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

 
Spectre de emisie ale gazelor și analize spectrale. Legități seriale 

în spectrele atomului de hidrogen.  
Determinarea constantei Rydberg.  

Determinarea constantei Planck: 
Din spectrul de emisie al atomilor de hidrogen și din spectrul de 
emisie al LED-urilor. 

Circuite RLC în curent alternativ  

 Investigarea intensității radiației electromagnetice luminoase ca 
funcție de distanță 



Structura 
lucrărilor 
practice 

Tema lucrării: 
Scopul lucrării: 
Obiective operaționale: 
Materiale, aparate și accesorii: 
Note teoretice: (Definiții/Legi/Teoreme/Formule/Desene grafice, ș.a.) 
Planificarea experimentului: (Schițe/Montaje experimentale/ Scheme, ș.a.) 
Modul de lucru:  

Rezultate experimentale și interpretarea lor: (Tabele de lucru/Grafice, ș.a.) 
Exemplul de calcul al mărimilor căutate:  

Exemplul de calcul al erorilor: (Eroarea relativă/Eroarea absolută) 

Rezultatul final: 

Concluzii și Recomandări:  

Bibliografie: 

Implementarea rezultatelor: 



LUCRAREA 
PRACTICĂ NR.1  

CLASA XII 

APLICAREA 
SENZORILOR 

DIGITALI PASCO, 
SUA 

 
Legități seriale în spectrele 
atomului de hidrogen.  
Determinarea constantei 
Rydberg.  

Spectre de emisie ale gazelor și analize spectrale 



Obiectiv 1: Observarea și înregistrarea spectrelor de 
emisie atomică pentru gazele H, He, Ne, Kr obținute 
prin excitare în câmp electric cu ajutorul 
spectrometrului digital PASCO-SUA cu fibră optică. 
Spectrele de emisie ale hidrogenului se obțin prin excitarea 

atomului cu descărcare în câmp electric (și complimentar prin 
ciocniri, prin absorbția fotonilor, etc.) 

Legitățile seriale pentru spectrele de emisie a hidrogenului se 
descriu prin formula Balmer generalizată 1𝜆𝑚𝑛 = 𝑅 1𝑛2 − 1𝑚2 ,m = n+1, n+2, n+3, ... 

 

 

Spectrometrul  
digital PASCO 



Spectrul Hidrogenului 

Spectrometrul  
digital PASCO 



Spectrul Heliului 

Spectrometrul  
digital PASCO 



Spectrul Neonului 

Spectrometrul  
digital PASCO 



Numele 
seriei 

n m 
Numele liniei 

spectrale 
𝜆𝑚𝑛 

Domeniu de 
localizare 

Lyman 
 

1 

2 𝑳𝜶 𝜆21 

UV  
(ultraviolet) 

3 𝐿𝛽 𝜆31 

4 𝐿𝛾 𝜆41 

... 

Balmer 2 

3 𝑯𝜶 𝜆32 

V 
(vizibil) 

4 𝐻𝛽 𝜆42 

5 𝐻𝛾 𝜆52 

6 𝐻𝛿 𝜆62 

Paschen 3 

4 𝜆43 

IR 
(infraroșu) 

5 𝜆53 

6 𝜆63 

... 

Brackett 4 
5 𝜆54 

IR 
... 

Pfund 5 
6 𝜆65 

IR 
... 

