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Elaborat conform curriculumului disciplinar de fizică în vigoare  
 

Priviți secvențele VIDEO și prezentările ppt.  

Folosiți baza de date experimentale  X-LPF-1[(g) ...] xxx.spklab 

LUCRAREA PRACTICĂ Nr 1 pentru clasa a X-a 

 

(Suport didactic) 

 

Determinarea lui g(gx, gy, gz) prin metoda directă și metode indirecte cu precizia 

de cel puțin două cifre semnificative cu ajutorul senzorilor digitali PASCO-SUA  

 

ELEVII SUB EGIDA PROFESORULUI DE FIZICĂ VOR ALEGE LA 
DORINȚĂ UNA DIN LUCRĂRILE PRACTICE 

§ 1 Măsuraraea intensității câmpului gravitațional terestru 3D (accelerației gravitaționale 
terestre și altitudinii) cu ajutorul senzorilor digitali wireless PASCO-SUA și verificarea 

relației g(gx, gy, gz) 

 
§ 2 Determinarea intensității câmpului gravitațional terestru cu ajutorul senzorului digital 
wireless de Forță și Accelerație PS-3202 prin echilibrul forțelor în aer folosind greutăți marcate 
 
§ 3 Determinarea accelerației gravitaționale terestre cu ajutorul senzorului digital wireless de 
Forță și Accelerație PS-3202 folosind pendulul gravitațional  
 

§ 4 Determinarea accelerației căderii libere cu ajutorul senzorului digital wireless de mișcare PS-
3219 
 
§ 5 Determinarea accelerației gravitaționale cu ajutorul senzorului digital wireless de accelerație 
PS-3223 din mișcarea pe plan înclinat 

*** 
*§ 5 Determinarea accelerației gravitaționale cu ajutorul senzorului digital wireless de mișcare PS-3219 în 
baza legii conservării enrgiei mecanice la mișcarea căruciorului pe plan înclinat 

5.1. Determinarea accelerației gravitaționale cu ajutorul senzorului digital wireless de mișcare 
PS-3219 din mișcarea pe planul înclinat a(sinα). 
5.2. în baza legii conservării enrgiei mecanice la mișcarea căruciorului pe plan înclinat 

 
Informațiile din ANEXE sunt utile pentru implimentarea rezultatelor cu extinsie la STEM (Științe, 
Tehnologii, Inginerie și Matematică);  
Științe = Fizică, Chimie, Biologie, Geografie, Ecologie și Mediu. 
Inginerie = Ingineria materialelor, Ingineria tehnică, Ingineria mediului, Ingineria informațională 
(Informatica), Robotica, Expertize, ș.a. 
Tehnologii = Tehnologia materialelor, Tehnologii informaționale și de comunicare, SOFT, 
Digitalizare. 
Matematică = Analiză și interpretare: calitativă, cantitativă numerică și grafică clasică și digitalizată. 

 

*SOFT de achiziție, prelucrare, analiză, grafică interpretare și export de date experimentale* 

Soft de lucru  SPARKvue pentru Mac OS X, Windows, iOS, Android, Chromebook 

www.pasco.com descărcare gratis (30 zile) 
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§ 1 Măsuraraea intensității câmpului gravitațional terestru 3D (accelerației gravitaționale 
terestre și altitudinii) cu ajutorul senzorilor digitali wireless PASCO-SUA și verificarea 

relației g(gx, gy, gz) 

Obiective: 

1. MĂSURAREA ALTITUDINII și INTENSITĂȚII CÂMPULUI GRAVITAȚIONAL TERESTRU cu senzori 
digitali 3D cu diferite incertitudini, precizii și acuratețe de măsurare; {geometrii și procedeie de 
măsurare a ACCELERAȚIEI GRAVITAȚIONALE TERESTRE (𝑔𝑥 , 𝑔𝑦 , 𝑔𝑧 , 𝑔) la altitudinea din laborator 
cu ajutorul senzorilor digitali 3D: PS-3202, PS-3216; PS-3223}. 
2. Verificarea formulei 𝑔 = √𝑔𝑥2 + 𝑔𝑦2 + 𝑔𝑧2 în m/s2 și cm/s2 din măsurătorii ACCELERAȚIEI 

GRAVITAȚIONALE TERESTRE; 𝑔𝑥 , 𝑔𝑦 , 𝑔𝑧 , 𝑔. 
3. Compararea valorilor numerice ale ACCELERAȚIEI GRAVITAȚIONALE TERESTRE măsurate direct 
cu valoarea numerică determinată prin metoda indirectă  
4. Determinarea funcțiilor trigonometrice (sinα, cosα, tgα și ctgα) pentru  unghiul (α) în geometria 
de măsurare 2D cu ajutorul senzorilor digitali 3D (aplicații ale mărimilor unghiulare determinate: 
unghiul de înclinare a unui plan, unghiuri de deviație, uhghi de incidență, uhghi de reflexie, 
verificarea nivelului orizontal, ș.a.) 

Scopul lucrării practice este de-a:  

- măsura intensitatea câmpului gravitational terestru 3D- g(gx, gy, gz) cu ajutorul senzorilor digitali 
3D de precizie și rezoluție diferită în sistemul de referință legat cu Pământul pentru geometrii 
aliatorii de poziționare a senzorilor;  

- determina prin metodă indirectă accelerația gravitațională totală folosind valorile gx, gy, gz pentru 
diferite geometrii de măsurare;  
- compara valoarea accelerației gravitaționale determinate prin metoda indirectă cu valoarea 
intensității câmpului gravitational terestru măsurate direct la altitudinea din laborator; 

- însuși metodele și procedeiele pentru determinarea unghiurilor de înclinare (unghi planar și 
unghi spațial prin măsurători 3D de accelerație cu ajutorul senzorilor digitali PASCO); 

- forma deprinderi practice de lucru cu senzori digitali de măsurare, precizii și incertitudini de 
măsurare, și cu SOFT-ul de achiziție, prelucrare și analiză de date experimentale SPARKvue; 

- observa cu ajutorul SOFT-ului SPARKvue cum variază numărul de cifre semnificative la trecerea 
de la unitatea de măsură SI (m/s2) la unitatea de măsură în CGS (cm/s2); 

- iniția implimentarea unor rezultate practice la elaborări de proiecte cu aplicații STEM folosind 
accelerație 3D, așa ca: ”Seismologie”, ”Accelerare pe serpentine” (a schia, cicliști, automobile, etc. 
și care formează obiectul de studie pentru Lucrarea practică Nr. 2), ș.a.. 

Aparate și accesorii: senzor digital wireless de Forță și Accelerație PS-3202;senzor digital wireless 
de Greutate (încărcătură) și Accelerație PS-3216; senzor digital wireless de  Accelerație și 
Altitudine PS-3223.  

Sistem senzor digital - câmp gravitational terestru 

Sarcini experimentale: 
1.1 Măsuraraea lui g în geometria 1D, 2D și 3D cu ajutorul senzorului digital wireless de Forță și 
Accelerație PS-3202 și verificarea relației g(gx, gy, gz) 
1.2 Măsuraraea lui g în geometria 1D, 2D și 3D cu ajutorul senzorului digital wireless de Greutate 
(încărcătură) și Accelerație PS-3216 și verificarea relației g(gx, gy, gz) 
1.3 Măsuraraea lui g la altitudinea din laborator în geometria 1D, 2D și 3D cu ajutorul 
senzorului digital wireless de Accelerație și Altitudine PS-3223 și verificarea relației g(gx, gy, gz) 
1.4 ”Caracteristici unghiulare din măsurători ai intensității câmpului gravitațional” Folosind 
măsuranzii accelerației gravitaționale 𝒈, 𝒈𝒙, 𝒈𝒚, 𝒈𝒛. în cm/s

2
 (afișarea rezultatului cu 4 cifre 
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Săgețile indică direcția de accelerare 

semnificative) obținuți ci Senzorii: PS-3202; PS-3216; PS-3223 determinați pentru geometria 2D de 

măsurare: 𝑠𝑖𝑛𝛼; 𝑐𝑜𝑠𝛼; 𝑡𝑔𝛼; 𝑐𝑡𝑔𝛼. 

Geometria de măsurare 2D: Oricare 2 componente a lui 𝑔 trebuie să fie diferite de zero iar 
cealaltă să fie egală cu zero. 

a1) 𝑔𝑥 > 0, 𝑔𝑦 > 0, 𝑔𝑧 = 0; Formule de lucru: 𝑠𝑖𝑛𝛼 = 𝑔𝑥𝑔 ; 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝑔𝑦𝑔 ; 𝑡𝑔𝛼 = 𝑔𝑥𝑔𝑦; 𝑐𝑡𝑔𝛼 = 𝑔𝑦𝑔𝑥. 

a2) 𝑔𝑥 > 0, 𝑔𝑦 < 0, 𝑔𝑧 = 0; Formule de lucru: 𝑠𝑖𝑛𝛼 = 𝑔𝑥𝑔 ; 𝑐𝑜𝑠𝛼 = |𝑔𝑦|𝑔 ; 𝑡𝑔𝛼 = 𝑔𝑥|𝑔𝑦|; 𝑐𝑡𝑔𝛼 = |𝑔𝑦|𝑔𝑥 . 

a3) 𝑔𝑥 > 0, 𝑔𝑦 = 0, 𝑔𝑧 > 0; Formule de lucru: 𝑠𝑖𝑛𝛼 = 𝑔𝑥𝑔 ; 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝑔𝑧𝑔 ; 𝑡𝑔𝛼 = 𝑔𝑥𝑔𝑧; 𝑐𝑡𝑔𝛼 = 𝑔𝑧𝑔𝑥. 

a4) 𝑔𝑥 > 0, 𝑔𝑦 = 0, 𝑔𝑧 < 0; Formule de lucru: 𝑠𝑖𝑛𝛼 = 𝑔𝑥𝑔 ; 𝑐𝑜𝑠𝛼 = |𝑔𝑧|𝑔 ; 𝑡𝑔𝛼 = 𝑔𝑥|𝑔𝑧|; 𝑐𝑡𝑔𝛼 = |𝑔𝑧|𝑔𝑥 . 

b1) 𝑔𝑥 < 0, 𝑔𝑦 > 0, 𝑔𝑧 = 0; Formule de lucru: 𝑠𝑖𝑛𝛼 = |𝑔𝑥|𝑔 ; 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝑔𝑦𝑔 ; 𝑡𝑔𝛼 = |𝑔𝑥|𝑔𝑦 ; 𝑐𝑡𝑔𝛼 = 𝑔𝑦|𝑔𝑥|. 
b2) 𝑔𝑥 < 0, 𝑔𝑦 < 0, 𝑔𝑧 = 0; Formule de lucru: 𝑠𝑖𝑛𝛼 = |𝑔𝑥|𝑔 ; 𝑐𝑜𝑠𝛼 = |𝑔𝑦|𝑔 ; 𝑡𝑔𝛼 = |𝑔𝑥||𝑔𝑦| = 𝑔𝑥𝑔𝑦; 𝑐𝑡𝑔𝛼 =|𝑔𝑦||𝑔𝑥| = 𝑔𝑦𝑔𝑥. 

b3) 𝑔𝑥 < 0, 𝑔𝑦 = 0, 𝑔𝑧 > 0; Formule de lucru: 𝑠𝑖𝑛𝛼 = |𝑔𝑥|𝑔 ; 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝑔𝑧𝑔 ; 𝑡𝑔𝛼 = |𝑔𝑥|𝑔𝑧 ; 𝑐𝑡𝑔𝛼 = 𝑔𝑧|𝑔𝑥|. 
b4) 𝑔𝑥 < 0, 𝑔𝑦 = 0, 𝑔𝑧 < 0; Formule de lucru: 𝑠𝑖𝑛𝛼 = |𝑔𝑥|𝑔 ; 𝑐𝑜𝑠𝛼 = |𝑔𝑧|𝑔 ; 𝑡𝑔𝛼 = |𝑔𝑥||𝑔𝑧| = 𝑔𝑥𝑔𝑧; 𝑐𝑡𝑔𝛼 =|𝑔𝑧||𝑔𝑥| = 𝑔𝑧𝑔𝑥. 

Reprezentați geometriile de măsurare pentru  situațiile de caz c1), c2), c3) și c4). 

Investigații Experimentale: 
Măsurarea altitudinii și accelerației gravitaționale terestre 3D cu ajutorul senzorului digital 
wireless PASCO-SUA în SI cu afișarea valorilor în 4-6 casete g(gx, gy, gz) și stabilirea condițiilor 
experimentale care influențează precizia și numărul de cifre semnificative la determinarea 
accelerației gravitaționale terestre în condiții de laborator cauzate de vibrații și incertitudini de 
măsurare.  
Pentru afișarea rezultatelor experimentale de la 2 la 4 cifre semnificative ale accelerației este 
necesar ca în SOFT-ul SPARKvue de activat în loc de unitatea de măsură (m/s2) - unitatea de 
măsură (cm/s2). 
Planificarea experimentului și Modul în care au fost realizate sarcinile experimentale: 
1.1 Măsuraraea lui g în geometrii 1D, 2D și 3D cu ajutorul senzorului digital wireless de Forță 
și Accelerație PS-3202 și verificarea relației g(gx, gy, gz) 
Măsurpăm în geometria 1D, 2D și 3D accelerația 
gravitațională terestră și componentele ei cu ajutorul senzorului 

digital wireless de Forță și Accelerație PS-3202. Verificați 
pentru toate cazurile relația 𝑔 = √𝑔𝑥2 + 𝑔𝑦2 + 𝑔𝑧2, unde g este 

masurandul pentru intensitatea cânpului gravitațional terestru 

= accelerația gravitațională terestră = accelerația căderii libere 
la altitudinea din laborator, iar gx, gy, gz  sunt  masuranzii pentru 
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proiecțiile accelerației gravitaționale de pe axele ox, oy și oz respectiv. Săgețile indică direcția de 
accelerare, respectiv geometria măsurărilor.  
Pentru investigații experimentale sa ținut cont de poziționarea senzorului: xoy este planul frontal al 
senzorului de la care normal este orientată axa oz. Pentru localizare spațială notăm prin φ unghiul 
dintre axa ox și sensul vectorului �⃗�, iar prin θ notăm unghiul de înclinare a planului xoy în raport cu 
axa vericală cu acelaș sens ca și al vectorului �⃗�. 
Geometrii de achiziție a datelor experimentale: 
În tabelul alăturat sunt descrise stările de repaos/mișcare uni-, bi- și tridimensionale cu indexările, 
(+, -, 0) ceea ce înseamnă că în starea respectivă, componentele  accelerației gx, gy, gz au valori 
pozitive (+), sau negative (-), sau nule (0)). 

 1D 2D 3D 
gx + - 0 0 0 0 + - + - + - + - 0 0 0 0 + - + - + - - + + - - + - + 
gy 0 0 + - 0 0 + - - + 0 0 0 0 + - + - + - + - - + + - - + + - - + 
gz 0 0 0 0 + - 0 0 0 0 + - - + + - - + + - - + + - + - - + - + + - 
g                                 

 

 

Acest senzor digital poate fi folosit și la alte Lucrări practice. 

{1-1}: �⃗�𝑥 ↓↓ �⃗�, (𝑔𝑥 = 𝑔, 𝑔𝑦 = 0, 𝑔𝑧 = 0); 𝑔 = √𝑔𝑥2 + 𝑔𝑦2 + 𝑔𝑧2 = √𝑔𝑥2 + 02 + 02 = 𝑔𝑥 = 𝑔. 

{1-2}: �⃗�𝑦 ↓↓ �⃗�, (𝑔𝑥 = 0, 𝑔𝑦 = 𝑔, 𝑔𝑧 = 0). 
{3-2}: �⃗�𝑥 ↑↓ �⃗�, (𝑔𝑥 = −𝑔, 𝑔𝑦 = 0, 𝑔𝑧 = 0). 
{4-2}: �⃗�𝑦 ↑↓ �⃗�, (𝑔𝑥 = 0, 𝑔𝑦 = −𝑔, 𝑔𝑧 = 0). 
{55-3}: �⃗�𝑧 ↑↓ �⃗�, (𝑔𝑥 = 0, 𝑔𝑦0, 𝑔𝑧 = −𝑔).  
{6-3}:  �⃗�𝑧 ↓↓ �⃗�, (𝑔𝑥 = 0, 𝑔𝑦 = 0, 𝑔𝑧 = 𝑔). Etc. 

