,0 60,0±1,0 

2 99,3 55,0 

3 110,1 50,0 

4 122,2 45,0 

5 137,2 40,0 

6 156,1 35,0 

7 180,4 30,0 

8 211,2 25,0 

9 264,3 20,0 





Prezentarea  
rezultatelor 
experimentale a 
măsurătorilor în formă 
grafică pentru 9 stări ale 
gazului la comprimare 

Funcția de “best fit” indică că 
dependența P(V) este una invers-
proporțională, adică: 𝑃 = 𝑎𝑉 + 𝑏,  𝑢𝑛𝑑𝑒 𝑎 = 5160, 𝑏 = 6,89, constante 
ce caracterizează unii parametri de stare 
a gazului ideal, adică: 𝑎 = 𝜗𝑅𝑇 

𝐷𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎ț𝑖 𝑛𝑢𝑚ă𝑟𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑖 𝜗 𝑎 𝑎𝑒𝑟𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑐𝑒𝑟𝑐𝑒𝑡𝑎𝑡 î𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔ă 𝑙𝑎  𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑡𝑎𝑟𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑒𝑟𝑒𝑖:  𝑎 = 5160 = 𝜗𝑅𝑇 
 



Partea B: 
Studiul dependenței presiunii 
gazului (aerului) de 
temperatura acestuia (P~𝑇) 
 
*Procese oscilatorii la spargerea 
unui balon (amortizări rapide) 
 
 
 La aplicarea unei efort mecanic (greutăți/ 

forțe) asupra balonului cu aer, gazul din 
interior nu-și modifică cantitatea de 
substanță și practic nici volumul (proces 
izocor) deși procesul va fi supus unor 
transformări de presiune și temperatură.  

 

 

Urmăriți secvențele video 



Etape experimentale 

 Cu ajutorul senzorilor PS-3203 de presiune și  PS-3222 de temperatură racordați la interfeța  Lxi PASCO pentru achiziția 
datelor experimentale cu eșantionare de până la 1 kHz, vom  stoca datele în formă grafică și tabelară  pentru presiune și 
temperatură în funcție de timp cu eșantionări diferite. Pentru prelucrare și analiză alegem valori ale   presiunei și 
temperaturei la diferite momente de timp, până la spargerea balonului. 

 Trasăm graficul presiunii în funcție de temperatură P(T).     



Sarcini experimentale și analiza rezultatelor în formă tabelară și grafică a 
măsurătorilor pentru 10 stări ale gazului prin aplicarea presiunii mecanice 
exterioare asupra membranei balonului 
 

𝐍𝐫. 𝑷 ± ∆𝑷 (𝒌𝑷𝒂) 𝐓 ± ∆𝐓 (℃) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Din documentul XI-LPF-P(t),T(t) cu achiziție de date în partea B 
(experimentului cu balonul) determinați: 
 Presiunea maximă, minimă și abaterea pătratică medie (dispersia) – cu 

ajutorul SOFT-ului folosind aplicația  cu pictogram indexată cu simbolul Σ.  

 Perioada T și frecvența 𝜈 oscilațiilor . 

 *Decrementul logaritmic 𝛿 = ln 𝑃(𝑡)𝑃(𝑡+𝑇) definit ca raportul a două amplitude 

consecutive din graficul P(t) în procesul de amortizare a debitului de aer. 

  *Factorul de amortizare al procesului 𝛽 = 11+(2𝜋𝛿 )2 
 Tabelul și graficul dependenței P(T)  

Toate sarcinile se vor efectua pentru procesul pe durata 𝑡1 = 8,82𝑠 → 𝑡2 =8,90𝑠 

 



Exemple de analiză grafică a datelor. Dependențele Presiune-timp și Temperatură-timp. 



