
LUCRAREA PRACTICĂ Nr.3 

(Suport metodic) 

Investigarea deformațiilor elastice cu ajutorul senzorilor wireless de Forță și Aceclerație PS-

3202, de mișcare PS-3219 și determinarea constantei elastice 

Scop. Studiul și aplicarea oscilațiilor elastice pe verticală cu ajutorul senzorilor digitali PASCO, 
SUA folosind sisteme elastice în echilibru static și în micare oscilatorie. 

3.1 Metoda statică (nu face parte din investigațiile practice ale prezentei lucrări, dar ca 
aspecte teoretice) 

Determinarea constantei de elasticitate a unui sistem elastic cu ajutorul senzorilor 

digitali wireless de forță și de poziție PASCO-SUA aplicând Legea lui Hooke 

Sistemul: Senzori-Corp elastic. (Deformare elastică: alungire/comprimare) 

Obiective ”Legea lui Hooke”: Verificarea experimentală a principiului III al mecanicii ACȚIUNE-

REACȚIUNE:  ”Legea a 3-a a lui Newton”. Verificarea experimentală a LEGII lui Hooke cu ajutorul 
senzorului digital wireless de Forță și de mișcare liniară PS-3219. Reprezentarea grafică a 
dependenței liniare 𝐹𝑒~𝑥, �⃗�𝑒~�⃗� cu aplicarea deformații elastice de alungire și de comprimare fără 
depășirea limitelor de elasticitate. Legarea serie și în parallel a resorturilor. 
Scop: În baza Legii lui Hooke de a determina prin metodă statică constanta de elasticitate a unui elastic 
(resort) prin măsurarea forței de elasticitate cu ajutorul senzorilor digital wireless de forță PS-3202 și 
respectiv, alungirii (deformării elastice) cu ajutorul senzorului digital wireless de mișcare PS-3219. 
Aparate și accesorii: Senzor dgital wireless de forță și accelerație PS-3202, Senzor dgital wireless 

de mișcare PS-3219, stativ cu mufă, jucării elastice, resorturi, elastice, PC. 

*** 

Planificarea experimentelor și montajelor experimentale ANEXE:  
A) Demonstrarea experimentală a principiului III al mecanicii ACȚIUNE-REACȚIUNE prin deformare 
elastică de alungire a unui elastic cu ajutorul a doi senzori digitali de forță PS-3202. Reprezentarea 
grafică a forțelor de elasticitate ”reflexie-oglindă”. 
B) Demonstrarea experimentală a Legii lui Hooke prin deformare elastică de alungire a unui 
elastic / resort fără depășirea limitelor de elasticitate, cu ajutorul senzorilor Pasco PS-3202 și PS-
3219. Axa de deformare orientată pe verticală, pe orizontală și oricare altă direcție aliatorie. 
C) Demonstrarea experimentală a Legii lui Hooke prin deformare elastică de comprimare a unui 
resort fără depășirea limitelor de elasticitate, cu ajutorul senzorilor Pasco PS-3202 și PS-3219. Axa 
de deformare orientată pe verticală, pe orizontală și oricare altă direcție aliatorie. 
*D) Demonstrații și probleme experimentale: alungirea elastică este proporțională doar cu modulul forței 
care determină deformarea elasicului, independent de natura corpului (numărului de elastice). 
- Montăm senzorul de poziție și senzorul de forță PS-3202 pe tija stativului, fie în poziție verticală sau 

orizontală,  
- Fixăm un capăt al elasticului de cârligul senzorului de forță (verificăm calibrarea la zero a senzorului); 
- Acționăm de celălalt capăt al elasticului și fixăm alungirile. 
- Măsurăm forța F(x) pentru elastice, resorturi la alungire și comprimare respectiv. 
- - Măsurarea forțelor de elasticitate generate la întinderea / comprimarea unui resort cu ajutorul a doi 

senzori digitali  de forță PS – 3202. 
- -Verificarea legei lui Hooke cu ajutorul senzorului digital de poziție și de forță prin măsurarea alungirei 

unui elastic și măsurarea forței care determină deformarea elastică cu reprezentarea grafică alungire în 

funcție de modulul forței care determină alungirea elastică, cu condiția ca această forță nu depășește 
limitele de elasticitate (∆𝑥~𝐹𝑒) 

Analiza rezultatelor experimentale și interpretarea lor: -  A), B), C), D). 
- Pentru diferite sisteme elastice oscilatorii achiziționăm date experimentale cu afișarea grafică 
x(t) și F(t), cu ajutorul cărora respectiv pentru fiecare sistem oscilatoriu la diferite momente de 



timp calculăm constanta elastică și demonstrăm că nu depinde de amplitudă, elongație și timp, 
dar este o caracteristică proprie a fiecărui sistem în parte. 
- Folosind softul de analiză SPARKVue construim graficul F(x), extrapolăm, aflăm funcția și 
determinăm din panta graficului respectiv constanta elastică a resortului. 
- Folosind rezultatele experimentale și softul de analiză SPARKVue de construit graficul 

enrgiei de deformare 𝑈𝑖 = 𝑘𝑥𝑖22  

Rezultatul final. 
Concluzii și recomandări. 
Bibliografie.  