1.2 Măsuraraea lui g în geometria 1D, 2D și 3D cu ajutorul senzorului digital wireless de 

Greutate (încărcătură) și Accelerație PS-3216 și verificarea relației g(gx, gy, gz) 
(poate fi folosit și la Lucrarea practică Nr.2) Interfețe de măsurare: Idem ca în 1.1 
 

1.3 Măsuraraea lui g la altitudinea din laborator  în geometria 1D, 2D și 3D cu 

ajutorul senzorului digital wireless de  Accelerație și Altitudine PS-3223 și verificarea 

relației g(gx, gy, gz) 
Folosind senzorul wireless de Accelerație și Altitudine PS-3223 3D măsurăm accelerația 
gravitațională și altitudinea în laborator care poate fi utilizată în alte Lucrări practice. 
Interfețe de măsurare: Idem ca în 1.1 

Planificarea experimentului și Achiziția datelor experimentale: 
1. Achiziția datelor experimentale pentru intensitatea câmpului gravitațional ((gx, gy, gz, g) 
accelerația gravitațională terestră) și altitudine se face în diferite geometrii de măsurare cu ajutorul a 
trei senzorii digitali wireless de: Forță și Accelerație PS-3202; Greutate(încărcătură) și Accelerație 
PS-3216; Accelerație și Altitudine PS-3223; care au respectiv incertitudinea de măsurare, precizia și 
rezoluția proprie. 
2. Din baza de date experimentale achiziționate (1.1g –PS-3202; 1.1g –PS-3216; 1.1g –PS-3223) 
selectați pentru diferite situații de caz a câte un număr de 3-5 măsurări realizate cu fiecare senzor în 
parte și treceți valorile și incertitudinea de măsurare în coloanele 2-5 ale Tabelului măsurătorilor 
(așa cum spre exemplu se face pentru 10 măsurări în Tabelul prezentat ca Exemplu). Astfel veți crea 
Tabelul măsurătorilor cu rezultate experimentale personalizate de la 9 până la 15 valori numerice 
măsurate.  
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Valorile numerice sunt afișate cu 2 cifre semnificative atunci când unitatea de măsură pentru 
accelerație o alegeți să fie m/s2, și respectiv cu 4 cifre semnificative când alegeți din SOFT-ul 
SPARKvue unitatea de măsură cm/s2.  
Rezultatele experimentale selectate de dvs, trebuie să includă un spectru cât mai variat al situațiilor 
de caz pentru geometriile de măsurare solicitate în coloanele 2, 3 și 4, respectiv pentru măsuranzii 
accelerației gravitaționale dea lungul axelor (ox), (oy) și (oz) a senzorilor și în coloana 5 pentru 
accelerația totală. 
Datele experimentale selectate de dvs se trec în tabel cu unitatea de măsură și incertitudinea de 
măsurare corespunzătoare (coloanele 2-5); iar în coloana 6-a din Tabel notați codul senzorului 
digital cu care sau achiziționat datele experimentale. 
3. Folosind datele experimentale pentru gx, gy, gz calculați g pentru tot setul de măsurători selectați 
de dvs și treceți valorile în coloana 7 din Tabel. Scrieți în jurnalul de laborator Exemplul de 

calcul al mărimilor căutate. 
În Tabelul alăturat sunt prezentate unele sugestii cum puteți selecta rezultate experimentale 
măsurate în diferite geometrii cu ajutorul senzorilor digitali PS-3202; PS-3216 și PS-3223 

 Măsuranzi, Metoda directă Senzor Metoda indirectă 

Nr. 𝑔𝑥 ± ∆𝑔, (
𝑚𝑠2) 𝑔𝑦 ± ∆𝑔, (

𝑚𝑠2) 𝑔𝑧 ± ∆𝑔, (
𝑚𝑠2) 𝑔 ± ∆𝑔, (

𝑚𝑠2) PS-_ _ _ _ 𝑔 = √𝑔𝑥2 + 𝑔𝑦2 + 𝑔𝑧2, (
𝑚𝑠2) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 𝑔 0 0    
2 -𝑔 0 0    
3 ˃ 0 ˃ 0 0    
4 ˃ 0 ˂ 0 0    
5 ˂ 0 ˃ 0 0    
6 ˂ 0 ˂ 0 0    
7 ˃ 0 ˃ 0 ˃ 0    
8 ˃ 0 ˃ 0 ˂ 0    
9 ˃ 0 ˂ 0 ˃ 0    
10 ˂ 0 ˃ 0 ˃ 0    
11 ˂ 0 ˂ 0 ˂ 0    
12       
13       
14       
15       
 Valori medii pentru accelerația gravutațională    
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Procedeie practice pentru determinări unghiulare 2D 

Determinarea unghiului de înclinare a planului prin măsurarea intensității câmpului 
gravitațional g(gx, gy, gz) cu senzorii digitali PS-3202; PS-3216; PS-3223 
Pentru situațiile de caz când o singură componentă a intensității câmpului gravitațional este egală cu 
zero: Sitoații similare Nr. de ordine 3-6 din tabelul de mai sus. (Sarcina 1.4) 
Poziționarea senzorului în geometria: axa x este orientată dealungul planului înclinat, iar axa y – 

normal la plan: 
• �⃗�𝑥 ≠ �⃗�, (𝑔𝑥 ≠ 𝑔 = 9,806 (𝑐𝑚𝑠2 ); 𝑔𝑦 ≠ 0, 𝑔𝑧 = 0); 𝑔𝑥 = 𝑔𝑠𝑖𝑛𝛼 

 

N.B. Acest procedeu poate fi folosit la LUCRĂRILE PRACTICE Nr. 1 (§5), 4, 5 pentru investigații 
experimentale cu plan înclinat 

Exemplu de soluții practice pentru investigații cu senzorul PS-3202. (dvs veți avea asemenea 

măsuranzi pentru fiecare senzor cu de la 3 până la 5 măsurări) 
 

Rezultate experimentale model selectate pentru 10 măsurări care au fost efectuate cu ajutorul 
senzoruluiu digital wireless de Forță și Accelerație PS-3202: 
 
1 2 

3 4 

5 6 

7 8 

𝒔𝒊𝒏𝜶 = 𝒈𝒙/𝒈 
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9 10 

 

Tabelul măsurătorilor cu rezultate experimentale măsurate cu ajutorul senzoruluiu digital wireless 
de Forță și Accelerație PS-3202: 

 Măsuranzi, Metoda directă Metoda indirectă 

Nr 𝒈𝒙 ± ∆𝒈, (
𝒎𝒔𝟐) 𝒈𝒚 ± ∆𝒈, (

𝒎𝒔𝟐) 𝒈𝒛 ± ∆𝒈, (
𝒎𝒔𝟐) 𝒈 ± ∆𝒈, (

𝒎𝒔𝟐) 𝑔 = √𝑔𝑥2 + 𝑔𝑦2 + 𝑔𝑧2, (
𝒎𝒔𝟐) 

1 9,8±0,1 0,0±0,1 0,0±0,1 9,8±0,1 9,80 
2 -(9,8±0,1) 0,0±0,1 0,0±0,1 9,8±0,1 9,80 
3 8,9±0,1 4,1±0,1 0,0±0,1 9,8±0,1 9,79 
4 8,8±0,1 -(4,3±0,1) 0,0±0,1 9,8±0,1 9,79 
5 -(7,8±0,1) 6,0±0,1 0,0±0,1 9,8±0,1 9,84 
6 -(7,4±0,1) -(6,5±0,1) 0,0±0,1 9,8±0,1 9,84 
7 4,5±0,1 5,7±0,1 6,6±0,1 9,8±0,1 9,81 
8 8,6±0,1 4,2±0,1 -(2,1±0,1) 9,8±0,1 9,79 
9 7,3±0,1 -(3,2±0,1) 5,6±0,1 9,8±0,1 9,74 

10 -(8,0±0,1) 4,0±0,1 4,2±0,1 9,8±0,1 9,88 
 Valori medii pentru accelerația gravutațională 9,8±0,1 9,808=9,80 

 
Exemplul de calcul și interpretarea rezultatelor experimentale 
 

Exemplul de calcul pentru determinarea accelerației gravitaționale 

1) 𝑔 = √𝑔𝑥2 + 𝑔𝑦2 + 𝑔𝑧2=√(9,8 𝑚𝑠2)2 + (0,0 𝑚𝑠2)2 + (0,0 𝑚𝑠2)2 = 9,80𝑚𝑠2 

2) 𝑔 = √𝑔𝑥2 + 𝑔𝑦2 + 𝑔𝑧2=√(−9,8 𝑚𝑠2)2 + (0,0 𝑚𝑠2)2 + (0,0 𝑚𝑠2)2 = 9,80𝑚𝑠2 

3) 𝑔 = √𝑔𝑥2 + 𝑔𝑦2 + 𝑔𝑧2=√(8,9 𝑚𝑠2)2 + (4,1 𝑚𝑠2)2 + (0,0 𝑚𝑠2)2 = √(96,02 𝑚𝑠2)2 = 9,79𝑚𝑠2 

4) 𝑔 = √𝑔𝑥2 + 𝑔𝑦2 + 𝑔𝑧2=√(8,8 𝑚𝑠2)2 + (−4,3 𝑚𝑠2)2 + (0,0 𝑚𝑠2)2 = √(95,93 𝑚𝑠2)2 = 9,79𝑚𝑠2 

5) 𝑔 = √𝑔𝑥2 + 𝑔𝑦2 + 𝑔𝑧2=√(−7,8 𝑚𝑠2)2 + (6,0 𝑚𝑠2)2 + (0,0 𝑚𝑠2)2 = √(96,84 𝑚𝑠2)2 = 9,84𝑚𝑠2 

6) 𝑔 = √𝑔𝑥2 + 𝑔𝑦2 + 𝑔𝑧2=√(−7,4 𝑚𝑠2)2 + (6,5 𝑚𝑠2)2 + (0,0 𝑚𝑠2)2 = √(97,01 𝑚𝑠2)2 = 9,84𝑚𝑠2 

7) 𝑔 = √𝑔𝑥2 + 𝑔𝑦2 + 𝑔𝑧2=√(4,5 𝑚𝑠2)2 + (5,7𝑚𝑠2)2 + (6,6 𝑚𝑠2)2 = √(96,30 𝑚𝑠2)2 = 9,81𝑚𝑠2 
8) 𝑔 = √𝑔𝑥2 + 𝑔𝑦2 + 𝑔𝑧2=√(8,6 𝑚𝑠2)2 + (4,2 𝑚𝑠2)2 + (−2,1 𝑚𝑠2)2 = √(96,01 𝑚𝑠2)2 = 9,79𝑚𝑠2 

9) 𝑔 = √𝑔𝑥2 + 𝑔𝑦2 + 𝑔𝑧2=√(7,3 𝑚𝑠2)2 + (−3,2 𝑚𝑠2)2 + (5,6 𝑚𝑠2)2 = √(94,89 𝑚𝑠2)2 = 9,74𝑚𝑠2 

10) 𝑔 = √𝑔𝑥2 + 𝑔𝑦2 + 𝑔𝑧2=√(−8,0 𝑚𝑠2)2 + (4,0 𝑚𝑠2)2 + (4,2 𝑚𝑠2)2 = √(97,64 𝑚𝑠2)2 = 9,88𝑚𝑠2 
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Exemplul de calcul pentru determinarea unghiurilor de înclinare: 
 
N.B. Pentru a avea o precizie de 4 cifre semnificative, Dvs veți substitui valorile accelerației în unități de 
măsură cm/s2 care se aleg prin opțiunea SOFT-ul SPARKvue  
a1) 𝑔𝑥 > 0, 𝑔𝑦 > 0, 𝑔𝑧 = 0;  

Nr. 3) din Tabel. Formule de lucru  𝑠𝑖𝑛𝛼 = 𝑔𝑥𝑔 = 8.99,8 =;  𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝑔𝑦𝑔 = 4,19,8 =; 𝑡𝑔𝛼 = 𝑔𝑥𝑔𝑦 = 8,94,1 =;  𝑐𝑡𝑔𝛼 = 𝑔𝑦𝑔𝑥 = 4,18,9 =. 

a2) 𝑔𝑥 > 0, 𝑔𝑦 < 0, 𝑔𝑧 = 0; 

Nr. 4) din Tabel. Formule de lucru 𝑠𝑖𝑛𝛼 = 𝑔𝑥𝑔 = 8,89,8 =;  𝑐𝑜𝑠𝛼 = |𝑔𝑦|𝑔 = |−4,3|9,8 =;  𝑡𝑔𝛼 = 𝑔𝑥|𝑔𝑦| = 8,8|−4,3| =;  𝑐𝑡𝑔𝛼 = |𝑔𝑦|𝑔𝑥 = |−4,3|8,8 =. 

a3) 𝑔𝑥 > 0, 𝑔𝑦 = 0, 𝑔𝑧 > 0; Formule de lucru: 𝑠𝑖𝑛𝛼 = 𝑔𝑥𝑔 ; 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝑔𝑧𝑔 ; 𝑡𝑔𝛼 = 𝑔𝑥𝑔𝑧; 𝑐𝑡𝑔𝛼 = 𝑔𝑧𝑔𝑥. 

a4) 𝑔𝑥 > 0, 𝑔𝑦 = 0, 𝑔𝑧 < 0; Formule de lucru: 𝑠𝑖𝑛𝛼 = 𝑔𝑥𝑔 ; 𝑐𝑜𝑠𝛼 = |𝑔𝑧|𝑔 ; 𝑡𝑔𝛼 = 𝑔𝑥|𝑔𝑧|; 𝑐𝑡𝑔𝛼 = |𝑔𝑧|𝑔𝑥 . 

b1) 𝑔𝑥 < 0, 𝑔𝑦 > 0, 𝑔𝑧 = 0;  

Nr. 5) din Tabel. Formule de lucru 𝑠𝑖𝑛𝛼 = |𝑔𝑥|𝑔 = |−7,8|9,8 =; 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝑔𝑦𝑔 = 6,0𝑔 =; 𝑡𝑔𝛼 = |𝑔𝑥|𝑔𝑦 = |−7,8|6,0 =;  𝑐𝑡𝑔𝛼 = 𝑔𝑦|𝑔𝑥| = 6,0|−7,8| =. 

b2) 𝑔𝑥 < 0, 𝑔𝑦 < 0, 𝑔𝑧 = 0;  

Nr. 6) din Tabel. Formule de lucru 

𝑠𝑖𝑛𝛼 = |𝑔𝑥|𝑔 = |−7,4|9,8 =; 𝑐𝑜𝑠𝛼 = |𝑔𝑦|𝑔 = |−6,5|9,8 =; 𝑡𝑔𝛼 = |𝑔𝑥||𝑔𝑦| = 𝑔𝑥𝑔𝑦 = −7,4−6,5 =; 𝑐𝑡𝑔𝛼 = |𝑔𝑦||𝑔𝑥| = 𝑔𝑦𝑔𝑥 = −6,5−7,4 =. 

b3) 𝑔𝑥 < 0, 𝑔𝑦 = 0, 𝑔𝑧 > 0; Formule de lucru: 𝑠𝑖𝑛𝛼 = |𝑔𝑥|𝑔 ; 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝑔𝑧𝑔 ; 𝑡𝑔𝛼 = |𝑔𝑥|𝑔𝑧 ; 𝑐𝑡𝑔𝛼 = 𝑔𝑧|𝑔𝑥|. 
b4) 𝑔𝑥 < 0, 𝑔𝑦 = 0, 𝑔𝑧 < 0; Formule de lucru: 𝑠𝑖𝑛𝛼 = |𝑔𝑥|𝑔 ; 𝑐𝑜𝑠𝛼 = |𝑔𝑧|𝑔 ; 𝑡𝑔𝛼 = |𝑔𝑥||𝑔𝑧| = 𝑔𝑥𝑔𝑧; 𝑐𝑡𝑔𝛼 = |𝑔𝑧||𝑔𝑥| = 𝑔𝑧𝑔𝑥. 
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Alte geometrii pentru montaje experimentale (nu este obligator de a fi prezentate în referatul 
dvs. Pentru doritori un exemplu este prezentat în ANEXA A1.1 (***)): 