 
 
http://eilat.sci.b
rooklyn.cuny.e
du/cis1_5/old%
20hws/hw2d_c
.htm 

http://eilat.sci.brooklyn.cuny.edu/cis1_5/old hws/hw2d_c.htm
http://eilat.sci.brooklyn.cuny.edu/cis1_5/old hws/hw2d_c.htm
http://eilat.sci.brooklyn.cuny.edu/cis1_5/old hws/hw2d_c.htm
http://eilat.sci.brooklyn.cuny.edu/cis1_5/old hws/hw2d_c.htm
http://eilat.sci.brooklyn.cuny.edu/cis1_5/old hws/hw2d_c.htm
http://eilat.sci.brooklyn.cuny.edu/cis1_5/old hws/hw2d_c.htm
http://eilat.sci.brooklyn.cuny.edu/cis1_5/old hws/hw2d_c.htm


Seria Balmer (n=2) 


1𝜆𝑚2 = 𝑅( 122 − 1𝑚2) 

 Tranziția atomilor de 
pe m=3, 4, 5… 

 Constanta Rydberg 
R=1,097 ∙ 107  𝑚−1 



Obiectiv 2: Legități seriale în spectrul de emisie  
a hidrogenului localizat în domeniul vizibil  

Din formula Balmer (n=2) se determină liniile spectrale ale hidrogenului: 
 m=3 linia 𝐻𝛼  (𝜆32=656,3 nm), localizată în domeniul roșu al spectrului; 

 m=4 linia 𝐻𝛽 (𝜆42=486 nm), localizată în domeniul albastru al spectrului; 

 m=5 linia 𝐻𝛾 (𝜆52 =434 nm), localizată în domeniul indigo al spectrului; 

 m=6 linia 𝐻𝛿  (𝜆62 =410 nm), localizată în domeniul violet al spectrului; 

 

Documentul SPARK: XII-LPF-(R,h) 





 



Calculul constantei Rydberg 

Pentru linia 𝐻𝛼  (roșu)     
1𝜆32 = 𝑅 122 − 132  𝑅 = 365 ∙ 𝜆32 

 

Pentru linia 𝐻𝛽  𝑎𝑙𝑏𝑎𝑠𝑡𝑟𝑢  1𝜆42 = 𝑅 122 − 142   𝑅 = 163 ∙ 𝜆42 

 



Exemplu de tabel al măsurătorilor pentru 
spectrul de emisie al hidrogenului 
Nr. n m Culoarea Intensitatea (I), u.r. 𝜆,nm H R∙ 𝟏𝟎−𝟕, 𝒎−𝟏 𝜺,% 

1 
2 

3 Roșu 6,106 650 𝐻𝛼  1,107 0,91 

2 4 Albastru 1,414 486 𝐻𝛽  ... ... 

Valoare medie 𝑅  ... 

Exemplu de calcul al constantei Rydberg 1) 𝑅 = 365 ∙ 𝜆32 = 365 ∙ 650 ∙ 10−9𝑚 = 1,107 ∙ 107 𝑚  
Exemplu de calcul al erorilor 𝑒𝑟𝑜𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡ă ∆𝜆 = 656 𝑛𝑚 − 650 𝑛𝑚 = 6 𝑛𝑚 𝑒𝑟𝑜𝑎𝑟𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣ă 𝜀𝑅 = 𝜀𝜆 = ∆𝜆𝜆 ∙ 100% = 656− 650  𝑛𝑚656 𝑛𝑚 ∙ 100% = 6 𝑛𝑚656 𝑛𝑚 ∙ 100% = 0,91% 

 



Atomul de hidrogen în teoria lui Bohr 
La tranziția atomului de pe orbita m pe n, se emană radiație electromagmetică cu 𝜆𝑚𝑛 

                                              𝐸𝑚 − 𝐸𝑛 = 𝐸𝑚𝑛 = ℎ𝜈𝑚𝑛 = ℎ𝑐𝜆𝑚𝑛 

Conform postulatelor 1, 2, și 3 a lui Bohr razelor orbitelor electronilor pentru atomul de hidrogen, se obține: 

 𝑟𝐵 = 0,53 ∙ 10−10𝑚 = 0,53 Å,  

Razele orbitelor, 

 𝑟𝑛 = 𝑟𝐵 ∙ 𝑛2, 𝑛 = 1,2,3 …, n –număr cuantic principal și determină razele orbitelor 