Exemple de calcul 

 𝛿 = ln 𝑃(𝑡)𝑃(𝑡+𝑇) = ln 100,8 𝑘𝑃𝑎99,9 𝑘𝑃𝑎 = 8,96 ∙ 10−3 

 𝑇 = 8,853 𝑠 − 8,845 𝑠 = 0,008 𝑠 = 8 𝑚𝑠 

 Se observă că la momentul spargerii balonului, 
presiunea variază cu timpul conform funcției: 

 𝑃 = 𝑃0𝑒−𝛽𝑡 cos 𝜔𝑡 + 𝜑 , 𝑢𝑛𝑑𝑒 𝜔 = 2𝜋𝜈 = 2𝜋𝑇  

 𝛽 = 11+(2𝜋𝛿 )2 = 1,42 ∙ 10−3 

 

 

 



Partea C: 
Studiul variației presiunii și 
temperaturii la încălzirea 
aerului dintr-o doză de metal 
(conservă) (P~𝑇) 
 

Scopul:  
Determinarea dependenței 
presiunii de temperatură a unui gaz 
încălzit într-un vas de metal și apoi 
răcit brusc. 
Demonstrarea ecuației de stare 
pentru un proces izocor – legea lui 
Gay-Lussac. 

 

 

Urmăriți secvențele video 



Metode experimentale 
Vom studia procesul practic izocor prin încălzirea aerului dintr-o 
doză de metal cu ajutorul unui reșou electric, care apoi prin 
scufundarea într-un vas cu apă rece cu gheață este brusc răcit. 
 
În procesul de încălzire-răcire vom achizioționa date experimentale 
pentru presiune și temperatură din interiorul dozei la încălzire. 
Întrucât procesul de răcire este foarte  rapid, alegem eșantionare 
peste 100 Hz =n procesul răcirii bruște. 
 
În alte situații de caz Senzorii Pasco, racordați la SPARKvue vor 
citi în timp real, cu o frecvență de cca 50 Hz Temperatura (PS-
3222) și Presiunea (PS-3203) 
 
Vom trasa dependența P(T) până la evacuarea gazului din doză, și 
vom trasa linia de “best fit” (linearizare), pentru a găsi: 

 𝑃 = 𝑎𝑇 + 𝑏,  unde 𝑎 = 𝜗𝑅𝑉  

𝑃 = 𝜗𝑅𝑉 ∙ 𝑇 Și pentru valorile parametrilor în SI: 

Aflarea valorilor pentru constantele a și b ne oferă posibilitatea să caracterizăm gazul 



Planificarea rezultatelor experimentale în formă tabelară și grafică 
a măsurătorilor pentru 10 stări ale gazului la răcirea bruscă a 
aerului din conservă 

𝐍𝐫. 𝑷 ± ∆𝑷 (𝒌𝑷𝒂) 𝐓 ± ∆𝐓 (℃) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 Din datele experimentale achiziționate din documentul XI-LPF-P(T) 
pentru domeniul de micșorare a presiunii și intervalul de temperatură 
90-94 ℃ analizați și selectați valori numerice utile  pentru a construi 
graficul P(T) cu ajutorul căruia demonstrați și interpretați legile gazului 
ideal.  

 În procesul de răcire bruscă, folosind porțiunea de grafic P(t) 
corespunzător pantei de descreștere rapidă și din T(t) citim și trecem în 
tabel valorile parametrilor de stare, preiunea P și temperatura T 
corespunzător aceluiași moment de timp cu incertitudinea respectivă de 
măsurare. Cu ajutorul SOFT-ului SPARKvue construiți cu datele din 
Tabel graficul P(T ) și folosind opțiunea de liniarizare aflați funcția 
pentru parametrii de stare a gazului, descrisă cu ecuația liniară de tipul  

 𝑃 = 𝑎𝑇 + 𝑏, cu valori ale constantelor a și b cunoscute, alături de r și 
MRSE. 

 𝑎 = tan 𝛼 = ∆𝑃∆𝑇, 𝑎 = 𝜈𝑅/𝑉, unde V este volumul dozei de metal (0,33 
l), R – constanta universală a gazelor și 𝜈 este numărul de moli pe care 
trebuie săi determinați. 
 





LUCRAREA 
PRACTICĂ NR.2  

CLASA XI 

APLICAREA 
SENZORILOR 

DIGITALI PASCO, 
SUA 

Studiul condițiilor 
meteorologice prin 
măsurători fizici 
digitali Senzor digital wireless  

de Vreme PS-3209 

Interfață digitală LXi 



Scopul lucrării      𝜑𝒓𝒆𝒍, 𝜑𝒂𝒃𝒔, P, T  

Determinarea prin metodă directă a umidității aerului în 
regiunea unui mediu cu apă încălzită (fierbător cu apă). 

Rapiditatea creșterii umidității aerului în regiunea 
fierbătorului pe durata ridicării temperaturii. 