Harta geometrică de poziționare a senzorului PS-3202 în raport cu sensul vectorului �⃗� 

1. θ=0, planul frontal al senzorului (xoy) este  în plan vertical, gz=0, 𝑔 = √𝑔𝑥2 + 𝑔𝑦2 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 𝜑 = 0 𝜑 = 2𝜋 0 < 𝜑 < 𝜋4 𝜑 = 𝜋4 

𝜋4 < 𝜑 < 𝜋2 𝜑 = 𝜋2 𝜋2 < 𝜑 < 3𝜋4  𝜑 = 3𝜋4  
3𝜋4 < 𝜑 < 𝜋 𝑔𝑦 = 0 𝑔𝑥 = 𝑔 

𝑔𝑥 > √2𝑔 𝑔𝑦 < √2𝑔 
𝑔𝑥 = √2𝑔 𝑔𝑦 = √2𝑔 

𝑔𝑥 < √2𝑔 𝑔𝑦 > √2𝑔 
𝑔𝑥 = 0 𝑔𝑦 = 𝑔 

−𝑔𝑥 < √2𝑔 𝑔𝑦 > √2𝑔 
−𝑔𝑥 = √2𝑔 𝑔𝑦 = √2𝑔 

−𝑔𝑥 > √2𝑔 𝑔𝑦 < √2𝑔 

1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 𝜑 = 𝜋 𝜋 < 𝜑 < 5𝜋4  𝜑 = 5𝜋4  
5𝜋2 < 𝜑 < 3𝜋2  𝜑 = 3𝜋2  

3𝜋2 < 𝜑 < 7𝜋4  𝜑 = 7𝜋4  
7𝜋4 < 𝜑 < 2𝜋 −𝑔𝑥 = 𝑔 𝑔𝑦 = 0 

−𝑔𝑥 > √2𝑔 −𝑔𝑦 < √2𝑔 
−𝑔𝑥 = √2𝑔 −𝑔𝑦 = √2𝑔 

−𝑔𝑥 < √2𝑔 −𝑔𝑦 > √2𝑔 
𝑔𝑥 = 0 −𝑔𝑦 = 𝑔 

𝑔𝑥 < √2𝑔 −𝑔𝑦 > √2𝑔 
𝑔𝑥 = √2𝑔 −𝑔𝑦 = √2𝑔 

𝑔𝑥 > √2𝑔 −𝑔𝑦 < √2𝑔 

2. 0 < θ < 𝜋4, senzorul (xoy) este înclinat sub un unghi mai mic de 45o, 𝑔 = √𝑔𝑥2 + 𝑔𝑦2 + 𝑔𝑧2 
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 𝜑 = 0 𝜑 = 2𝜋 0 < 𝜑 < 𝜋4 𝜑 = 𝜋4 

𝜋4 < 𝜑 < 𝜋2 𝜑 = 𝜋2 𝜋2 < 𝜑 < 3𝜋4  𝜑 = 3𝜋4  
3𝜋4 < 𝜑 < 𝜋 

2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 𝜑 = 𝜋 𝜋 < 𝜑 < 5𝜋4  𝜑 = 5𝜋4  
5𝜋2 < 𝜑 < 3𝜋2  𝜑 = 3𝜋2  

3𝜋2 < 𝜑 < 7𝜋4  𝜑 = 7𝜋4  
7𝜋4 < 𝜑 < 2𝜋 

3. θ = 𝜋4 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 𝜑 = 0 𝜑 = 2𝜋 0 < 𝜑 < 𝜋4 𝜑 = 𝜋4 
𝜋4 < 𝜑 < 𝜋2 𝜑 = 𝜋2 𝜋2 < 𝜑 < 3𝜋4  𝜑 = 3𝜋4  

3𝜋4 < 𝜑 < 𝜋 

3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 𝜑 = 𝜋 𝜋 < 𝜑 < 5𝜋4  𝜑 = 5𝜋4  
5𝜋2 < 𝜑 < 3𝜋2  𝜑 = 3𝜋2  

3𝜋2 < 𝜑 < 7𝜋4  𝜑 = 7𝜋4  
7𝜋4 < 𝜑 < 2𝜋 

4. 
𝜋4 < θ < 𝜋2 

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 𝜑 = 0 𝜑 = 2𝜋 0 < 𝜑 < 𝜋4 𝜑 = 𝜋4 
𝜋4 < 𝜑 < 𝜋2 𝜑 = 𝜋2 𝜋2 < 𝜑 < 3𝜋4  𝜑 = 3𝜋4  

3𝜋4 < 𝜑 < 𝜋 

4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 𝜑 = 𝜋 𝜋 < 𝜑 < 5𝜋4  𝜑 = 5𝜋4  
5𝜋2 < 𝜑 < 3𝜋2  𝜑 = 3𝜋2  

3𝜋2 < 𝜑 < 7𝜋4  𝜑 = 7𝜋4  
7𝜋4 < 𝜑 < 2𝜋 

5. θ = 𝜋2, planul frontal al senzorului (xoy) este în plan orizontal, gx=0, gy=0,  𝑔 = √𝑔𝑧2=|𝑔𝑧| 
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 𝜑 = 0 𝜑 = 2𝜋 0 < 𝜑 < 𝜋4 𝜑 = 𝜋4 

𝜋4 < 𝜑 < 𝜋2 𝜑 = 𝜋2 𝜋2 < 𝜑 < 3𝜋4  𝜑 = 3𝜋4  
3𝜋4 < 𝜑 < 𝜋 

5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 𝜑 = 𝜋 𝜋 < 𝜑 < 5𝜋4  𝜑 = 5𝜋4  
5𝜋2 < 𝜑 < 3𝜋2  𝜑 = 3𝜋2  

3𝜋2 < 𝜑 < 7𝜋4  𝜑 = 7𝜋4  
7𝜋4 < 𝜑 < 2𝜋 

{1.1}: �⃗�𝑥 ↓↓ �⃗�, (𝑔𝑥 = 𝑔, 𝑔𝑦 = 0, 𝑔𝑧 = 0); 𝑔 = √𝑔𝑥2 + 𝑔𝑦2 + 𝑔𝑧2 = √𝑔𝑥2 + 02 + 02 = 𝑔𝑥 = 𝑔. 

{1.5}: �⃗�𝑦 ↓↓ �⃗�, (𝑔𝑥 = 0, 𝑔𝑦 = 𝑔, 𝑔𝑧 = 0). 
{1.9}: �⃗�𝑥 ↑↓ �⃗�, (𝑔𝑥 = −𝑔, 𝑔𝑦 = 0, 𝑔𝑧 = 0). 
{1.13}: �⃗�𝑦 ↑↓ �⃗�, (𝑔𝑥 = 0, 𝑔𝑦 = −𝑔, 𝑔𝑧 = 0). 
{5.1}: �⃗�𝑧 ↑↓ �⃗�, (𝑔𝑥 = 0, 𝑔𝑦0, 𝑔𝑧 = −𝑔). θ = 𝜋2, 𝜑 = 0. 

{-.-}:  �⃗�𝑧 ↓↓ �⃗�, (𝑔𝑥 = 0, 𝑔𝑦 = 0, 𝑔𝑧 = 𝑔). θ = − 𝜋2, 𝜑 = 0. Etc. 
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Rezultatul final:  

a) Măsurand // Metoda directă: 𝑔 ± ∆𝑔 = 9,8 𝑚𝑠2 ± 0,1 𝑚𝑠2       
b) Calculat 𝑔 = √𝑔𝑥2 + 𝑔𝑦2 + 𝑔𝑧2  // Metoda indirectă: 𝑔 ± ∆𝑔 = 9,808 𝑚𝑠2  
Concluzii: Rezultatul măsurat și cel calculate coincide foarte bine (9,8 𝑚𝑠2 = 9,808 𝑚𝑠2) 

Referințe bibliografice: 
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***ANEXA A1.1 
IMPLIMENTARE STEM ”ACCELERARE PE SERPENTINE” 

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

„Reprezentare grafică a vectorilor”- proiect cercetări fundamentale pentru elevi:  
”ACCELERARE PE SERPENTINE” A se vedea Lucrarea practică Nr.2 

Poziționarea senzorului PS-3202 în raport cu sensul vectorului �⃗�  

1. θ=0, planul frontal al senzorului (xoy) este  în plan vertical, gz=0, 𝑔 = √𝑔𝑥2 + 𝑔𝑦2 
1.1 1.2 1.3 1.4 𝜑 = 0; 𝜑 = 2𝜋  0 < 𝜑 < 𝜋4 𝜑 = 𝜋4 

𝜋4 < 𝜑 < 𝜋2  𝑔𝑥 = 𝑔, 𝑔𝑦 = 0  𝑔𝑥 > √2𝑔,  𝑔𝑦 < √2𝑔 𝑔𝑥 = √2𝑔,  𝑔𝑦 = √2𝑔 𝑔𝑥 < √2𝑔,  𝑔𝑦 > √2𝑔 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 𝑔 = √𝑔𝑥2 = 𝑔𝑥 𝑔 = √𝑔𝑥2 + 𝑔𝑦2 𝑔 = √𝑔𝑥2 + 𝑔𝑦2 𝑔 = √𝑔𝑥2 + 𝑔𝑦2 

1.5 1.6 1.7 1.8 𝜑 = 𝜋2 𝜋2 < 𝜑 < 3𝜋4  𝜑 = 3𝜋4  
3𝜋4 < 𝜑 < 𝜋 𝑔𝑥 = 0,  𝑔𝑦 = 𝑔 −𝑔𝑥 < √2𝑔,  𝑔𝑦 > √2𝑔 −𝑔𝑥 = √2𝑔,  𝑔𝑦 = √2𝑔 −𝑔𝑥 > √2𝑔,  𝑔𝑦 < √2𝑔 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 𝑔 = √𝑔𝑦2 = 𝑔𝑦 𝑔 = √𝑔𝑥2 + 𝑔𝑦2 𝑔 = √𝑔𝑥2 + 𝑔𝑦2 𝑔 = √𝑔𝑥2 + 𝑔𝑦2 

1.9 1.10 1.11 1.12 𝜑 = 𝜋 𝜋 < 𝜑 < 5𝜋4  𝜑 = 5𝜋4  
5𝜋2 < 𝜑 < 3𝜋2  −𝑔𝑥 = 𝑔,  𝑔𝑦 = 0 −𝑔𝑥 > √2𝑔,  −𝑔𝑦 < √2𝑔 −𝑔𝑥 = √2𝑔,  −𝑔𝑦 = √2𝑔 −𝑔𝑥 < √2𝑔,  −𝑔𝑦 > √2𝑔 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 𝑔 = √𝑔𝑥2 = 𝑔𝑥 𝑔 = √𝑔𝑥2 + 𝑔𝑦2 𝑔 = √𝑔𝑥2 + 𝑔𝑦2 𝑔 = √𝑔𝑥2 + 𝑔𝑦2 
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1.13 1.14 1.15 1.16 𝜑 = 3𝜋2  
3𝜋2 < 𝜑 < 7𝜋4  𝜑 = 7𝜋4  

7𝜋4 < 𝜑 < 2𝜋 𝑔𝑥 = 0,  −𝑔𝑦 = 𝑔 𝑔𝑥 < √2𝑔,  −𝑔𝑦 > √2𝑔 𝑔𝑥 = √2𝑔,  −𝑔𝑦 = √2𝑔 𝑔𝑥 > √2𝑔,  −𝑔𝑦 < √2𝑔 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 𝑔 = √𝑔𝑦2 = 𝑔𝑦 𝑔 = √𝑔𝑥2 + 𝑔𝑦2 𝑔 = √𝑔𝑥2 + 𝑔𝑦2 𝑔 = √𝑔𝑥2 + 𝑔𝑦2 
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Fig. 2.1 Montajul experimental și formule de lucru 

G = F = mg 

[F]SI = N, 
[m]SI = kg,  𝑔 𝑆𝐼 = Nkg = N/kg = N∙ 𝑘𝑔−1 

𝑮  ⃗ = 𝒎𝒈  ⃗  

 

g 

 

G m

g 

m 

Greutăți marcate 

CORPURI DE 

 LUCRU 

Taler  

pentru 

încărcătură 

Calibrare ZERO cu talerul pentru încărcături 
     

    𝒈 = 𝑭𝒎   𝐍𝐤𝐠     

(1) 𝒈 = 𝒕𝒈𝜶 = ∆𝑭∆𝒎  𝐍𝐤𝐠     (2) 

PS-3202 

PS-3202 

F 
g = ? 

§ 2 Determinarea intensității câmpului gravitațional terestru cu ajutorul senzorului digital 
wireless de Forță și Accelerație PS-3202 prin echilibrul forțelor în aer folosind greutăți marcate 

 
Obiective: Verificarea experimentală a LEGII ATRACȚIEI UNIVERSALE: FORȚA care acționează 
asupra unui corp aflat în câmp gravitațional este proporțională cu MASA corpului și INTENSITATEA 
CÂMPULUI GRAVITAȚIONAL. 

Scopul lucrării: Aplicarea GRAVITAȚIEI TERESTRE prin echilibrul forțelor în aer pentru 

determinarea intensității câmpului gravitațional cu ajutorul senzorului digital de forță și 

ansamblu de greutăți marcate (prin metodă numerică și grafică) măsurând forța de greutate a 
încărcăturii. 

Măsurări în SI folosind etaloane de masă (greutăți marcate de clasa a 4-a) și stabilirea 
condițiilor experimentale care influențează precizia și numărul de cifre semnificative la 
determinarea intensității câmpului gravitațional (accelerației  gravitaționale terestre) din echilibrul 
forțelor în aer. Stabilirea modului în care clasa de precizie și masa greutăților marcate afectează 
precizia măsurătorilor. 
Aparate și accesorii: Senzor digital wireless de forță și accelerație PS-3202; greutăți marcate de 
clasa a 4-a, G-4-1111,10. GOST 7328-82 cu masa de 100 g (1 buc), 200 g (2 buc), și 500 g (1 buc), 
care au respectiv eroarea absolută (∆gm) egală cu 40 mg, 100 mg și 250 mg (considerate ca etaloane 
de masă); stativ cu mufă; suport pentru încărcătură (taler de la balanța școlară). 