 𝑟1 = 𝑟𝐵 ∙ 12 = 𝑟𝐵 − 𝑟𝑎𝑧𝑎 𝑙𝑢𝑖 𝐵𝑜ℎ𝑟 
Spectrul energetic 

 𝐸𝑛 = −𝑘02 𝑚𝑒∙𝑒42ℏ2 ∙ 1𝑛2      𝑢𝑛𝑑𝑒, 𝑘0= 14𝜋𝜀0  în S𝐼, 𝑘0=1 în CGS            

 𝑆𝐼:      𝐸𝑛 = −𝑘02 𝑚𝑒∙𝑒48ℎ2𝜀02 ∙ 1𝑛2  

 𝐶𝐺𝑆:  𝐸𝑛 = −𝑚𝑒∙𝑒42ℏ2 ∙ 1𝑛2 
  𝐸𝑛= −ℎ𝑐𝑅 ∙ 1𝑛2 
                                                   𝐸𝑛 = −ℎ𝑐𝑅 ∙ 1𝑛2 , 𝑛 = 1, 2, 3… 

                                        
ℎ𝑐𝜆𝑚𝑛 = 𝐸𝑚 − 𝐸𝑛 = −ℎ𝑐𝑅 ∙ 1𝑛2 



Spectrul energetic-energia 
atomului în starea n=1, 2, 3, ... 

 𝐸1 = −ℎ𝑐𝑅 ∙ 112 = −13,56 𝑒𝑉 

 𝐸2 = −ℎ𝑐𝑅 ∙ 122 = 
𝐸122 = −3,390 𝑒𝑉 

 𝐸3 = −ℎ𝑐𝑅 ∙ 132 = 
𝐸132 = −1,506 𝑒𝑉 

 𝐸4 = −ℎ𝑐𝑅 ∙ 142 =  𝐸142 = −0,847 𝑒𝑉 

 𝐸5 = −ℎ𝑐𝑅 ∙ 152 =  𝐸152 = −0,542 𝑒𝑉  

 ... 

 



Obiectivul 3: Determinarea energiilor de excitare, energiei de 
ionizare, și energiei de legatură 

Prima energie de excitare din starea fundamentală  
Calcul numeric −ℎ𝑐𝑅 = −13,56 𝑒𝑉 (valoare de referință) 

 𝐸1 𝑒𝑥𝑐 = 𝐸2 − 𝐸1 = −ℎ𝑐𝑅 ∙ 122 − 112 = 34 ℎ𝑐𝑅 = ⋯ = −10,2 eV 

 𝐸2 𝑒𝑥𝑐 = 𝐸3 − 𝐸1 = ⋯ 

 𝐸3 𝑒𝑥𝑐 = 𝐸4 − 𝐸1 = ⋯ 
 ... 
Energie de ionizare 

 𝐸𝑖𝑜𝑛 = 𝐸∞ − 𝐸1 = −ℎ𝑐𝑅 ∙ 1∞2 − 112 = − −ℎ𝑐𝑅 = 13,56 𝑒𝑉 

Energie de legătură=Energie de ionizare 

 𝐸𝑙𝑒𝑔 = 𝐸𝑖𝑜𝑛 = 𝐸∞ − 𝐸1 = −ℎ𝑐𝑅 ∙ 1∞2 − 112 = − −ℎ𝑐𝑅 = 13,56 𝑒𝑉, pentru ℎ = 4,135 ∙ 10−15 𝑒𝑉 ∙ 𝑠 

 
 

Folosiți valoarea constantei Rydberg obținute în experimentul Dvs. 