Măsurarea umidității aerului (𝝋𝒓𝒆𝒍, 𝝋𝒂𝒃𝒔) și presiunii (P) 
lîngă fierbător în funcție de temperatură (T) / timp (t) cu 
ajutorul senzorului de mediu (PS-3209 weather sensor). 



Montaj experimental  Urmăriți secvențele video 



Prelucrarea rezultatelor experimentale 

Nr Timp (t), s Temperatură (T), ℃ Presiune (P), kPa Umiditate relativă (𝝋𝒓𝒆𝒍), % Umiditate absolută (𝝋𝒂𝒃𝒔), 
𝒈𝒎𝟑 

1 314,0 21,7 98,8 52,5 10,0 

2 365,0 21,9 98,8 53,4 10,3 

3 454,0 22,5 98,8 56,9 11,3 

4 499,0 22,8 98,8 64,3 13,0 

5 527,0 22,9 98,8 73,1 14,9 

6 571,0 23,3 98,8 82,5 15,2 

Din documentul XI-LPF-Metrologie se vor extrage datele pentru valorile indexate în tabelul de mai jos pentru 
perioada încălzirii, și cu ajutorul SOFT-ului SPARKvue se vor construi: 
1. Graficele 𝝋𝒓𝒆𝒍 t , 𝝋𝒂𝒃𝒔 𝒕  și din tangentele graficelor se vor determina vitezele de creștere a umidităților. 
2. Graficele 𝝋𝒓𝒆𝒍 T , 𝝋𝒂𝒃𝒔 𝑻  și se va studia caracteristica umiditate ca funcție de temperatură. 
3.  Se vor face concluziile de rigoare. 
 
Exemplu de tabel cu date: 



Exemplu de analiză grafică a 𝝋𝒓𝒆𝒍(T)  



LUCRAREA 
PRACTICĂ NR.3  

CLASA XI 

APLICAREA 
SENZORILOR 

DIGITALI PASCO, 
SUA 

Efecte termice și 
electrice la metale și 
semiconductori 

Rezistori și Diode 

Senzor digital wireless  
de intensitate PS-3212 

Interfață digitală LXi 

Traductor de temperatură PS-2153 

Senzor digital wireless  
de tensiune PS-3211 

Senzor digital PASPORT 
de curent PS-2115 



Scopul lucrării:  
 
Studiul dependenței rezistenței de temperatură 
a unui rezistor și a unei diode semiconductoare 
în curent continuu 
*Determinarea constantei lui Boltzmann din 
caracteristica R(T) a diodei 
 
 
 

R(T)  
Urmăriți secvențele video 



Etape experimentale 
 Avem două  montaj experimentale, primul 

constă dintr-un rezistor-bobină din cupru  în 
curent continuu și al doilea dintr-o diodă 
semiconductoare în curent continuu. Pentru 
a crește temperatura, și bobina-rezistor și 
dioda sunt îintroduse în eprubete de sticlă 
cu ulei încălzit uniform în apă cu ajutorul 
unui reșou electric  

 Cu ajutorul senzorilor digitali PASCO se 
face achiziția de date experimentale în timp 
pentru: temperatură, tensiunea electrică și 
intensitatea curentului din circuitele de  
curent continuu în procesul de încăzire de la 
20℃  până la 90℃. 

 

 Din legea lui Ohm se va determina 
rezistența electrică corespunzător la 
Rezistor și la Diodă pentru diferite 
temperaturi  

 Se vor analiza rezultatele experimentale, 
rezistenșa diodei semiconductoare și a 
rezistorului din cupru în funcție de 
temperatură pe întervalul de temperaturi 
(20-90)℃. 
 

Urmăriți secvențele video 



Circuitele electrice 
 Atât dioda semiconductoare cât și rezistența sunt 

introduse în uleiul care se încălzește pe durata 
experimentului pînâ la 90℃. 

 Datele experimentale - timp, temperatură, 
căderea de tensiune (pe rezistor și pe diodă), 
intensitatea curentului (prin rezistor și prin 
diodă) sunt în documentul XI-LPF-
rezistenta(temp). 

 Folosind Legea lui Ohm calculăm rezistența 
electrică la diferite temperaturi (cca 30-40 valori 
din intervalul termic (20-90)℃) prin raportul  
dintre Tensiune și intensitatea curentului (după 
formula 𝑅 = 𝑈𝐼 ) pentru rezistor și diodă. 