Sistemul senzor-greutăți marcate 
Sistemul din Figura 2.1 constă dintr-un stativ cu punct de sprijin, un sensor wireless de Forță și 
Accelerație PS-3202 și un ansamblu de greutăți marcate, cu masa m ≥ 100 grame, având respectiv 
greutatea G = mg, unde g este 
accelerația gravitaţională. Talerul 
pentru încărcătură cu greutăți marcate 
atârnă de cârligul senzorului de forță 
pe direcţie verticală, în câmpul 
gravitațional terestru care se 
calibrează la ZERO împreună cu 
cârlig și taler. 
Măsurand: F – Forța, în N. 
Specificații tehnice: 
Senzor digital wireless de Forță și Accelerație 
PS-3202: 
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. 
Greutăți marcate de clasa a 4-a, G-4-1111,10. 
GOST 7328-82: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
N.o 

Masa 
greutăților 

marcate 

Eroarea 
absolută, 
∆gm, mg 

Numărul 
de greutăți 

marcate 

1 2 3 4 

1 100 g 40 1 
2 200 g 100 2 
3 500 g 250 1 
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Mod de lucru: 

În această lucrarea practică folosim patru greutăți marcate (cu masă și eroarea absolută ∆gm 

cunoscută pentru fiecare greutate marcată, precum se indică în coloanele 4, 2 și 3 din Tabelul 1) cu ajutorul cărora 
prin combinații vom forma un ansamblu cu 1-4 greutăți marcate pentru cele N=10 încărcături cu 
masa de la 100 g până la 1000 g și eroarea absolută sumară a masei (∆𝑚) minimă pentru masa de 
500 g, adică (100 g + 200 g + 200 g = 500 g; ∆gm = 40 mg +100 mg +100 mg = 240 mg); (Tabelul 
măsuratorilor). 
Achiziția datelor experimentale pentru determinarea intensității câmpului gravitațional terestru 

prin METODA INDIRECTĂ NUMERICĂ (1)  și GRAFICĂ (2), ca în montajul experimental din Figura 
2.1 folosind formulele de lucru (1) și (2), respectiv.  
Măsurand: Forța gravitațională (F=G, N) pentru fiecare încărcătură cu greutăți marcate, cu masa 
(m) din intervalul de valori 100 g ÷ 1000 g.  
1) Calcularea intensității câmpului gravitațional terestru pentru fiecare încărcătură și a valorii 

medii pentru cele N = 10 încărcături,  𝑔 = 1N(
F1m1 + F2m2 + F3m3 +⋯+ FNmN). Calculați eroarea relativă, 

eroarea absolută și scrieți Rezultatul final. 
2) Determinarea intensității câmpului gravitațional terestru din panta graficului F(m) folosind 
extrapolarea liniară cu ajutorul Softului SPARKvue. Scrieți expresia pentru dependența funcțională  
G(m), valoarea factorului r care indică coincidența graficului cu punctele experimentale si  valoarea 
de încredere. 
3) Proceduri tehnice efectuate în preliminar pentru achiziția de date experimentale pe care le puteți 
urmări și în secvențele video: 
- Fixăm pe stativ senzorul de forță și accelerație PS-3202; 
- Atârnăm suportul pentru încărcătură de cârligul senzorului de forță și accelerație PS-3202;  
- Pornim softul de achiziție, prelucrare și analiză de date SPARCvue, calibrăm la zero senzorul și 
alegem regimul de măsurare cu eșantionare de până la 100 Hz (regimul poate fi selectat și manual); 
- Încărcăm rând pe rând greutăți marcate pe talerul suportului de încărcătură de la cea mai mică 
masă (100 g) până la cea mai mare masă (1000 g); 
- Măsurăm forța (F, în N) cu afișare numerică și tabelară corespunzător fiecărei încărcături.  
- Analiza rezultatelor experimentale și interpretarea lor:  
a) Calculăm pentru fiecare măsurare intensității câmpului gravitațional (g) și respectiv valoarea 
medie. 
b) Folosind softul de analiză SPARKvue construim graficul F(m), extrapolăm, aflăm funcția și 
determinăm din panta graficului respectiv intensității câmpului gravitațional (g), coincidența (r) 
și valoarea de încredere. 
c) Comparăm valorile intensității câmpului gravitațional determinate prin metoda a) și b). 
Rezultate experimentale: măsurări de forță de greutate p/u a.g.m.cu senzorul digital PS-3202. 
Tabelul măsurătorilor :              a) Metoda numerică: 

Nr. 𝒎 ∙ 𝟏𝟎+𝟏, (kg) 𝑮 ± ∆𝐺, (N) 𝒈, (N/kg)  ε, (%) 
1 2 3 4  
1 1,00 0,98   

2 2,00 1,96   

3 3,00 2,95   

4 4,00 3,94   

5 5,00 4,93   

6 6,00 5,90   

7 7,00 6,89   

8 8,00 7,88   

9 9,00 8,89   

10 10,00 9,83   

Valori medii   
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b) Metoda grafică G(m):  
// Graficul G(m) folosind softul SPARKvue de prelucrare, analiză și interpretare a datelor 
experimentale : 

(Este prezentat la sfârșitul Anexei A2.1) 
 
- Rezultatul final: 

a) Intensitatea câmpului gravitațional determinată prin metoda numerică 
g ± ∆g =                                   
 
b) Intensitatea câmpului gravitațional determinată prin metoda grafică 
g ± ∆g =                                   
 

- Concluzii și recomandări: 
- Bibliografie: 

1. https://ro.wikipedia.org/wiki/Legea_atrac%C8%9Biei_universale 

2.  https://www.pasco.com/resources/video/5gZZ2dW2CLw 
3. https://www.pasco.com/products/sensors/force/ps-3202#documents-panel 
4. https://d2n0lz049icia2.cloudfront.net/product_document/Wireless-Force-Acceleration-
Sensor-Manual-PS-3202.pdf 
5. https://www.pasco.com/products/software 

- Anexe. 

În Anexa A2.1 pot fi găsite informații complimentare utile pentru investigațiile practice, 
inclusiv și pentru investigații experimentale cu alți senzori digitali de forță, anume 
pentru acele IP care dispun de anumiți senzori digitali de forță fie oferite prin proiectul 
ATIC-MECC sau achiziționați individual. 
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Fig.A1. Montajul experimental 
pentru măsurarea forței de greutate. 

ANEXA A2.1. Metodica pentru măsurarea GREUTĂȚII cu ajutorul senzorului digital 

PASPORT de Forță PS-2104 sau PS-2189 și determinarea accelerației gravitaționale  
”Greutăți marcate”. ”Câmp gravitațional”. ”Forța de greutate”. Echilibrul forțelor 

Competențe: competențe digitale, deprinderi practice de lucru, competențe de reproducere, 
incertitudini la măsurări digitale, incertitudini de masa pentru greutăți marcate, 

competențe specifice cu simboluri, valori și unități de măsură a mărimilor fizice, 
competențe analitice și grafice (liniare și logaritmice), competențe aplicate. 

Consideraţii teoretice:  
Datorită interacțiunii prin cîmp graviatțional este posibil determinarea intensității câmpului 

gravitațional terestru prin măsurarea forței de echilibru în aer pentru corpuri grele și ușoare. 
Pentru corpuri ușoare, așa ca un balon cu fluid gazos la măsurarea forței de echilibru în aer trebuie 
de luat în considerație forța ascensională care poate fi atât mai mare, cât și mai mica decât forța de 
greutate. În ipoteza că forţa ascensională (arhimede) din partea aerului este neglijabilă față de forța 
de greutate pentru corpuri grele, ne propunem să determinăm prin măsurări directe forța de greutate 
pentru ansamblu de greutăți marcate. Asupra oricărui corp cu masa m, aflat în spațiul de gravitație 
al Pămîntului cu intensitatea câmpului gravitațional terestru g, acționează forța de greutate G=mg, 
orientată spre centrul Pămîntului: �⃗� = 𝑚�⃗�.  

Unitatea de măsură în SI a acceleraţiei gravitaţionale este  𝑔 𝑆𝐼 =  𝐺 𝑆𝐼 𝑚 𝑆𝐼 = 𝑁𝑘𝑔 = 𝑁 ∙ 𝑘𝑔−1. 

Vom trasa graficul dependenței forței de greutate ca funcție de masa greutăților marcate. Din panta 
de înclinare a graficului vom determina acceleraţia gravitaţională, folosind metoda celor mai mici 
pătrate. În concluzii la lucrarea practică trebuie să se regăsească răspuns la întrebarea: Care este 

eroarea de metodă și cu cite cifre semnificative putem determina acceleraţia gravitaţională 
neglijînd forţa ascensională (arhimede) din partea aerului? 

Mod de lucru: Se citește instructiunea de utilizare a laboratorului digital PASCO cu senzori. Se 
exersează funcțiile pictogramelor din softul de planificare a experimentului, citirea și stocarea 
datelor experimentale cu afișare digitală și grafică, inclusiv de prelucrare, analiză și exportare a 
datelor experimentale.  

Se realizează montajul ca în Figura A1.  
Se fixează senzorul de forță pe stativ cu ajutorui mufei. Se 

pornește sistemul de achiziții de date de tip PS-2008A (2109 / 
2111) sau LXi. Se racordează senzorul de forță PS-3202 la 
unitatea electronica (PC, Laptop, Tableta electronica, telefon 
mobil cu ecran touch), sau senzorii PS-2189 / PS-2104 la sistemul 
de achiziții de date PS-2008A / 2109 / 2111 sau LXi. Din softul de 
citire SPARKvue se alege opțiunea de-a măsura forța de acțiune 
în regim auto sau manual. 

Se atârnă suportul pentru încărcătură și se calibrează la 
ZERO senzorul de forță. Se calculează eroarea absolută pentru 
ansamblu de greutăți marcate folosite în calitate de încărcătură. Se 
pun greutăți marcate cu mase cunoscute pe suportul de încărcătură 
și se măsoara respectiv forța de greutate. Datele experimentale 
se trec în Tabelul măsurîtorilor cu indicarea incertitudinii de 

măsurare. Cu datele din tabel construim fie cu ajutorul SOFT-ului SPARCvue, fie pe hârtie 
milimetrică sau logaritmică graficul funcției G=f(m), aplicând metoda pătratelor minime. Din panta 
graficului se va calcula acceleraţia gravitaţională cu relaţia: 𝑔 = 𝑡𝑔𝛼 = ∆𝐺∆𝑚 (

𝑁𝑘𝑔)≡ 𝑔. Se va determina ∆𝑔. 

Dacă folosim SOFTUL SPARCvue, atunci liniarizăm și scriem rezultatul final. 
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La scrierea rezultatului final se va ține cont de numărul cifrelor semnificative corespunzător: erorii 
de metodă, erorii absolute ale greutăților marcate, incertitudinilor de măsurare și prețul diviziunilor 
pe axele de coordinate ale graficului, dacă ilustrăm graficul pe hârtie milimetrică. 

Se calculează eroarea absolută minima pentru încărcătură folosind greutățile marcate. 

Tabelul A1. Mase și erori a greutăților marcate și ansamblul de greutați marcate  

𝒎, (g) 
100 200 

100+ 
200 

200+ 
200 

100+ 
200+ 
200 

500+ 
100 

500+ 
200 

500+ 
200+100 

500+ 
200+200 

500+100 
200+200 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

∆gm, (mg) 40 100 
40+ 
100 

100+ 
100 

40+ 
100+ 
100 

250+ 
40 

250+ 
100 

250+ 
100+40 

250+ 
100+100 

250+40+ 
100+100 ∆𝒎, (mg) 40 100 140 200 240 290 350 390 450 490 𝜺𝒎, (%) 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

 

Eroarea absolută cu care determinăm intensitatea câmpului gravitațional terestru este 
compusă din incertitudinea de măsurare a GREUTĂȚII și de erorile absolute pentru masa 
încărcăturii care este însoțită de o eroare sumară, compusă din eroarea tuturor greutăților 
marcate de clasa a patra de precizie folosite în calitate de etaloane de masă în câmp 

gravitațional. 
Măsuranzii de forță cu ajutorul Senzorului digital (PS-3202 / PS-2104 / PS-2189 / PS-3216 ș.a.) au 
precizia și rezoluția indicate în specificațiile tehnice (www.pasco.com). 

Eroarea absolută a masei încărcăturii (∆𝑚) este formată din eroarea absolută sumară a tuturor 
greutăților marcate (∆𝑔𝑚)  ∆𝑚 = ∆𝑔𝑚(𝑚1) + ∆𝑔𝑚(𝑚2) + ∆𝑔𝑚(𝑚3) + ∆𝑔𝑚(𝑚4) 
 Erorile absolute ale seturilor de greutăți marcate (∆gm) de clasa a patra de precizie sunt date 
în Tabelul A2, coloana 3. 

Tabelul A2. Greutăți marcate de clasa a 4-a, G-4-1111,10 GOST 7328-82. G-4-211,10 GOST 7323-73 
 

N.o 
Valoarea nominală a a 

masei greutăților marcate 

Eroarea absolute 

∆gm, mg 

Numărul de greutăți marcate 

G-4-111,10 G-4-211,10 G-4-1111,10 

1 2 3 4 5 6 

1 10 mg 1 1 1 1 
2 20 mg 1 2 2 2 
3 50 mg 1 1 1 1 
4 100 mg 1 1 1 1 
5 200 mg 2 2 2 2 
6 500 mg 3 1 1 1 
7 1 g 4 1 1 1 
8 2 g 6 2 2 2 
9 5 g 8 1 1 1 

10 10 g 12 1 1 1 
11 20 g 20 2 2 2 
12 50 g 30 1 1 1 
13 100 g 40 - 1 1 
14 200 g 100 - - 2 
15 500 g 250 - - 1 
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Prezentăm un exemplu cum se determină eroarea absolută a măsurării masei încărcăturii când pe 
taler se află ansamblul de greutăți marcate cu masa de 𝑚1 = 100 𝑔, 𝑚2 = 200 𝑔, 𝑚3 = 200 𝑔, și 𝑚4 = 500 𝑔. Atunci, conform proptietății de aditivitate a masei, valoarea masei încărcăturii este: 𝑚 = 100𝑔 + 200𝑔 + 200𝑔 + 500 𝑔 = 1000 𝑔 = 1,000 𝑘𝑔. 

Calculăm eroarea absolută a masei încărcăturii (∆𝑚) care este formată din eroarea absolută 
sumară a greutăților marcate (∆𝑔𝑚): ∆𝑚 = ∆𝑔𝑚(𝑚1) + ∆𝑔𝑚(𝑚2) + ∆𝑔𝑚(𝑚3) + ∆𝑔𝑚(𝑚4) 
Eroarea absolută sumară a greutăților marcate este:  ∆𝑚 = (40 + 100 + 100 + 250)𝑚𝑔 = 490 𝑚𝑔 = 0,000490 𝑘𝑔. 

Acum putem afirma că masa veritabilă a încărcăturei de pe taler se află în intervalul  0,999510 𝑘𝑔 ; 1,000490 𝑘𝑔 , adică 𝑚 ± ∆𝑚 = (1000,000 ± 0,490) 𝑔 = (1,000000 ± 0,000490)𝑘𝑔 

Tabelul măsuratorilor A2. 

Nr. 𝒎 ∙ 𝟏𝟎+𝟏, (kg) 
𝑮 ± ∆𝐺, (N) 

PS-3202 

𝑮 ± ∆𝐺, (N) 

PS-3202+ 

±∆𝐺, (N) 

PS-2189+ 

1 2 3 4 5 
1 mo 0,39 0,00 0,000 

2 1,00 1,40 0,98 0,968 

3 2,00 2,41 1,96 1,975 

4 3,00 3,36 2,95 2,938 

5 4,00 4,37 3,94 3,922 

6 5,00 5,33 4,93 4,919 

7 6,00 6,33 5,90 5,908 

8 7,00 7,32 6,89 6,898 

9 8,00 8,31 7,88 7,875 

10 9,00 9,31 8,89 8,897 

11 10,00 10,30 9,83 9,845 

 

Rezultatele experimentale prezentate în forma grafică G(m) pentru 2 condiții de măsurare: 
1) Graficul G(m) de culoare albastră (coloana 3, PS-3202): ”Calibrare la ZERO fără suport 

pentru greutăți”  

G(m) = 0,411+9,88m; r = 1,00, RMSE = 0,0123. Go = 0,411 N. ∆Go = 0,41 N – 0,39 N = 0,02 N.  g 
= (9,88 ±0,10) m/s2. 

2) Graficul G(m) de culoare roșie (coloana 4, PS-3202): ”Calibrare la ZERO - cu suport 

pentru greutăți inclus”  

G(m) = - 0,00622+9,86m; r = 1,00, RMSE = 0,0117. g = (9,86 ±0,10) m/s2.  

3. Graficul G(m) de culoare roz (coloana 4, PS-2189): ”Calibrare la ZERO - cu suport pentru 

greutăți, inclus”  

G(m) = - 0,0171+9,88m; r = 1,00, RMSE = 0,0119. g = (9,88 ±0,10) m/s2.  
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3-PS-2189 

 

Bibliografie:http://www.scritub.com/stiinta/fizica/Masuri-si-instrumente-de-masur34914.php 
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ANEXA A2.2  Măsurarea GREUTĂȚII cu ajutorul senzorului digital wireless de  

Forță și Accelerație PS-3202 și determinarea accelerației gravitaționale  
Sarcină experimentală: Măsurați greutatea senzorului situat în câmpul gravitațional terestru și 
cântărirea senzorului PS-3202, sau poate fi folosită masa din pașaportul tehnic. 