1. https://ro.wikipedia.org/wiki/Legea_lui_Hooke 
2. https://www.pasco.com/products/sensors/force/ps-3202 

3. https://www.pasco.com/products/sensors/motion/ps-3219

https://ro.wikipedia.org/wiki/Legea_lui_Hooke
https://www.pasco.com/products/sensors/force/ps-3202
https://www.pasco.com/products/sensors/motion/ps-3219


ANEXA 3.1 Montaje experimentale: Determinarea constantei de elasticitate a unui sistem elastic cu ajutorul senzorilor digitali wireless de 

forță PS-3202 și de mișcare (poziție) PS-3219,  PASCO-SUA aplicând Legea lui Hooke 
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3.2 Metoda dinamica 

Sarcina 1: Determinarea masei din graficul F(a) aplicând Legea a II a lui Newton cu 

ajutorul senzorului digital wireless de Forță și Accelerație PASCO-SUA  
Sistemul senzor-elastic (resort) 

Sistemul din Figura 1.1 constă dintr-un 
stativ cu punct de sprijin, un elastic/resort 
cu constanta de elasticitate necunoscută 
și un sensor wireless de Forță și 
Accelerație PS-3202 cu masa 
necunoscută ms, care este suspendat de 
cârlig cu ajutorul unui elastic/resort și 
constrâns să oscileze pe direcţie verticală, 
(fără să se rotească) în câmpul 
gravitațional terestru al cărui accelerație 
gravitaţională se consideră necunoscută. 
Fe – Forța de elasicitate în fir care în 
regim staționar (în echilibru) este egală 
cu  greutatea G a senzorului, iar în regim 
dinamic al procesului oscilatoriu variază 
armonic în intervlul de valori ±Fe.m. (m-
max/min) 
Măsuranzi: F, a; Afișare grafică F(a) 
F – Forța, în N;  
a – accelerația totală;  
ax – accelerația dea lungul axei ox;  
ay – accelerația dea lungul axei oy; 
az – accelerația dea lungul axei oz;  
Săgețile indică direcția de accelerare 
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SPARKvue Mac OS X Windows iOS Android Chromebook 

PASCO Capstone Mac OS X Windows https://www.pasco.com/products/software 

Specificații tehnice: 

Forța: domeniul de măsurare ± 50 N; sarcina maximă ± 75 N; rezoluția 0,03 N; precizie 0,1 N. 
Interval de accelerare: până la ± 16 g (1 g = 9,8 m/s2). 
Viteza unghiulară, Interval de până la ± 2000 grad·s-1. 
Logare: Da. Conectivitate: wireless și prin fir USB.  Soft: SparkVue- Windows. 
Achiziția datelor experimentale: 
METODA GRAGICĂ, Măsurand: Forța (F), Accelerația totală (a) și componentele 
accelerației (ax, ay, az).  
Reprezentarea grafică a măsuranzilor, F(a): Forța (F) în funcție de accelerație (a); a= ax, 
ay=az=0. Determinarea masei m a senzorului din panta graficului F(a) folosind extrapolarea 
liniară. 
Referințe: 
1. https://d2n0lz049icia2.cloudfront.net/product_document/Wireless-Force-Acceleration-Sensor-
Manual-PS-3202.pdf 
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Fig. 1.1 Montajul experimental și formula de lucru 

https://www.pasco.com/products/software
https://d2n0lz049icia2.cloudfront.net/product_document/Wireless-Force-Acceleration-Sensor-Manual-PS-3202.pdf
https://d2n0lz049icia2.cloudfront.net/product_document/Wireless-Force-Acceleration-Sensor-Manual-PS-3202.pdf
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2. https://www.pasco.com/products/software 
Aspecte teoretice: 
2.2 Determinarea constantei de elasticitate și pulsației proprii a pendulului elastic cu 

ajutorul senzorului digital de forță și accelerație PS-3202 prin metoda dinamică  
2.3 Determinarea constantei de elasticitate și pulsației proprii a pendulului elastic cu 

ajutorul senzorului digital de mișcare PS-3219 prin metoda dinamică 
2.4 Pentru studiul Legilor de mișcare oscilatorie pe verticală se folosește primul montaj din 
ANEXA 3.1. Corpul este scos din echilibru și lăsat liber să efectuieze oscilații ormonice pe 
verticală.           Grafice: F(a), F(x), x(t), v(t), a(t), x(v), x(a); k(m). 

 

 

 

*Situații experimentale pentru investigații practice (sugestii) 

Nr 
Run/Прогон Masa 

corpului 

Specificații m 

(kg) 

T 

(s) 

kec 

(N/m) 

k 

(N/m) 
εk 

(%) 

1 Run/Прогон 1 ms  Masa senzorului      

2 Run/Прогон 2 ms + mo Masa senzorului cu 
încărcătura 1 

     

3 Run/Прогон 3 ms + 2mo Masa senzorului cu 
încărcătura 2 

     

4 Run/Прогон 4 ms + 3mo Masa senzorului cu 
încărcătura 3 

     

5 Run/Прогон 5 ms + 4mo Masa senzorului cu 
încărcătura 4 

     

6 Run/Прогон 6 ms +5 mo Masa senzorului cu 
încărcătura 5 

     

7 Run/Прогон 7 ms + 6mo Masa senzorului cu 
încărcătura 6 

     

 Valori medii    
 

https://www.pasco.com/products/software