 Cu ajutorul SOFT-ului SPARKvue construim 
două grafice, unul pentru rezistența electrică ca 
funcție de temperatură R(T) pentru bobina-
rezistor), și al doilea –R(T) pentru diodă, pe care 
le comparați și le analizați. Aflați funcțiile  
Faceți concluzii. 



Nr. Timp (t), s Temperatură (T), ℃ 
 

Tensiune (U), V Curent (I), mA Rezistență (R), k𝛀 

1 20,0 16,0 7,965 6,672 1,193 

2 95,0 17,2 7,953 6,860 1,159 

3 245,0 23,8 7,914 8,301 0,953 

4 370,0 33,5 7,863 10,745 0,731 

5 420,0 38,0 7,834 12,123 0,646 

6 550,0 50,3 7,746 16,885 0,458 

7 650,0 59,9 7,658 21,584 0,354 

Exemple de analiză a datelor experimentale în 
formă tabelară și grafică pentru dioda semiconductoare 



 



Exemplu de analiză tabelară și grafică R(T) a diodei s/c. 
Pentru 7 date analizate, determinăm că rezistența acesteia scade după o funcție exponențială. 



*Extensie: Determinarea constantei lui Boltzmann 
 

 După definiție 𝑅 = 𝜌 𝑙𝑆 , 𝑢𝑛𝑑𝑒 𝑙, 𝑆- mărimi care practic nu variază cu temperatura pentru procesul termic examinat la 

dioda semiconductoare 

 De asemenea 𝜌 = 1𝜎 , 𝜌 − 𝑟𝑒𝑧𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒𝑎, 𝜎 − 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐ă. (𝜎 = 𝑙𝑅𝑆) 

 Se cunoaște că pentru semiconductori de tip extrinsec, rezistivitatea, sau conductivitatea electrică 
variază după temperatură conform: 𝜎 𝑇 = 𝜎0 ∙ 𝑒− 𝐸𝑡2𝑘𝑇 ,  𝑢𝑛𝑑𝑒 𝐸𝑡 − 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑟𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑠𝑡ă𝑟𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑒 î𝑛 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑧𝑖𝑠ă 𝑎 𝑠𝑐 ,𝑇 − 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 î𝑛 𝐾𝑒𝑙𝑣𝑖𝑛 ,  𝑘 − 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑙𝑢𝑖 𝐵𝑜𝑙𝑡𝑧𝑚𝑎𝑛𝑛 𝑝𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑛𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑛𝑒𝑚 𝑠ă 𝑜 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛ă𝑚   

Din graficul precedent, putem extrage informație importantă a parametrilor pentru 
determinarea constantei lui Boltzmann. 



Determinarea constantei lui Boltzmann 
 Din graficul R(T) pentru dioda semiconductoare trasăm linia de “best fit” și obținem funcția  

 𝑅(T) = 0,0297 + 1,86 ∙ 𝑒−0,0291∙𝑇 (1), unde   0,0291(℃)−1,𝑇(℃) 𝜎 = 1𝜌 = 𝑙𝑅𝑆 ,   𝜎0 = 𝑙𝑅0𝑆 ,   𝜎 𝑇 = 𝜎0 ∙ 𝑒− 𝐸𝑡2𝑘T(𝐾)       𝑅 𝑇 = 𝑅0 ∙ 𝑒  𝐸𝑡2𝑘T(𝐾) (2) 

Prin asociere, unde T(K):  − 𝐸𝑡2𝑘T = 0,0291(℃)−1∙ 𝑇(℃)= 0,0291(℃)−1∙ 20(℃)=0,582 

 k = −𝐸𝑡2∙0,582∙𝑇 (3) 

Din pașaportul tehnic pentru semiconductorul investigat avem la 

 temperatura camerii (T=293 K) Energia stărilor localizate  este de  𝐸𝑡 = −29,4 𝑚𝑒𝑉. k = −𝐸𝑡2∙0,582∙𝑇=
− −29,4 ∙10− 3𝑒𝑉2∙0,582∙293 = 8,621 ∙ 10− 5 𝑒𝑉 ∙ 𝐾− 1. k = 8,621 ∙ 10− 5 𝑒𝑉 ∙ 𝐾− 1= 8,621 ∙ 10− 5∙ 1,602 ∙ 10− 19 𝐶 ∙ 𝑉 ∙ 𝐾− 1= 1,381 ∙ 10− 23 𝐽 ∙ 𝐾− 1 
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Montaj experimental Urmăriți secvențele video 

 Cu ajutorul SOFT-ului SPARKvue se analizează 
pe porțiuni în parte ale caracteristicii I(U) a diodei 
conectate cu polaritate directă în curent continuu și 
se determină funcția în baza rezultatelor 
experimentale care se compară cu legea   𝐼 𝑈 = 𝑈𝑛 + 𝐶 

și prin  asociere se determină factorul de putere (n) al 
diodei semiconductoare. 