Scopul este de-a determina prin metoda directă forța care acționează asupra Senzorului PS-3202 din 
partea Pământului 

a) datorită Gravitației 
b) datorită Forței de reacție care-l ține pe loc. 

Montajul experimental: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul măsurărilor. Metoda directă pentru determinarea GREUTĂȚII prin modul (a) și (b) 

No 
F ± ∆F 

(N) 
�̅� = 𝑮 

(N) 

|𝑭 − �̅�| 
(N) 

∆𝑭̅̅ ̅̅ = ∆𝑮 

(N) ε, (%) 

1      
2    
3    
4    
5    

Exemple de calcul: 

1) Pentru greutate: a)      b) 

 

2) Pentru accelerația gravitațională terestră:  
 
Rezultatul final: 1.a)  G ± ∆G =                                  1.b)  G ± ∆G =                           

2)  g ± ∆g =                                   

Concluzii, recomandări și Proiecte prin Extinsie-STEM: „Încărcături”, „Greutăți marcate”, 
„Intensitatea câmpului gravitațional”.  

g 

MASĂ DE LABORATOR 

R 

G 

G 

R 

R 

G 

Măsurand: F = R în N 
(a) 

(b) 
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g = ? 

[F]SI = N 
[m]SI = kg  𝑇 𝑆𝐼 =  s   𝑙 𝑆𝐼 =  m  

 

 

g 

G 

mg 

l 

PS-3202 

Fmax 

F 

F 

G 

θ 
F 

θm 
θm 

θ 

m 

θ=f(t) 
F=f(θ) 

F= f(t) 
 

T= f(l) 
 

G = mg 

 

𝑮  ⃗ = 𝒎𝒈  ⃗  

G 

[θ]SI = grad  𝑔 𝑆𝐼 = Nkg = m𝑠2 
 𝑇 = 2𝜋√ 𝑙𝑔  

 

𝑻𝟐 = 𝟒𝝅𝟐𝒈 ∙ 𝒍 

§ 3 Determinarea accelerației gravitaționale terestre cu ajutorul senzorului digital wireless de 
Forță și Accelerație PS-3202 folosind pendulul gravitațional  
Obiective: Determinarea accelerației gravitaționale cu ajutorul senzorului digital wireless de Forță 
și Accelerație PASCO-SUA cu precizia de 2 și 3 cifre semnificative în procese de pendulare 
folosind pendul gravitațional cu lungime corespunzătoare a firului. Investigații experimentale 
pentru diferite unghiuri de deviație maximă și stabilirea limitei admisibile pentru oscilații armonice.  
Scopul lucrării: Investigarea mișcării periodice oscilatorii a pendulului gravitațional și stabilirea 
condițiilor experimentale care influențează precizia și numărul de cifre semnificative la 
determinarea accelerației gravitaționale terestre în condiții de laborator ca funcție de lungimea 
pendulului, unghiul deviației maxime și altitudine. Stabilirea modului în care unghiul deviației 
maxime afectează oscilația armonică și numărul de cifre semnificative a rezultatului final (perioada 
și frecvența oscilațiilor; accelerația gravitațională). 
Aparate și accesorii: Senzor digital wireless de forță și accelerație PS-3202; stativ cu mufă; 
Pendul gravitațional, (lingimea firului ajustabilă de la 20 cm până la 200 cm). Instrumente digitale 
pentru măsurări unghiulare (măsuraea unghiului de deviație maximă) 

 Sistemul senzor-pendul (fir inextensibil cu lungime ajustabilă-corp) – camp gravitațional 
Sistemul din Figura 3.1 se află în loc 
cu altitudinea necunoscută și constă 
dintr-un stativ cu punct de sprijin, un 
penful gravitațional și un sensor 
wireless de Forță și Accelerație PS-
3202 Pendulul este suspendat de 
cârligul senzorului de forță și 
constrâns să oscileze în plan vertical 
în câmpul gravitațional terestru al 
cărui accelerație gravitaţională (g) se 
consideră necunoscută și care trebuie 
determinată în această lucrare 
practică. 
Măsuranzi: F, a; ax, ay, az; Afișare 
grafică F(t), *{F(a), a(t), ax(t), ay(t), 
az(t)} 
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 

 

 

 

 

 
 

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  

 

C
ârlig de m

etal 

B
am

per din cauciuc 

Fig. 3.1 Montajul experimental și formula de lucru 
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N.B. La necesitate montajul experimental poate fi completat si cu senzor digital de rotație PS-3220. 
 

Achiziția datelor experimentale: (A se vedea prezentarea ppt §3) 
METODA GRAGICĂ, Măsurand: Lungimea (l) – distanța de la punctul de suspendare până la 
c.m. a corpului. Forța (F), *Accelerația totală (a) și componentele accelerației (ax, ay, az).  
Reprezentarea grafică a măsuranzilor, F(t): Forța (F) în funcție de timp. *Forța (F) în funcție de 
accelerație ți componentele acesteia (a; ax, ay, az).  
1) În limita sensibilității metodei determinăm experimental cu precizie maximă perioada T a 
pendulului gravitațional, respectiv obținem rezultatul final cu o precizie de 2 cifre semnificative 
dacă 𝜃 ≤  𝜃𝑚 = 15,5𝑜 și l ˃ (100 ±1) mm, fără a induce eroare de metodă în utilizarea formulei (T) 

2) Calcularea valorii accelerației gravitaționale, 𝑔 = 4𝜋𝑙𝑇2  

3) Determinarea constantei gravitaționale din panta graficului T2(l) folosind extrapolarea liniară. 
Referințe: 
1. https://d2n0lz049icia2.cloudfront.net/product_document/Wireless-Force-Acceleration-Sensor-
Manual-PS-3202.pdf 
2. https://www.pasco.com/products/software 
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ANEXA A3 (1) 

Erori de metodă la abatere unghiulară a pendulului de la poziția de echilibru ”oscilații armonice în vecinătatea poziției de echilibru” F(t) 𝑇 = 2𝜋√𝑙𝑔 (1 + 14 𝑠𝑖𝑛2 𝜃𝑚2 + 964 𝑠𝑖𝑛4 𝜃𝑚2 +⋯) 𝑔 = 4𝜋𝑙𝑇2  

calcul numeric: 𝑔 ± ∆𝑔 

𝑇2(𝑙) = 4𝜋𝑔 ∙ 𝑙 
interpolare grafică: 4𝜋𝑔 = 𝑡𝑔𝛼 = ∆𝑇2∆𝑙  𝑔 = 4𝜋 ∆𝑙∆𝑇2 

Lungimea 
pendulului 

l ± ∆l, 
(mm) 

T ± ∆T, 
(s) 

𝑇2 = 4𝜋2𝑔 ∙ 𝑙 ∙ (1 + 14 𝑠𝑖𝑛2 𝜃𝑚2 + 964 𝑠𝑖𝑛4 𝜃𝑚2 )2 
T

2
 ± ∆T2

, 

(s2) 

ѳm 1 

14 𝑠𝑖𝑛2 𝜃𝑚2  
964 𝑠𝑖𝑛4 𝜃𝑚2  1 + 14 𝑠𝑖𝑛2 𝜃𝑚2 + 964 𝑠𝑖𝑛4 𝜃𝑚2  

cifre 
semnificative 

precise – 
rotungire adaus 

(1 + 14 𝑠𝑖𝑛2 𝜃𝑚2 + 964 𝑠𝑖𝑛4 𝜃𝑚2 )2 

cifre 
semnificative 

precise – 
rotungire adaus 

incerti 

tudinea  

±1 mm 

0,01s 

10-4 s2 

10 1 0,0018 0,0000 1,0018 0,000±0,002 3 1,0036 0,000±0,004 3 

˃ 1000 

+ 

11 1 0,0022 0,0000 1,0022 0,000±0,002 3 1,0044 0,000±0,004 3 + 

11,4 1 0,0024 0,0000 1,0024 0,000±0,002 3 1,0048 0,000±0,004 3 + 

11,5 1 0,0025 0,0000 1,0025 0,000±0,003 3 1,0050 0,000±0,005 2 - 3 

de la 
101mm 
până la 
999 mm 

+ 

11,6 1 0,0025 0,0000 1,0025 0,000±0,003 3 1,0050 0,000±0,005 2 - 3 + 

12 1 0,0027 0,0000 1,0027 0,000±0,003 3 1,0054 0,000±0,005 2 - 3 + 

13 1 0,0032 0,0000 1,0032 0,000±0,003 3 1,0064 0,000±0,006 2 - 3 + 

15 1 0,0042 0,0000 1,0042 0,000±0,004 3 1,0084 0,000±0,008 2 - 3 + 

15,4 1 0,0044 0,0000 1,0044 0,000±0,004 3 1,0088 0,000±0,009 2 - 3 + 

15,5 1 0,0045 0,0000 1,0045 0,000±0,005 2 - 3 1,0090 0,000±0,009 2 - 3 + 

16 1 0,0048 0,0000 1,0048 0,000±0,005 2 - 3 1,0096 0,000±0,010 2 + 

20 1 0,0075 0,0001 1,0076 0,000±0,008 2 - 3 1,0152 0,00±0,02 2 + 

25 1 0,0117 0,0003 1,0120 0,00±0,01 2 1,0241 0,00±0,02 2 + 
30 1 0,0167 0,0006 1,0173 0,00±0,02 2 1,0348 0,00±0,03 2 + 
35 1 0,0226 0,0011 1,0237 0,0±0,02 2 1,0479 0,00±0,05 1 - 2   
40 1 0,0292 0,0019 1,0311 0,0±0,3 1 1,0631 0,00±0,06 1 - 2   
45 1 0,0366 0,0030 1,0396 0,0±0,4 1 1,0807 0,00±0,08 1 - 2   
50 1 0,0446 0,0044 1,0490 0,0±0,5 1 1,1004 0,0±0,1 1   
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Concluzi:  
1. Pentru deviații de la poziția de echilibru mai mici de 11,4 grade perioada pendulului gravitațional cu precizia de 3 cifre semnificative depinde 

doar de lungimea pendulului, adică în aproximația oscilațiilor armonice este justă aproximația 𝑇(𝑙, 𝜃𝑚) = 𝑇(𝑙) = 2𝜋√ 𝑙𝑔. 

2. Pentru deviații unghiulare maxime a  pendullui gravitațional 11,5𝑜 ≤  𝜃𝑚 ≤ 15,5𝑜 putem utiliza aproximația 𝑇(𝑙, 𝜃𝑚) = 𝑇(𝑙) = 2𝜋√ 𝑙𝑔 cu 

precizia de două cifre semnificative cu intervalul de încredere prin rotungirea prin adaus a celei de a treea cifră semnificativă. În acest caz este 
necesar ca lungimea pendulului gravitațional să fie determinată cu o incertitudine de până la 1 mm; astfel pentru abateri de pînă la 15,5 grade 
obținem justă egalitatea: 𝑇(𝑙, 𝜃𝑚) = 2𝜋√𝑙𝑔 (1 + 14 𝑠𝑖𝑛2 𝜃𝑚2 + 964 𝑠𝑖𝑛4 𝜃𝑚2 ) = 2𝜋√𝑙𝑔 = 𝑇(𝑙) 

Numărl de cifre semnificative informative în funcțiue de domeniul de valori a lungimii pendulului măsurate cu precizia de 1mm 
l ±∆l, (incertitudinea ±∆l=±1 mm) 𝜀 = ∆𝑙𝑙 ∙ 100% 

Precizie cu cifre 
semnificative 

Deviație unghiulară 
maximă de la echilibru 

Formula de lucru 
 mm m 

1 
101±1 0,101±0,001 

0,990÷0,100 2 𝜃 ≤  𝜃𝑚 = 15,5𝑜 𝑇 = 2𝜋√𝑙𝑔 999±1 0,999±0,001 

2 
1001±1 1,001±0,001 

0,099÷0,050 3 𝜃 ≤  𝜃𝑚 = 11,4𝑜 𝑇(𝑙, 𝜃𝑚) = 𝑇(𝑙) = 2𝜋√𝑙𝑔. 2000±1 2,000±0,001 

Concluzii generale:  
1. Aplicarea metodei oscilațiilor armonice a pendullui gravitațional pentru determinarea accelerației gravitaționale cu precizia de trtei cifre 
semnificative și interval de încredere prin  rotungire cu adaus în cea de a patra cifră semnificativă impune ca lungimea pendulului să fie peste 
1000 mm și incertitudinea de măsurare a lungimii să fie cel mult 1 mm, iar unghiul maxim de deviație de la poziția de echilibru să fie de până la 

11,4 grade inclusiv. Pentru deviații 𝜃 ≤  𝜃𝑚 = 11,4𝑜 este corectă aproximația 𝑇(𝑙, 𝜃𝑚) = 𝑇(𝑙) = 2𝜋√ 𝑙𝑔. 
2. Valori ale accelerației gravitaționale determinate cu ajutorul pendulului gravitațional cu o precizie de două cifre semnificative cu 
incertitudine în acea de a treia cifră se pot obține în situațiile: Lungimea pendulului să fie peste 100 mm și măsurată cu incertitudinea de 1 mm; 
și deviațiile maxime să fie sub 15,5 grade. În așa condiții experimentale utilizând senzorii digitali PASCO pentru determinarea perioadei de 
oscilație cu precizie suficient de mare, astfel încât incertitudinea de  măsurare a lungimii și eroarea de metodă va induce o eroare relativă pentru 
accelerația gravitațională de sub 2%. 
3. Valori ale accelerației gravitaționale determinate cu ajutorul pendulului gravitațional cu o precizie de două cifre semnificative cu 
incertitudine în acea de a treia cifră se pot obține în situațiile: Lungimea pendulului să fie peste 100 mm și măsurată cu incertitudinea de 1 mm; 
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și deviațiile maxime să fie de la 15,5 grade până la 30 grade. În așa condiții experimentale utilizând senzorii digitali PASCO pentru 
determinarea perioadei de oscilație cu precizie suficient de mare, astfel încât incertitudinea de  măsurare a lungimii și eroarea de metodă va 
induce o eroare relativă pentru accelerația gravitațională de cca 6%. 
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ANEXA A3 (2) - HARTA ”Pendul gravitațional”. Mișcare periodică în câmp gravitațional 
Obiectiv: Mișcarea periodică în plan vertical: Mișcarea oscilatorie în câmp gravitațional. 
Oscilații armonice. Determinarea accelerației gravitaționale cu ajutorul senzorului digital de 
forță și accelerație folosind pendulul gravitațional.  
Scop:Aplicarea GRAVITAȚIEI TERESTRE pentru Determinarea intensității câmpului gravitațional 
cu ajutorul Pendului gravitațional utilizând Senzorului digital de forță și accelerație PS-3202 *și 
b) Senzorului digital de mișcare unghiulară  PS-3220. 
Aparate și accesorii: Senzor digital de forță și accelerație PS-3202, Senzorului digital de 
mișcare PS-3219 (riglă sau senzor digital de măsurări liniare), stativ cu mufă, pendul 
gravitațional (ață - corp de lucru). 
- Poziționăm senzorul de forță și accelerație PS-3202; 
- Atârnăm pendulul gravitațional de cârligul senzorului de forță și accelerație PS-3202;  
- Pornim softul de achiziție, prelucrare și analiză de date SPARKVue; 
- Scoatem din echilibru corpul și-l lăsăm să oscileze; 
- Măsurăm forța (F, în N) și accelerația (a, în cm/s2) alegând regimul periodic cu eșantionarea 
de 40 Hz sau 50 Hz și afișarea grafică a măsuranzilor: F(t) și a(t), ax(t), ay(t), az(t).  
- Analiza rezultatelor experimentale și interpretarea lor: Folosind softul de analiză SPARKVue 
pentru procesul oscilatoriu, determinăm funcțiile pentru legile mișcării oscilatorii respectiv 
pentru forță, acelerația totală și componentele acesteia. 
- Din graficul F(t) determinăm perioada oscilațiilor (T); calculăm frecvența oscilațiilor. 
- Folosind senzorul de mișcare măsurăm distanța de la punctul de suspensie până la centrul de 
masă a corpului de lucru. 
a) 