LUCRAREA 
PRACTICĂ NR.2 
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Determinarea constantei 
Planck: 
Din spectrul de emisie al atomilor de 
hydrogen și din spectrul de emisie al 
LED-urilor 

Spectrometrul  
digital PASCO 



Metoda Nr.1 Determinarea constantei lui Planck 
din spectrul de emisie a hidrogenului  

𝐸𝑚 − 𝐸𝑛 = 𝐸𝑚𝑛 = ℎ𝑐𝜆𝑚𝑛 , ℎ = (𝐸𝑚 − 𝐸𝑛)𝜆𝑚𝑛𝑐  , 𝑢𝑛𝑑𝑒 𝑐 = 2,99 ∙ 108 𝑚𝑠 ,   
 

 

 

 

 

Nr. n m 𝐸𝑛 , 𝒆𝑽 𝐸𝑚 , 𝒆𝑽 𝐸𝑚 − 𝐸𝑛 , 𝒆𝑽 𝜆,nm H 𝒉, 𝑱 ∙ 𝒔 𝜺,% 

1 
2 

3  
-3,39 

-1,51 1,88 650 𝐻𝛼  ... ... 

2 4 -0,84 2,55 486 𝐻𝛽  ... ... 

Valoare medie ... ... 

1) ℎ = (𝐸3−𝐸2)𝜆32𝑐  2) ℎ = (𝐸4−𝐸2)𝜆42𝑐  



Exemple de calcul a constantei Planck 

Exemple de calcul pentru linia 𝐻𝛼  

 ℎ = (𝐸3−𝐸2)𝜆32𝑐 = −1,51+3,39  𝑒𝑉∙650∙10−9 𝑚2,99∙108 𝑚𝑠 = 1,88 𝑒𝑉∙650∙10−9 𝑚2,99∙108 𝑚𝑠 = 4,09 ∙ 10−15 𝑒𝑉 ∙ 𝑠 

 ∆𝜆 = 656 𝑛𝑚 − 650 𝑛𝑚 = 6 𝑛𝑚 

 𝜀ℎ = 𝜀𝜆 = 656−650  𝑛𝑚656 𝑛𝑚 ∙ 100% = 6 𝑛𝑚656 𝑛𝑚 ∙ 100% = 0,91% 

 

Valoarea tabelară a constantei  

 ℎ = 4,135 ∙ 10−15 𝑒𝑉 ∙ 𝑠 = 6,62 ∙ 10−34 𝐽 ∙ 𝑠 

 ℏ = ℎ2𝜋 constanta redusă a lui Planck (folosită pentru simplifica și a face accesibile calculele) 

 



Metoda Nr.2 Determinarea constantei lui Planck din spectrul 
de emisie a diodelor luminescente cu lățimea benzii interzise 
cunoscută 𝐸𝑔 = ℎ𝑐𝜆𝑔 

 ℎ = 𝐸𝑔𝜆𝑔𝑐  

 

Relația dintre lățimea benzii interzise (𝐸𝑔) a unui semiconductor LED, 
lungimea de undă emisă (𝜆𝑔), viteza luminii (c), constanta Planck (h) : 

Documentul SPARK: XII-LPF-(R,h) 

Spectre de emisie LED înregistrate 

LED 2 Albastru LED 2 Verde LED 2 Roșu 

Spectrometrul  
digital PASCO 



Tabelul măsurătorilor 
Se dau: 

 𝐸𝒈 pentru LED 2 Roșu, Albastru și Verde 

 𝑐 = 2,99 ∙ 108 𝑚𝑠  

 

Nr. LED 2 𝐸𝒈, 𝒆𝑽 𝜆𝒆𝒙𝒑,nm 𝒉, 𝑱 ∙ 𝒔 𝜺,% 

1 Roșu 1,958 𝜆𝒆𝒙𝒑 𝒓𝒐ș𝒖 ... ... 

2 Albastru 2,643 𝜆𝒆𝒙𝒑 𝒂𝒍𝒃𝒂𝒔𝒕𝒓𝒖 ... ... 

3 Verde 2,385 𝜆𝒆𝒙𝒑 𝒗𝒆𝒓𝒅𝒆 ... ... 

                                                                            Valoare medie ... ... 