Scopul lucrării: Studiul caracteristicii 
Curent-Tensiune a diodei semiconductoare 
  Determinați domeniile de 

valori ale tensiunii pentru 
diferite valori ale 
factorului de putere 

n=1, 2, 3..., 8, 9. 

 

 Pe anumite porțiuni ale 
caracteristicii I(U) a 
diodei conectate cu 
polaritate directă în 
curent continuu: 

  𝐼 𝑈 = 𝑈𝑛 + 𝐶 

 

 

 

I(±U) 

Urmăriți secvențele video 



Exemplu de analiză a datelor tabelare și grafice 
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Sarcini experimentale 
 Montajul experimental va fi efectuat conform 

circuitelor din figurile alăturate, iar tabloul de date 
colectate de ampermetru și voltmetru digital vor fi 
stocate în documentul XI-LPF-Resistor si dioda in 
curent continuu. 

 Montajul experimental va corespunde orientării 
diodei in polaritate directă (I≠ 0) și polaritate inversă 
(I=0). 

 Vom monta și rezistența în polaritate directă și inversă 
pentru a studia caracteristica Curent-Tensiune pe 
direcțiile pozitive și negative ale graficului. 

 Cu ajutorul potențiometrului vom varia căderea de 
tensiune atât pe diodă cât și pe rezistor. 

 Din caracteristica Tensiune-Curent ne propunem să 
determinăm rezistența R a rezistorului, și funcția de 
putere care caracterizează graficul I(U) a diodei 
semiconductoare. 

 

Urmăriți secvențele video 



Studiu comparativ Curent-Tensiune cu  polaritate directă și inversă la resistor/diodă 

Rezultate experimentale Urmăriți secvențele video 
 



Analiza rezultatelor experimentale 

Din Graficul funcței 
U(I) pentru ambele 
polarități ale 
rezistenței: 𝑈 𝐼 = 𝑚𝐼 + 𝑏, 

Unde 𝑚 = tan 𝛼 

m-panta graficului, 
sau, cu alte cuvinte, 
rezistența. 

Din graficul 
măsurărilor alăturate 
R=97,8 Ω, iar valoarea 
nominală a rezistenței 
utilizate în experiment 
R=100 Ω ±5% 

Urmăriți secvențele video 

Rezistor 



Analiza rezultatelor experimentale Urmăriți secvențele video 
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Operații preliminare pentru lucru cu 
Senzori digitali si SOFT ”SPARKvue” 
de achiziție, prelucrare, analiză și 
interpretare de date experimentale 
PASCO, SUA  

 Conexiune la internet 

 Navigare și descărcare gratis a Softului de lucru 
SPAKvue de la adresa electronică 
https://www.pasco.com/products/software/spark
vue#download-panel  

(suport tehnic la tel. 069335228 Igor EVTODIEV) 

 Se alege opțiunea pentru sistemul dispozitivului 
electronic utilizat de dvs: 

 

Activați pictograma de culoare albastră 
corespunzător sistemului de operare. 

După descărcare-instalare pe unitatea electronică va 
apărea pe ecranul de lucru pictograma SPARKvue      
(cu ajutorul căreea prin dublu-clic a butonului stâng 
al mausului porniți softul unde apar 3 ferestre, dvs 
veți lucra cu prima și a doua fereastră ) 
 

 

 

https://www.pasco.com/ 

https://www.pasco.com/products/software/sparkvue#download-panel
https://www.pasco.com/products/software/sparkvue#download-panel
https://www.pasco.com/products/software/sparkvue#download-panel
https://www.pasco.com/products/software/sparkvue#download-panel
https://www.pasco.com/


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. 

https://www.pasco.com/ 

https://www.pasco.com/
https://www.pasco.com/
https://www.pasco.com/
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