- Calculăm intensității câmpului gravitațional după formula 𝒈 = 𝟒𝝅𝒍𝑻𝟐  

b)  
- Măsurăm F(t) pentru pendulul gravitațional cu lungimi arbitrale ale firului de la 15 cm până la 
100 cm și determinăm perioada oscilațiilor, T pentru fiecare lungime l a firului (5 valori). 
- Folosind softul de analiză SPARKVue construim graficul T

2(l), extrapolăm, aflăm funcția 𝑻𝟐 = 𝟒𝝅𝒈 ∙ 𝒍 și determinăm din panta graficului (𝟒𝝅𝒈 ), respectiv valoarea intensității câmpului 
gravitațional (g) și gradul de coincidență. 
- Comparăm valorile obținute în a) și b). 
- Rezultatul final. 
- Concluzii și recomandări. 
- Bibliografie.  
1. https://ro.wikipedia.org/wiki/Legea_atrac%C8%9Biei_universale 

2. https://ro.wikipedia.org/wiki/Legile_lui_Newton 
3. https://www.pasco.com/resources/video/5gZZ2dW2CLw 
4. https://www.pasco.com/products/sensors/force/ps-3202#documents-panel 
5. https://d2n0lz049icia2.cloudfront.net/product_document/Wireless-Force-Acceleration-
Sensor-Manual-PS-3202.pdf 
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ANEXA A3 (3)  CLASA a X-a,: V. Oscilaţii şi unde mecanice (14 ore, curriculum) 

Proiecte, ppt, referate, STEM  

5.1. Procese oscilatorii în natură şi în tehnică. Mărimi caracteristice mişcării oscilatorii. Pendulul 
gravitațional. Plăci vibraționale. Oscilații cuplate. Explozii cu aer comprimat la spargerea unui 
balon (se măsoară presiunea aerului din balon cu eșantionarea de 1000 Hz; este prezentată în 
Lucrarea practică pentru clasa a XI ”Legile gazelor”) 
5.1.1:EXPERIMENTE cu Procese oscilatorii în natură industria jucăriilor şi în tehnică. 
5.1.2.Problemă experimentală: Pendulul gravitațional 
A. Exemple de procese oscilatorii în natură şi în tehnică observate de elevi până în prezent. 
Echipament pentru demonstrații: Senzor de forță fără fir: PS 3202, Stativ cu support, ață, corpuri 
de lucru. resorturi.  
B. SOFT de operare: Achiziție de date – prelucrare - analizăF = ma,  y=b+mx. Determinarea lui 

m din panta graficului F(a). 
C. Masurand: F(t) = f(l). 
1. EXPERIMENTE: OSCILAȚII 
1.1 Mișcare oscilatorie cu un spectru larg de jucarii. 
1.2 Oscilatori tehnici (liniari și circulari). 
1.3 Oscilatori liniari și unghiulari. 
1.4 Mișcare periodică în camp de forță 

1.5 Pendulul gravitațional (în condiții casnice): 

a) Măsurare F(t): T, t. Determinare: N, v. 
Manual formula (5.1), (5.2), pag. 128. 

Calcule numerice folosind rezultate experimentale: T = t/N, N=1; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 
20, 25, 30.  

 (1.5.1) 𝑁 = 𝑡𝑇  – număr de oscilații complete 

(1.5.2) 𝜈 = 𝑁𝑡   – frecvență (număr de oscilații complete într-o unitate de timp: t=1, v = N) 

b) ”utilizarea informațieii prin Rezultate Căutare/ Rezultate de pe web:  

Pendul gravitațional - Wikipedia” 

TERMINOLOGIE/GRAFICĂ/FORMULE:  
- Pendulul gravitational 

- Pendulul ideal 

- Izocronicitatea micilor oscilații ale unui pendul gravitational 
- Mărimi fizice caracteristice 

- Valori / Incertitudine / Precizei / Cifre semnificative / Aproximări  
- ERORI de METODĂ / ERORI de CONSTANTE 

𝑻 = 𝟐𝝅√𝒍𝒈 (𝟏 + 𝟏𝟒 ∙ 𝒔𝒊𝒏𝟐 𝜽𝒎𝒂𝒙𝟐 + 𝟗𝟔𝟒 ∙ 𝒔𝒊𝒏𝟒 𝜽𝒎𝒂𝒙𝟐 +⋯) 

unde  

T = perioada (măsurată în secunde cu o incertitudine de ms) 
π =3,1415926... (raportul dintre lungimea circumferenței unui cerc și diametrul lui) este 
constanta matematică 

l = lungimea firului (măsurată în metri cu o incertitudine de mm) 
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g = accelerația gravitațională, cu valoare de aproximativ de la  9,780 m/s2 până la 9,832 m/s2 
(depinde de locul de pe glob unde se efectuează măsurarea și de altitudine. Respectiv substituirea 
valorii aproximative induce o eroare de constantă începând cu ordinul sutimilor) 
g = 1/2 (7,780 m/s2 + 9,832 m/s2) = 9,806 m/s2  

g ± ∆g =  (9,806 ± 0,026) m/s
2
 

Referitor la constanta fizică g care este la numitor sub rădăcina pătrată, trebuie luată valoare 
precisă pînă în a patra cifră semnificativă pentru a obține un rezultat experimental cu 2 cifre 
semnificative corect și incertitudine în a 3-a cifră semnificativă. 
N.B. În aplicații practice greutatea se exprimă adesea și în kilograme-forță (simbol: kgf), unitate 
definită ca forța egală cu greutatea unui corp cu masa de 1kg la suprafața Pământului; relația 
dintre kilogramul-forță și newton este: 1 kgf = 9,80665 N (egalitate exactă prin definiție). 
Greutățile exprimate în kilograme-forță au avantajul că sunt aproximativ egale numeric cu 
masele corespunzătoare (măsurate în kilograme) și permit calcule simple. Totuși, exprimarea 
greutății în kilograme, care se întâlnește deseori în viața curentă, este greșită din punct de vedere 
științific. 
 

Presupunând valoarea standardizată pentru g și ignorând influența aerului, acest lucru înseamnă 
că un obiect care cade liber lângă suprafața Pământului își mărește viteza cu 9,80665 m/s pentru 
fiecare secundă de coborâre. Astfel, un obiect care pornește din repaus va atinge o viteză de 
9,80665 m/s după o secundă, aproximativ 19,62 m/s după două secunde și așa mai departe, 
adăugând 9,80665 m/s la fiecare viteză rezultată. De asemenea, ignorând din nou rezistența 
aerului, toate obiectele, atunci când sunt aruncate de la aceeași înălțime, vor lovi solul în același 
timp. Această interpretare este adevărată când aerul nu influențează mișcarea, însă în lucrarea 
practică § 4 ”Determinarea accelerației căderii libere cu ajutorul senzorului digital wireless de 

mișcare PS-3219” se pune clar în evidență cum aerul influențează căderea liberă a obiectelor și 
respectiv obținem o valoare mai mică pentru accelerația gravitațională terestră determinată în 
condiții clasice de laborator prin metoda dinamică (cu mișcarea corpurilor). 
 

Pentru interpretarea unor rezultate poate fi consultată sursa bibliografică: 
[33] https://ro.wikipedia.org/wiki/Gravita%C8%9Bie#cite_note-33 

Forța gravitației pe Pământ este rezultanta (suma vectorială) a două forțe:[33] (a) Atracția 
gravitațională în conformitate cu legea universală a gravitației a lui Newton și (b) forța 
centrifugă. Forța gravitațională este cea mai slabă la ecuator din cauza forței centrifuge cauzate 
de rotația Pământului și pentru că punctele de pe ecuator sunt cele mai îndepărtate de centrul 
Pământului. Forța gravitației variază cu latitudinea și crește de la aproximativ 9,780 m/s2 la 
Ecuator la aproximativ 9,832 m/s2 la poli. 

Calcule numerice.  Pentru θmax: (1
o÷5o), (6o÷10o), (11o÷25o), (26o÷50o), 

θmax, (
o) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 𝟏𝟒 ∙ 𝒔𝒊𝒏𝟐 𝜽𝒎𝒂𝒙𝟐  1,9·10-5 7,6·10-5 1,7·10-4 3,0·10-4 4,7·10-4 6,8·10-4 9,3·10-4 1,2·10-3 1,5·10-3 1,9·10-3 

           

θmax, (
o) 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 𝟏𝟒 ∙ 𝒔𝒊𝒏𝟐 𝜽𝒎𝒂𝒙𝟐  2,3·10-3 2,7·10-3 3,2·10-3 3,7·10-3 4,3·10-3 4,8·10-3 5,5·10-3 6,1·10-3 0,68·10-2 0.75·10-2 

        0,00·10-2 0,01·10-2 0,01·10-2 
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θmax, (
o) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 𝟏𝟒 ∙ 𝒔𝒊𝒏𝟐 𝜽𝒎𝒂𝒙𝟐  8,3·10-3 9,1·10-3 9,9·10-3 1,08·10-2 1,17·10-2 1,26·10-2 1,36·10-2 1,46·10-2 1,56·10-2 1,67·10-2 𝟏𝟒 ∙ 𝒔𝒊𝒏𝟐 𝜽𝒎𝒂𝒙𝟐  0,01·10-2 0,01·10-2 0,02·10-2 0,02·10-2 0,03·10-2 0,03·10-2 0,04·10-2 0,04·10-2 0,05·10-2 0,06·10-2 

           

θmax, (
o) 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 𝟏𝟒 ∙ 𝒔𝒊𝒏𝟐 𝜽𝒎𝒂𝒙𝟐  1,78·10-2 1,89·10-2 2,01·10-2 2,13·10-2 2,26·10-2 2,38·10-2 2,51·10-2 2,64·10-2 2,78·10--2 2,92·10--2 𝟏𝟒 ∙ 𝒔𝒊𝒏𝟐 𝜽𝒎𝒂𝒙𝟐  0,07·10-2 0,08·10-2 0,09·10-2 0,10·10-2 0,11·10-2 0,13·10-2 0,14·10-2 0,16·10-2 0,17·10--2 0,19·10--2 

           

θmax, (
o) 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 𝟏𝟒 ∙ 𝒔𝒊𝒏𝟐 𝜽𝒎𝒂𝒙𝟐  3,06·10-2 3,21·10-2 3,35·10-2 3,50·10-2 3,66·10-2 3,81·10-2 3,97·10-2 4,13·10-2 4,29·10--2 4,45·10--2 𝟗𝟔𝟒 ∙ 𝒔𝒊𝒏𝟒 𝜽𝒎𝒂𝒙𝟐  0,21·10-2 0,23·10-2 0,25·10-2 0,28·10-2 

0,30·10--

2 
0,32·10--

2 
0,36·10--2 0,38·10--2 0,42·10--2 0,44·10--2 

Concluzia 1.  La amplituda unghiulară maximă de θmax =18o pentru corecția de metodă avem: 
(1 + 0,0061 + 0,0000), ceia ce înseamnă că pentru a obține rezultate experimentale cu precizie de 
peste 5 cifre semnificative trebuie să folosim toți 3 termeni, pentru precizii de 4 și 5 cifre 
semnificative avem nevoie de primii 2 termeni, iar pentru o precizie de până la 3 cifre 
semnificative fără rotungire păstrăm doar primul termen în aproximație, adică neglijăm termenul 
al doilea și respectiv al treilea. 
Respectiv pentru perioadă obținem: 

𝑻 ≈ 𝟐𝝅√𝒍𝒈 = 𝟐𝝅√𝒍𝒈 

unde avem constanta matematică π, constanta fizică g și lungimea firului l. 
numărul de cifre semnificative pentru constanta matematică π=3,1415926 este sufficient să fie de 
4 cifre semnificative  fără rotungire π=3,141 (condiție necesară pentru a nu genera eroare de 
constantă matematică) 
Formula aproximativă se transformă în egalitate pentru valor de până la 3 cifre 
semnificative, inclusiv și pentru valori necesare pentru constante (π =3,1415926=3,141) 

𝑻 ≈ 𝟐𝝅√𝒍𝒈 = 𝟐𝝅√𝒍𝒈 

Demonstrații experimentale: T = f(l,θ). 
1) θ=const (˂5o),  T = f(l) 

 l, (cm) = 20, 30, 40, 50,60,70,90,100. 
Concluzie: funcționalitate crescătoare dintre l și T. Concluzie 𝑇~𝑙𝑛: n=? determinarea factorului 
de putere ar fi un proiect fundamental de tip STEM. 
Determinare: 
1) T = t/N, N=1; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30. 

2) T2 = f(l),  Observație: graphic linear; Concluzie 𝑇~√𝑙; n=1/2 
EXTINSII pentru proiecte si ppt-uri 
OSCILATII in Natură - mișcarea periodică de rotație 
ROTIREA TEREI ÎN JURUL AXEI PROPRII,  
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MIȘCAREA SATELIȚILOR ARTIFICIALI PE ORBITE ÎN JURUL TEREI 
LUNA – SATELIT NATURAL A PLANETEI PĂMÂNT  
MIȘCAREA TEREI ȘI ALTOR PLANETE ÎN JURUL SOARELUI,  
Roata, CD, DVD în mișcare de rotație, cuțitele blenderului 
Acul mașinei de cusut,  
Roțile automobilului, ștergatoarele parbrizelor, pistoanele motorului, Resorturile caroseriei 
automobilului, ș.a. 
 
Referințe bibliografice pentru  
OSCILAȚIE 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Oscila%C8%9Bie#/media/Fi%C8%99ier:Animated-mass-spring.gif 
MIȘCARE ARMONICA SIMPLĂ 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Oscilator_armonic#/media/Fi%C8%99ier:Simple_harmonic_motion_anima
tion.gif 
PENDUL 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pendul_gravita%C8%9Bional#/media/Fi%C8%99ier:Pendulum.svg 
UNDE (progressive si stationare);  

- A se vedea și lucrarea practică pentru clasa a XI-a SPARGEREA BALONULUI la tema ”Legile 
gazelor”, unde se investighează procesul oscillator al aerului în procesul de spagere a balonului, 
presiunea aerului urmează o variație periodică în cca 4 ms. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Und%C4%83_sta%C8%9Bionar%C4%83#/media/Fi%C8%99ier:Standing_
wave_2.gif 
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ANEXA A3 (4) 

Măsurarea forței de tensiune și accelerației în procesul de PENDULARE cu ajutorul 

senzorului digital wireless de Forță și Accelerație PS-3202 
Sarcină experimentală: Având la dispoziție un fir de ață, un punct de 
sprijin și un senzor digital wireless de Forță și Accelerație PS-3202 
măsurați în procesul pendulării când senzorul atârnă de cârlig 
următoarele mărimi fizice:  

a) forța de tensiune în fir pentru 5 ÷ 6 oscilații complete cu 
eșantionarea de 50 Hz în procesul de pendulare periodică cu 
afișare grafică, 

b) perioada oscilațiilor, 
c) componenta accelerației pe direcția (ox) a firului, 
d) accelerația totală și componentele ei: (a) și proiecțiile ei (ax), (ay) și (az), 
e) verificați experimental relația: 𝑎 = √𝑎𝑥2 + 𝑎𝑦2 + 𝑎𝑧2, 
f) viteza unghiulară cu componentele ωx, ωy, ωz.  