𝐸𝑔 = ℎ𝑐𝜆𝑔 ℎ = 𝐸𝑔𝜆𝑔𝑐  

 



*Aspecte aplicative fundamentale utilizând valoarea constantei Rydberg 

• Raza orbitei electronului  

• Perioada pe orbita n 

• Viteza pe orbita n 

−𝑘02 𝑚𝑒 ∙ 𝑒42ℏ2 = −ℎ𝑐𝑅  

𝑚𝑒 = 4𝜋𝑐ℏ3𝑘02∙𝑒4 ∙ 𝑅 = 8𝑐ℎ3𝜀02𝑒4  ∙ 𝑅 = 8∙2,99∙108 𝑚𝑠 ∙ 6,62∙10−34  𝐽∙𝑠 3∙ 8,85∙10−12 𝐶2𝑁𝑚2 2
1,602∙10−19 𝐶 4 ∙ 1,107 ∙ 107𝑚−1 = 9,135 ∙ 10−31 𝑘𝑔 

𝑟𝑛 = ℏ2𝑘0𝑒2𝑚𝑒 ∙ 𝑛2 = 𝑟𝐵 ∙ 𝑛2 

𝑚𝑒𝑣𝑛𝑟𝑛 = 𝑛ℏ 𝑣𝑛 = 𝑛ℏ𝑚𝑒𝑟𝑛 

𝑇𝑛 = 2𝜋 𝑟𝑛𝑣𝑛 

𝑟1 = 𝑟𝐵 ∙ 12 = 0,53 Å 

𝑣1 = ℏ𝑚𝑒𝑟1 = 2,18 ∙ 106  𝑚𝑠  

• Determinarea masei electronului 

𝑇1 = 2𝜋 𝑟1𝑣1 = 1,52 ∙ 10−16 𝑠 

Folosiți valoarea constantei Rydberg obținute în experimentul Dvs. 



*Aspecte aplicative fundamentale ”LED – s/c” PROBLEMA INVERSĂ 

• LED 1 Roșu (LR1) 

• LED 1 Verde (LV1) 

• Determinarea lățimii benzii interzise (𝐸𝑔) pentru LED semiconductor 
prin măsurarea lungimii de undă (𝜆𝑔) din spectrul de emisie 

Dacă substituiți valoarea lungimii de undă în micro metri  (𝜆𝑔 , μm) și 
produsulu constanteilor ℎ𝑐 =1,23985, atunci energia fotonilor 𝐸𝑔va fi în eV  

𝐸𝑔(𝐿𝑅 1) = ℎ𝑐𝜆𝑔 (R) =   

• LED 1 Albastru (LA1) 𝐸𝑔(𝐿𝐴 1) = ℎ𝑐𝜆𝑔 (A)=  

𝐸𝑔(𝐿𝑉 1) = ℎ𝑐𝜆𝑔 (V)=  
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Circuite RLC în 
curent alternativ  



CURENT ALTERNATIV sarcini experimentale  

(documentul Word Lucrarea practica Nr 3 cl XII): 
 
 Transformatorul (în afara obiectului de studiu al prezentei lucrări practice) 

1. Rezistenţa,  în curent continuu și în curent alternativ. 

2. Bobină în curent continuu și current alrtenativ.  

3. Condensator în curent continuu și current alrtenativ.  

4. Rezistenţa, Bobină și Condensator în curent continuu și current alrtenativ. 
Circuit RLC serie. 

 Montaje de redresare a curentului {a) Redresarea unei singure alternanţe; b) 
Redresarea în punte} (în afara obiectului de studiu al prezentei lucrări practice) 
 



Senzori digital PASCO de  
curent PS-3211, PS-3212 



Experiment 1. Rezistenţa în curent 
continuu și în curent alternativ 
 

Obiective: se compară funcţionarea rezistenţei în c.a. şi în c.c., și se 
calculează rezistenţa electrică în ambele cazuri (experiment 1 și 2). 

Modul de lucru: 

 · Se realizează montajul din figură 

 a) În curent continuu 

 · Se conectează la bornele rezistenţei diferite tensiuni (U) 

 · Se măsoară intensitatea curentului prin rezistenţa (I) 

 · Se calculează valoarea rezistenţei electrice  

 b) În curent alternativ 

 · Se repetă operaţiile de mai sus în c.a. 

 · Se compară rezultatele de la punctul a) şi b) 

 · Se trag concluzii 

 



Experiment 2. Bobină în curent continuu și current 
alrtenativ. Reactanţa inductivă. Determinarea inductanţei 
unei bobine. (Studiu comparative) 
 
Mod de lucru :  
 

·  Se realizează montajul din figură 
·  Se măsoară în curent continuu tensiunea și intensitatea prin bobina exterioară a bobinei coaxiale cu miez (U> 
2V) 
·  Se calculează rezistenţa bobinei (R) 
·  Se repetă măsurătorile şi în current alternativ (U>3V) 
· Se calculează impedanţa circuitului (Z) 
·  Se compară valorile, se trag concluzii referitoare la existent reactanţei inductive 
·  Se calculează reactanţa inductive 
XL=Z2-R2 

·  Se calculează inductanţa bobinei (XL=ωL,    ω=2πν)  
  L=XL2πν 



Experiment 3. Condensator în current continuu și 
current alternativ. Reactanţa capacitivă. 
 Mod de lucru: 

Se realizează montajul din figură 
a) În c.c. 

 Se măsoară intensitatea curentului la diferite tensiuni 
 Se constată că I= 0 
 Se trage concluzia 

b) În c.a. 
 Se repetă măsurătorile în c.a. (1<U<10 V și se constată că fiabili sunt măsurătorii din intervalul de valori 

3<U<10 V) 
 Se constată trecerea curentului altarnativ prin condensator 
 Se explică fenomenul 
 Se calculează reactanţa capacitvă (XC=UI), se face valoarea medie care se compară cu valoarea reactanţei 

capacitve determinate din panta graficului  U(I) folosind SOFTUL SPARKvue 
 (XC=ωC,    ω=2πν) 
 Se folosesc relaţiile (XC=1ωC ,    ω=2πν) 
 Se calculează capacitatea condensatorului C=12πνXC 
 Se compară valoarea obținută cu cea nominală scrisă pe condensator și se trag concluzii. 

 



Experiment 4. Studiul circuitului RLC serie 
 

Mod de lucru:  

 ·  Se realizează mnotajul din figură 

 ·  Conectând la bornele circuitului diferite 
tensiuni (U) se măsoară intensitatea 
curentului (I) 

 ·  Se calculează impedanţa Z= U/I  
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Investigarea 
intensității radiației 
electromagnetice 
luminoase ca 
funcție de distanță 



Utilaje experimentale 

 Banc optic 

 Bec cu filament 

 Sursă de curent continuu (2-10V) 

 Filtre 

 Senzor digital de lumină PS-2176 

 Senzor de mișcare și poziție PS-3219 

 Tabletă de achiziționare a datelor 
PASCO Spark 

 Spectrometru digital PASCO 

 

Urmăriți secvențele video 

Senzori digital PASCO de poziție  
PS-3219,  și de lumină PS-3213 



Modul de lucru 
 Cu ajutorul senzorului de lumină (care măsoară de la 20 cm), vom determina 

intensitatea luminoasă a becului incadescent conectat la o sursă de curent continuu la 
o tensiune de 4, 6 și 8V.  

 Vom mișca senzorul de lumină de-a lungul bancului optic, iar cu ajutorul senzorului 
de poziție, vom măsura distanța la care se află senzorul în orice moment de timp. 