Scopul este ca în procesul de pendulare să fie observate diverse tipuri de mișcări mecanice 1D, 
2D și 3D cu ajutorul senzorului wireless de Forță și Accelerație PS-3202 de-a măsura accelerația 
totală și componentele ei pentru a verifica experimental formulele  𝑎 = √𝑎𝑥2 + 𝑎𝑦2 + 𝑎𝑧2 și 𝑎 = √𝑎𝑛2 + 𝑎𝜏2, unde 𝑎𝑛2  și 𝑎𝜏2 sunt componentele normale și tangențiale la mișcarea pe 
circumferință, iar ax, ay și az proiecțiile accelerației totale respectiv pe axele ox, oy și oz la 
mișcarea 3D. Să fie scoase în evidență caracteristicile mișcării pe o porțiune de traiectorie 
circulară. 
Montajul experimental: Săgețile indică direcția de accelerare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interfață cu rezultate experimentale: 
 

 

 
 

Rezultatul final: Graficele forțelor de acțiune și reacțiune F1(t) și F2(t), în metrie de reflexie 
Concluzii:  
Extinsie-STEM: „Pendulare cu diverse sisteme fizice mecanico-electrice și magnetice”, ș.a.. 
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§ 4 Determinarea accelerației căderii libere cu ajutorul senzorului digital wireless de mișcare 
PS-3219 
Obiective: Investigarea stării de mișcare cu obiecte în cădere liberă și modul în care rezistența 
aerului afectează obiectele care cad în câmpul gravitațional terestru, inclusiv stabilirea condițiilor 
experimentale care influențează precizia și numărul de cifre semnificative la determinarea 
accelerației  gravitaționale terestre din legile mișcării rectilinii pe verticală. Stabilirea modului în 
care rezistența aerului afectează căderea obiectelor în funcție de forma și densitatea acestora. 
Scop: Determinarea accelerației căderei libere în câmp gravitational terestru cu ajutorul 
senzorului digital wireless de mișcare PASCO-SUA cu Obiecte în cădere liberă și Modul în care 
rezistența aerului afectează obiectele care cad. 
A scoate în evidență periodicitatea vibrațională de influență a ”pernei de aer” de sub obiectele 
mai mari aflate în cădere liberă. 
Aparate și accesorii: Senzor digital wireless de mișcare PS-3219 (echivalent PS-2103A); stativ 
cu mufă; corpuri cu diferite dimensiuni și densități. 

Sistemul: Senzor-Pământ-Corp în cădere liberă – aerul ce afectează căderea obiectelor 
Planificarea experimentului la căderea corpului pe Pământ: A) Cazul neglijării frecării cu 
aerul și *B) Cazul frecării cu aerul, alegându-se pentru fiecare caz un sistem de referință (SR) 
legat de Senzor-Pământ cu axa oy 1) cu sensul pozitiv orientat în jos, deci în sensul mișcării când 
corpul se mișcă de la sensor (a1) / *spre sensor (b1) și **2) cu sensul pozitiv orientat în sus, deci 
în sens opus mișcării când corpul se mișcă de la sensor (a2) / spre sensor (b2).  
Coduri pentru Investigații Experimentale cu Obiectele în cădere liberă și Modul în care 
rezistența aerului afectează obiectele care cad: (A-a1), */**(A-a2),(A-b1),(A-b2),(B-a1),(B-
a2),(B-b1),(B-b2). În lucrarea practică în perioada COVID 19 se examinează doar starea de 
mișcare (A-a1). 

Montajul experimental: Sistemul din Figura 4.1 constă 
dintr-un sensor wireless de mișcare PS-3219 și un corp cu 
masa m, având greutatea G = mg, unde g este accelerația 
gravitaţională.  

Măsuranzi:  
x – poziție, distanță 
v – viteză  
a – accelerație liniară 

Afișare grafică x(t), v(t), a(t),  
*{x(v), v(x), x(a), a(x), v(a), a(v)} 

Soft de lucru: 

SPARKvue 
Mac OS X Windows iOS 
Chromebook Android  

PASCO Capstone Mac OS X Windows  
Specificații tehnice: 

Caracteristici cinematice (x, v, a) pentru sisteme cu un grad 
de libertate de mișcare (x, v, a) pe distanța de 15 cm ÷ 4 m 
cu rezoluția de 1 mm.  Soft: SparkVue- Windows. 
Logare: Da. Conectivitate: wireless și prin fir USB.  
Achiziția datelor experimentale: 
METODA DIRECTĂ - (A-a1) și (A-b2) și  

METODA INDIRECTĂ – oricare alt cod  
Măsurand: Poziția, viteza și accelerația ca funcție de timp 
în procesul de cădere liberă a corpului de la senzor spre sol 
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în cazul neglijării frecării cu aerul: vo = 0, a=g;   
y(t) = yo + gt

2/2;    v(t) = gt. 
1) Achițiția datelor experimentale pentru aflarea prin metodă directă a legilor de mișcare x(t), 
v(t) și a(t) la căderea liberă a corpurilor cu diferite greutăți (dimensiuni și densități diferite) în 
câmpul gravitațional terestru cu scopul de a scoate în evidență frecarea cu aerul în procesul de 
cădere liberă a corpurilor în atmosfera terestră a Terei. Identificarea condițiilor pentru mediul 
delucru și planificarea metodică a experimentului pentru determinarea constantei grvitaționale cu 
3 cifre semnificative. 
2) Determinarea constantei gravitaționale din panta graficului v(t) folosind extrapolarea liniară. 
 
3) Determinarea constantei gravitaționale din panta graficului y(t2) 
4) De efectuat analiza rezultatelor pentru cele 4 mingi în cădere liberă și formularea 
concluziilor cu elemente de observare și cercetare.  
Referințe: 
1. https://www.pasco.com/products/sensors/motion/ps-3219#specs-panel 
2. https://www.pasco.com/products/software 
3. https://d2n0lz049icia2.cloudfront.net/product_document/Wireless-Motion-Sensor-Manual-PS-
3219.pdf 
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ANEXA A4 (1) A se vedea prezentările ppt. 

A) Cinematica mișcării. Legi de mișcare în cazul neglijării frecării cu aerul. 

Legile mișcării în formă vectorială 

Vectorul vitezei �⃗�(𝑡) = �⃗�𝑜 + �⃗�𝑡                     Vectorul de poziție 𝑟(𝑡) = 𝑟𝑜 + �⃗�𝑜𝑡 + 𝑎 ⃗ 𝑡22  

Legile mișcării în formă scalară 

Axa ox:  𝑣𝑥(𝑡) = 𝑣𝑜𝑥 + 𝑎𝑥𝑡     𝑥(𝑡) = 𝑥𝑜 + 𝑣𝑜𝑥𝑡 + 𝑎𝑥𝑡22  

Axa ox:  𝑣𝑦(𝑡) = 𝑣𝑜𝑦 + 𝑎𝑦𝑡     𝑦(𝑡) = 𝑦𝑜 + 𝑣𝑜𝑦𝑡 + 𝑎𝑦𝑡22  

Axa ox:  𝑣𝑧(𝑡) = 𝑣𝑜𝑧 + 𝑎𝑧𝑡     𝑧(𝑡) = 𝑧𝑜 + 𝑣𝑜𝑧𝑡 + 𝑎𝑧𝑡22  

B) **Cazul frecării cu aerul 
În acest caz, ecuația mișcării include pătratul vitezei, densitatea aerului (ρ), coeficientul 

fluidodinamic (CD), considerat constant (pentru o anumită formă a corpului), dar care variază 
după numărul Reynolds. [https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C4%83dere_liber%C4%83] 𝑚d𝑣dt = 12 ρCDA𝑣2 −𝑚𝑔 

Numărul Reynolds este raportul dintre forțele de inerție și forțele de frecare vîscâasă   Re = ρwlμ = wlν         ν = μρ 

 𝑤 - viteza fluidului, în [m/s], 
 𝑙 – dimensiunea caracteristică, în [m], 
 𝜌 masa volumică a fluidului, în [kg/m³], 
 𝜇 -  vâscozitatea dinamică a fluidului, în [Pa.s], 
 𝜈 - viscozitatea cinematică a fluidului, în [m²/s]. 
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ANEAXA A4 (2) – HARTA. Mișcare pe verticală în câmp gravitațional ”Legile mișcării” 

Situații de caz cu elemente de cercetare STEM 

Obiective: A. Cădere liberă în câmp gravitațional; Legi de mișcare. 
B. Aruncare pe verticală în câmp gravitațional. Legi de mișcare. 
C. Mișcarea periodică pe verticală cu amortizare în câmp terestru gravitațional. Mișcare 
periodică cu ciocnire și amortizare. Legi de mișcare. 
Scop: Determinarea accelerației gravitaționale cu ajutorul senzorului digital de mișcare PS-3219 
la mișcarea corpului pe verticală în câmp terestru gravitațional. 
Aparate și accesorii: Senzor digital de mișcare PS-3219, stativ cu mufă, corp de lucru-minge. 
Planificarea experimentului pentru verificarea legilor de mișcare: �⃗�(𝑡) =  �⃗�𝑜 + �⃗�𝑜𝑦𝑡 + 𝑎 ⃗ 𝑦𝑡22 , �⃗�𝑦(𝑡) =  �⃗�𝑜𝑦 + �⃗�𝑦𝑡 

A) Cădere liberă 

SENZOR MONTAT SUS. Corpul este lăsat să cadă liber de la senzor spre sol:  

Cădere liberă (𝑣𝑜 = 0), axa de mișcare oy coincide sensului �⃗� (𝑎𝑦 = 𝑔) și are acelaș sens cu axa 

senzorului de mișcare, 𝑦(𝑡) − 𝑦𝑜 ≥  0;   𝑣(𝑡) = 𝑔𝑡;  𝑦(𝑡) =  𝑦𝑜 + 𝑔𝑡22 . 

SENZOR MONTAT JOS Corpul este lăsat să cadă liber spre senzor / sol:  
Cădere liberă (𝑣𝑜 = 0), axa de mișcare oy coincide sensului �⃗�, (𝑎𝑦 = 𝑔) și este opusă cu axa 

senzorului de mișcare, 𝑦(𝑡) − 𝑦𝑜 ≤  0;   −𝑣(𝑡) = 𝑔𝑡; 𝑦(𝑡) =  𝑦𝑜 + 𝑔𝑡22 . 

B) Aruncare pe verticală 

Aruncare pe verticală în jos: 
SENZOR MONTAT SUS. Corpul se mișcă pe verticală de sus în jos de la senzor spre sol. 

Aruncare în jos de la senzor cu viteza (𝑣𝑜), axa de mișcare oy coincide sensului g (𝑎𝑦 = 𝑔) și 
are acelaș sens cu axa senzorului de mișcare, 𝑦(𝑡) − 𝑦𝑜 ≥  0;  𝑣(𝑡) =  𝑣𝑜 + 𝑔𝑡; 𝑦(𝑡) =  𝑦𝑜 + 𝑣𝑜𝑡 + 𝑔𝑡22 . 

SENZOR MONTAT JOS. Corpul se mișcă pe verticală de sus în jos spre senzor / sol. 

Aruncare în jos spre senzor cu viteza (𝑣𝑜), axa de mișcare oy coincide cu sensului g (𝑎𝑦 = 𝑔) și 
este opusă cu axa senzorului de mișcare,  𝑦(𝑡) − 𝑦𝑜 ≤  0 − 𝑣(𝑡) =  𝑣𝑜 + 𝑔𝑡; 𝑦(𝑡) =  𝑦𝑜 + 𝑣𝑜𝑡 + 𝑔𝑡22 . 

C) Mișcare periodică pe verticală cu amortizare 

Montajul experimental 

- Poziționăm pe stativ senzorul de mișcare PS-3219 la înălțimea maximă posibilă de la suprafața 
mesei sau a podelei, așa încât traductorul senzorului de mișcare să fie orientat în jos spre fața 
podea; 
- Pornim softul de achiziție, prelucrare și analiză de date SPARKVue, Regim periodic cu 
eșantionare de la 50 Hz; 
A. - De la poziția de cca 15 cm de la traductorul senzorului lăsăm să cadă liber corpul păna 
ajunge la suprafata orizontală a mesei/podelei și sare pe ea; 
B. - Lansăm corpul în jos/sus cu viteză inițială spre și de la senzor și analizăm experimental 
mișcarea în timp; 
C. - De la poziția de cca 15 cm de la traductorul senzorului lăsăm să cadă liber corpul păna 
ajunge la suprafata orizontală a mesei/podelei și sare pe aceasta cu amortizare; 
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- Măsurăm caracteristicile mișcării în funcție de timp, poziție (y, în cm), viteză (v, în m/s) și 
accelerație (a, în m/s2) alegând regimul periodic optim de eșantionarea de la 50 Hz pînă la 250 
Hz cu afișare tabelară și grafică a măsuranzilor: y(t), v(t), și a(t).  
- Analiza rezultatelor experimentale și interpretarea lor: Folosind softul de analiză SPARKVue 
determinăm caracteristicile cinematice și legile mișcării y(t), v(t). 
A. 

Sarcina 1.  
- Din graficul experimental v(t) determinăm prin extrapolare graficul funcției și din panta 
graficului determinăm intensității câmpului gravitațional (g). 
Sarcina 2.  
- Folosind rezultatele experimentale y(t) și softul de analiză SPARKVue construim graficul y(t2), 
extrapolăm, aflăm funcția și determinăm din panta graficului (𝒈𝟐), respectiv valoarea intensității 
câmpului gravitațional (g) și ponderea coincidență. 
- Comparăm valorile accelerațiilor căderii libere determinate în sarcina 1 și sarcina 2. 
Rezultatul final. 
Concluzii și recomandări. 
B. 

- Aruncăm corpul de sus în jos sau de la podea în sus spre/ de la senzor așa ca acesta să nu 
atingă traductorul; 
- Măsurăm caracteristicile mișcării în funcție de timp, poziție (y, în cm), viteză (v, în m/s) și 
accelerație (a, în m/s2) alegând regimul periodic optim de eșantionarea de la 50 Hz pînă la 250 
Hz cu afișare tabelară și grafică a măsuranzilor: y(t), v(t), și a(t).  
- Analiza rezultatelor experimentale și interpretarea lor: Folosind softul de analiză SPARKVue 
determinăm caracteristicile cinematice și legile mișcării y(t), v(t). 
Sarcina 1.  
- Din graficul experimental v(t) determinăm prin extrapolare graficul funcției și din panta 
graficului determinăm intensității câmpului gravitațional (g). 
Sarcina 2.  
- Folosind rezultatele experimentale y(t) și softul de analiză SPARKVue construim graficul y(t2), 
extrapolăm, aflăm funcția și determinăm din panta graficului (𝒈𝟐), respectiv valoarea intensității 
câmpului gravitațional (g) și ponderea coincidență. 
- Comparăm valorile accelerațiilor căderii libere determinate în sarcina 1 și sarcina 2. 
Rezultatul final. 
Concluzii și recomandări. 
C. 

- De la poziția de cca 15 cm de la traductorul senzorului lăsăm să cadă liber corpul păna ajunge 
la suprafata orizontală a mesei/podelei și sare pe aceasta cu amortizare; 
- Măsurăm în regim periodic caracteristicile cinematice pe toată durata mișcării, inclusiv cu 
amortizare până la oprire: poziție (y, în cm), viteză (v, în m/s) și accelerație (a, în m/s2) cu 
afișare tabelară și grafică a măsuranzilor: y(t), v(t), și a(t). Eșantionarea: de la 50 Hz pînă la 250 
Hz. 
Analiza rezultatelor experimentale și interpretarea lor: Folosind softul de analiză SPARKVue 
determinăm caracteristicile cinematice și legile mișcării y(t), v(t). 
- Din graficele experimentale determinăm intensității câmpului gravitațional (g). 
- Verificăm legile conservării energiei mecanice. 
Rezultatul final. 
Concluzii și recomandări. 
Bibliografie.  
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§ 5 Determinarea accelerației gravitaționale cu ajutorul senzorului digital wireless de 
accelerație PS-3223 din mișcarea pe plan înclinat 

 
Sarcina experimentală: Măsurarea accelerației (a) cu ajutorul senzorului digital wireless de 
accelerație PS-3223 (echivalent PS-3216) la mișcarea căruciorului pe planul înclinat sub diferite 
unghiuri α. 
Obiective: determinarea acceleraţiei gravitaţionale prin metoda numerică și metoda grafică din 
mişcarea pe plan înclinat. 
Consideraţii teoretice: În ipoteza că rezistența cu aerul și forţele de frecare în rulmenții roților 
sunt neglijabile, acceleraţia pe plan înclinat este a=g sinα, unde α este unghiul de înclinare a 
planului. Pentru diferite înclinări a planului față de orizont se măsoară unghiul de înclinare a 
planului și acceleraţia corpului cu care se mișcă pe suprafața lui cu ajutorul senzorului digital 
wireless 3D de altitudine și accelerație PS-3223 (echivalent PS-3216 sau de mișcare PS-3219). 
Vom determina acceleraţia gravitaţională în două moduri: 

5.1 pentru fiecare unghi de înclinare a planului măsurăm înclinarea planului (H/L=sinα), 
accelerația (a(t)) și folosind medierea grafică cu ajutorul SOFT-ului SPARKvue 
determinăm din grafic amed după care calculăm valoarea lui g cu ajutorul formulei 
g=amed/sinα, după care calculăm valoarea medie gmed; 

5.2 construim graficul a(sinα) cu ajutorul SOFT-ului SPARKvue și folosim liniarizarea 
grafică pentru a determina valoarea lui g din panta graficului. 