 Vom trasa graficul I(r) conform datelor achiziționate în documentul XII-LPF-I(r) și 
indexate în tabelului de mai jos 

 Notăm 𝑰𝟎 drept intensitatea de referință pentru U=4 V 
Nr. Tensiunea (U), V r, 𝐜𝐦  Intensitatea (I), lux Intensitatea (I), 𝑰𝟎 

1 4 

2 6 

3 8 



Rezultate și observații 
 Intensitatea luminii becului cu filament scade o dată cu distanța dupa funcția invers 

pătratică, la fel ca oricare altă undă electromagnetică. 



Senzori digitali utilizați  
 PS-2600 

 PS-2601 

 PS-3211 

 PS-3212 

 PS-3213 

 PS-2115 

 PS-3219 

 PS-2153 

 PS-2168 

didact.vega@yahoo.com  Suport tehnic  Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 200, of.106, MD 2004 

www.didactvega.md 

mailto:didact.vega@yahoo.com
http://www.didactvega.md/


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/sparkvue#downloa
d-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
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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/


Autor: Igor EVTODIEV, doctor 
habilitat în științe fizico-matematice, 
profesor universitar, grad didactic 
superior la Fizică. Antrenor și 
conducător al Loturilor olimpice 
Naționale la Științe (Fizică-Chimie-
Biologie),  Juniori și al Loturilor 
olimpice de Fizică, Seniori din 2004- 
2016. Expert, secretar științific al 
comisiei de experți a CNAA-
ANACEC (2011-2017); Membru 
CNC-fizica, MECC din 2013 – 
prezent. 

SUPORT TEHNIC CU MATERIALE, ACCESORII ȘI  
LABORATOR CU SENZORI DIGITALI PASCO, SUA  



Suportul informativ de LUCRĂRI PRACTICE la fizică generală este destinat elevilor din clasa X-XII 
pentru lecții practice de Fizică în perioada STĂRII EXEPȚIONALE COVID-19 și dedicat părinților, 
familiei, colegilor din RM și celor din România, olimpicilor și profesorilor care m-au format ca 
specialist în domeniul fizicii, după cum urmează: 

                          , profesor de fizică școlară, Școala din s. Horodiște, r-ul Călărași, (1984-1989) 

 Gheorghe ȚURCAN, dr., conf. univ., Facultatea de Fizică a USM, Chișinău, ”Mecanica”, ”Metodica predării fizicii”, ș.a. (1990-1995) 

 Pavel CATANĂ, dr., conf. univ., Facultatea de Fizică a USM, Chișinău, ”Fizica moleculară și Termodinamica” (1991), ”Fizica atomului”, (1992) 
 Vasile SECRIERU, dr., conf. univ., Facultatea de Fizică a USM, Chișinău, ”Electricitate și Magnetism” (1991) 

 Anatol SÎRGHE, dr., conf. univ., Facultatea de Fizică a USM, Chișinău, ”Fizica nucleului” (1993) 

 Mihail CARAMAN, dr. hab, prof. univ., Facultatea de Fizică a USM, Chișinău, ”Optica” (1992). Conducător la teza de doctor în științe fizico 
matematice (2000) și consultant la teza de doctor habilitat în științe fizico matematice (2010), activitate didactico-științifică (1997-2020) 

                               , academician, prof. univ., consultant la teza de doctor habilitat în științe fizico matematice (2010), activitate științifică (pînă la 

2017) 

 Felicia MORARU, elevă, cl. XII, Olimpic la Fizică, Asistent tehnic și SOFT la elaborarea Lucrărilor practice pentru cl. X – XII în perioada STĂRII 
EXEPȚIONALE COVID-19, (2016-2020)  

 Adrian DAFINEI, dr., conf. univ., Facultatea de Fizică a Universității din București, Conducătorul lotului olimpiv IPhO, România; ș.a., (2004-2016). 

 Ș.a. 

 

Petru LUCA 

Valeriu CANȚER 