Montajul experimental: a se vedea prezentarea ppt 
Achiziția datelor experimentale: a(t).  
1Folosind softul SPARKvue se construiește graficul a(sinα) și din panta graficului determinăm 
acceleraţia gravitaţională 
sau  

2folosind transformările softului prin achiziția datelor a(sinα) determinăm g din panta 
graficului. 

Rezultatele experimentale și interpretarea lor grafică: 

Analiza Problemei experimentale pentru determinarea accelerației gravitaționale terestre 
măsurând accelerația căruciorului care coboară pe plan înclinat,a cărui lungime și înălțime se 
măsoară cu incertitudinea de până la 1 mm. 
Date experimentale corespunzătoare mișcării căruciorului pe planul înclinat măsurate cu ajutorul 
senzorului wireless de accelerație PS-3223 montat pe senzor. 
Măsurand: Accelerația căruciorului dea lungul planului înclinat (ax) sub unghiul (α) față de 
orizont Durata mișcării: τ = tf - ti.A 

Nr ti (s) tf (s) τ, (ms) ax med (cm/s
2
) sinα α, (grade) g, (m/s

2
) 

1 0,525 0,850 325 311,8 0,3180   
2 0,800 1,175 375 288,6 0,2943   
3 0,675 1,075 400 264,4 0,2696   
4 1,100 1,525 425 225,1 0,2297   
5 0,575 1,075 500 196,0 0,1999   
6 0,750 1,300 550 170,0 0,1734   
7 0,600 1,225 625 143,4 0,1462   
8 1,000 1,700 700 111,0 0,1132   
9 0,800 1,500 700 79,6 0,0812   
10 0,850 1,950 1100 53,0 0,0540   
11 0,900 2,700 1800 28,5 0,0291   

g ± Δg= (9,81 ±0,05) m/s2 ax(sinα) = ‒ 0,00119 + 9,81 sinα 
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Graficul ax med (sinα) utilizând SOFT-ul SPARKvue 

 

 
 

Rezultatele experimentale: 

Funcția linearizată; r = 1,00; RMSE = 0,0491. 
Conform tangentei unghiului pantei de înclinare obținem valoare pentru accelerația 

gravitațională terestră: g ± Δg= (9,81 ±0,05) m/s
2
. 

 

N.B. OPȚIUNE de alternativă pentru determinarea sinusului unghiului de înclinare a 

planului o aveți prezentată în Sarcina experimentală 1.4 din §1, inclusiv și exemplu de calcul: 
(1.4 ”Caracteristicile planului înclinat din măsurători ai intensității câmpului gravitațional” 

Din măsuranzii accelerației gravitaționale 𝒈, 𝒈𝒙, 𝒈𝒚, 𝒈𝒛. în cm/s
2
 cu afișarea a 4 cifre 

semnificative cu Senzori: PS-3202; PS-3216; PS-3223) 

De avut în vedere că pentru determinări cu precizie cu până la 4 cifre semnificative pentru 

determinarea 𝑠𝑖𝑛𝛼; 𝑐𝑜𝑠𝛼; 𝑡𝑔𝛼; 𝑐𝑡𝑔𝛼, unde α este unghiul de înclinare a planului, trebuie de 
utilizat geometria de măsurare cu senzorul digital poziționat pe suprafața planului înclinat: 
pentru care axa ox este orientată dea lungul planului, iar una din celelalte două (de regula axa oy) 
– normal la plan, respectov obținem 2 componente a lui g diferite de zero și a treia egală cu zero, 
adica una din situațiile. 

a1) 𝑔𝑥 > 0, 𝑔𝑦 > 0, 𝑔𝑧 = 0; Formule de lucru: 𝑠𝑖𝑛𝛼 = 𝑔𝑥𝑔 ; 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝑔𝑦𝑔 ; 𝑡𝑔𝛼 = 𝑔𝑥𝑔𝑦; 𝑐𝑡𝑔𝛼 = 𝑔𝑦𝑔𝑥. 

a2) 𝑔𝑥 > 0, 𝑔𝑦 < 0, 𝑔𝑧 = 0; Formule de lucru: 𝑠𝑖𝑛𝛼 = 𝑔𝑥𝑔 ; 𝑐𝑜𝑠𝛼 = |𝑔𝑦|𝑔 ; 𝑡𝑔𝛼 = 𝑔𝑥|𝑔𝑦|; 𝑐𝑡𝑔𝛼 = |𝑔𝑦|𝑔𝑥 . 

(A se vedea exemplul de calcul în Sarcina experimentală 1.4 din §1) 

g ± Δg= (9,81 ±0,05) m/s2
 

ax (sinα) = - 0,00119 + 9,81 sinα 
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to 

𝑡𝑔 ℎ = 𝑑 𝑠𝑖𝑛𝛼 𝑠𝑖𝑛𝛼 =  𝐻/𝐿 

N I V E L U L   M Ă R I I 
0 

H 

tf 

ti 

(vi, xi) 

Epi+Eci 

 

(vf, xf) 

Epf+Ecf 

 

SM z 

Hi 

Hf 

h 

Masa de laborator ) α 

*** 

*EXTINSIE pentru această lucrare practică, dar măsurători echivalenți se regăsesc în Lucrarea 
practică Nr. 4  pentru problema inversă: ”Determinarea accelerației gravitaționale cu ajutorul 
senzorului digital wireless de mișcare PS-3219 din mișcarea pe plan înclinat” 

Problema experimentală 1. 
a) Determinarea accelerației gravitaționale cu ajutorul senzorului digital wireless de mișcare 
PS-3219 din mișcarea pe planul înclinat a(sinα). 
 
b) Determinarea accelerației gravitaționale cu ajutorul senzorului digital wireless de mișcare 
PS-3219 în baza legii conservării enrgiei mecanice la mișcarea căruciorului pe plan înclinat 

(A se vedea Lucrarea practică Nr. 4, Clasa a X-a) 

Problema experimentală 2. Folosind LEGEA CONSERVĂRII ENERGIEI MECANICE și aplicațiile 
ei practice să determinăm accelerația gravitațională cu ajutorul senzorului wireless de 

mișcare liniară PS-3219 la mișcarea căruciorului pe plan înclinat) 
Obiectiv: Aplicarea LEGII CONSERVĂRII ENERGIEI MECANICE la mișcarea unui cărucior pe plan 
înclinat. și Determinarea constantei gravitaționale. 

Scop: Investigarea mișcării căruciorului pe plan înclinat și stabilirea condițiilor experimentale 
care influențează precizia și numărul de cifre semnificative la determinarea accelerației  
gravitaționale terestre în condiții de laborator. Stabilirea modului în care sensul de mișcare și 
unghiul de înclinare a planului afectează mișcarea. 

Schema montajului experimental:  

 

 

 

 

 

 

 

a)                                       

 

b)                               
𝑚𝑣𝑖22 +𝑚𝑔𝐻𝑖 = 𝑚𝑣𝑓22 +𝑚𝑔𝐻𝑓 12 (𝑣𝑓2 − 𝑣𝑖2) = 𝑔( 𝐻𝑖 − 𝐻𝑓) ℎ = 𝐻𝑖 − 𝐻𝑓 𝑣𝑓2 − 𝑣𝑖2 = 2𝑔ℎ ℎ = 𝑑 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼, unde 𝑑 = (𝑥𝑓 − 𝑥𝑖) și 𝑠𝑖𝑛𝛼 = 𝐻𝐿  

𝑎 = 𝑔 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼  𝒈 = 𝒂𝒔𝒊𝒏𝜶 = 𝑳𝑯 ∙ 𝒂𝒈 = 𝒂𝒔𝒊𝒏𝜶 = 𝑳𝑯 ∙ 𝒂 
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Achiziția datelor experimentale: 1
v(x) folosind senzorul; 

1Folosind softul SPARKvue se 
construiește graficul v2(x) și din panta graficului determinăm g 

sau  

2folosind și transformările softului prin achiziția datelor v
2
(x) determinăm g din panta 

graficului. 

*** 

* EXTINSIE Problema experimentală 1. 

Date experimentale la mișcarea căruciorului pe plan înclinat (pentru lucrarea practică Nr. 
1 (1.5) și Nr.4) 

Caracteristicile planului înclinat: 

Nr H±∆H (mm) L±∆L (mm) sinα ε(L), % ε(H), % ε(sinα), % 

1 75,00±0,05 

562 ± 1 

0,1334 

0,177 

0,066 0,24 

2 150,00±0,05 0,2669 0,033 0,21 

3 225,00±0,05 0,4003 0,022 0,20 

4 300,00±0,05 0,5338 0,002 0,18 

 

Rezultatele experimentale v(x) cu rezoluție, precizie și incertitudine de măsurare, alegând 

din softul SPARKvue unitatea de măsură (m) și (cm) pentru poziția căruciorului pe planul 
înclinat sub unghiul α: 

  

H1=75,00mm H2=150,00mm H3=225,00mm H4=300,00mm 

L = 652 mm L = 652 mm L = 652 mm L = 652 mm 

sinα1=0,1334 sinα2=0,2669 sinα3=0,4003 sinα4=0,5338 

 Poziție Viteza căruciorului pe plan înclinat pentru patru unghiuri 
 x, (m) x, (cm) v1, (m/s

2
) v2, (m/s

2
) v3, (m/s

2
) v4, (m/s

2
) 

1 

0,14 

0,1400 0,11 0,13 0,20 0,21 
2 0,1405 0,14 0,20 0,24 0,31 

3 0,1412 0,18 0,25 
0,30 
0,31 

0,44 

𝒈 = 𝑳𝟐𝑯 ∙ ∆𝒗𝟐∆𝒙 = 𝟏𝟐𝒔𝒊𝒏𝜶 ∙ ∆𝒗𝟐∆𝒙  
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4 0,1414 0,18 0,26 0,33 0,45 
5 

0,15 
0,1473 0,29 0,42 0,46 0,53 

6 0,1475 0,29 0,42 0,46 0,53 
7 0,1535 0,35 0,47 0,59 0,61 
8 

0,16 
0,1567 0,38 0,50 0,61 0,65 

9 0,1616 0,41 0,54 0,65 0,72 
10 0,1641 0,43 0,56 0,67 0,74 

11 0,17 0,1668 0,44 0,57 0,69 0,77 
12 

0,18 

0,1758 0,45 0,61 0,75 0,85 
13 0,1776 0,45 0,62 0,76 0,86 
14 0,1793 0,45 0,62 0,77 0,88 
15 0,1832 0,45 0,63 0,78 0,91 
16 

0,19 
0,1910 0,44 0,65 0,81 0,96 

17 0,1940 0,44 0,66 0,82 0,98 
18 0,1941 0,44 0,66 0,82 0,98 
19 0,20 0,1998 0,45 0,68 0,84 1,01 
20 

0,21 

0,2055 0,47 0,70 0,87 1,04 
21 0,2106 0,49 0,72 0,89 1,07 
22 0,2123 0,49 0,73 0,89 1,08 
23 0,2140 0,50 0,74 0,90 1,09 
24 

0,23 
0,2257 0,54 0,78 0,96 1,16 

25 0,2296 0,55 0,80 0,99 1,18 
26 0,2345 0,56 0,82 1,01 1,21 
27 

0,24 
0,2386 0,56 0,83 1,04 1,23 

28 0,2392 0,57 0,84 1,04 1,23 
29 

0,25 
0,2507 0,59 0,88 1,09 1,29 

30 0,2536 0,60 0,89 1,10 1,30 
31 

0,27 

0,2663 0,63 0,93 1,16 1,36 
32 0,2665 0,64 0,93 1,16 1,36 
33 0,2692 0,64 0,94 1,17 1,37 
34 0,2734 0,65 0,95 1,19 1,39 
35 0,29 0,2855 0,68 0,98 1,22 1,42 
36 

0,30 

0,2972 0,69 1,00 1,26 1,46 
37 0,2992 0,69 1,01 1,26 1,47 
38 0,3035 0,70 1,01 1,27 1,48 
39 0,3038 0,70 1,01 1,27 1,48 
40 

0,32 
0,3208 0,70 1,04 1,31 1,53 

41 0,3243 0,71 1,04 1,32 1,54 
42 

0,33 
0,3298 0,71 1,05 1,34 1,55 

43 0,3383 0,72 1,06 1,35 1,57 
44 0,34 0,3411 0,72 1,06 1,36 1,58 
45 0,35 0,3508 0,74 1,08 1,37 1,60 
46 

0,36 
0,3567 0,74 1,08 1,38 1,61 

47 0,3639 0,75 1,10 1,40 1,63 
48 

0,38 
0,3755 0,76 1,11 1,42 1,65 

49 0,3785 0,76 1,12 1,42 1,66 
50 0,3822 0,76 1,12 1,43 1,66 

51 
0,40 

0,3954 0,77 1,15 1,45 1,67 
52 0,3999 0,78 1,16 1,46 1,67 
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53 

0,41 
0,4063 0,78 1,17 1,47 1,67 

54 0,4136 0,79 1,18 1,48 1,67 
55 0,42 0,4243 0,81 1,20 1,49 1,67 
56 0,43 0,4341 0,82 1,22 1,50 1,59 
57 

0,44 
0,4364 0,82 1,23 1,50 1,57 

58 0,4365 0,82 1,23 1,50 1,57 
59 

0,46 
0,4552 0,85 1,22 1,36 1,42 

60 0,4629 0,86 1,22 1,31 1,35 
61 0,4636 0,87 1,22 1,30 1,35 
62 

0,47 

0,4665 0,87 1,22 1,28 1,33 
63 0,4680 0,87 1,22 1,27 1,31 
64 0,4700 0,87 1,20 1,26 1,30 
65 0,4702 0,87 1,20 1,25 1,29 
66 0,4709 0,88 1,19 1,25 1,28 
67 0,4715 0,88 1,18 1,24 1,26 
68 0,4723 0,88 1,18 1,24 1,25 
69 

0,48 

0,4758 0,88 1,14 1,17 1,21 
70 0,4763 0,88 1,14 1,16 1,21 
71 0,4768 0,88 1,13 1,15 1,20 
72 0,4788 0,87 1,11 1,11 1,16 
73 0,4791 0,87 1,10 1,11 1,16 
74 0,4795 0,87 1,09 1,11 1,15 
75 0,4798 0,87 1,09 1,11 1,15 
76 0,4799 0,86 1,09 1,10 1,15 
78 0,4800 0,86 1,08 1,10 1,14 
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Problema experimentală 2. Lucrarea practică Nr.4. 
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	unde
	T = perioada (măsurată în secunde cu o incertitudine de ms)
	Referitor la constanta fizică g care este la numitor sub rădăcina pătrată, trebuie luată valoare precisă pînă în a patra cifră semnificativă pentru a obține un rezultat experimental cu 2 cifre semnificative corect și incertitudine în a 3-a cifră semni...
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