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1. 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 (pentru prima LUCRAE PRACTICĂ  sunt 

elaborate 5 lucrări la alegerea elevilor/profesorilor) 

2. Investigarea mișcării pe serpentine sub acțiunea mai multor forțe și a transformării energiei mecanice cu ajutorul senzorului 

digital wireless de Accelerație și Altmetru cu 3 axe (3D) PS-3223 (PS-3216, PS-3202) 

3. Investigarea deformațiilor elastice cu ajutorul senzorului wireless de Forță și Aceclerație PS-3202 și al senzorului de 
mișcare PS-3219  pentru determinarea constantei elastice și al legilor de mișcare oscilatorie 

4. Verificarea și aplicarea legii de conservare a enrgiei mecanice cu ajutorul senzorului digital wireless de mișcare PS-3219 la 

mișcarea unui cărucior pe plan înclinat 

5. Determinaea coeficientului de frecare de alunecare la diferite  interfațe de contact  cu ajutorul senzorului digital wireless de 

mișcare PS-3219 aplicând teorema variației energieri cinetice 

6. Verificarea și aplicarea condiției de echilibru de rotație a corpurilor; determinarea lucrului și puterei la rotirea unui corp 

rigid cu ajutorul senzorului digital wireless de rotație PS-3219 și senzori de Forță și Accelerație PS-3202 
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Aria curriculară:  Matematică și Științe 

Experimente: 196 

Probleme experimentale: 320  

Lucrări de laborator:  8 

*Proiecte STEM / STEAM: 5 

Cinematica                                                              14 ore 

Dinamica                                                                 16 ore 

Impulsul mecanic. Lucrul şi energia mecanică   12 ore 

Elemente de statică                                                 8 ore 

Oscilaţii şi unde mecanice                                     14 ore 

AUTOR:   Dr. hab., prof. univ., grad didactic superior la fizică Igor EVTODIEV 
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Aria curriculară:  Matematică și Științe 

Cinematica                                                               14 
Dinamica                                                                  16 
Impulsul mecanic. Lucrul şi energia mecanică  12 
Elemente de statică                                                 8 
Oscilaţii şi unde mecanice                                    14 

 

Dr. hab., prof. univ., grad didactic superior la fizică Igor EVTODIEV 

I. METODA DIRECTĂ: Măsurarea intensității câmpului gravitațional {accelerației  

gravitaționale 𝒈 și a componentelor (𝒈𝒙,𝒈𝒚, 𝒈𝒛)} cu diferite incertitudini de măsurare 
și geometrii de poziționare a senzorilor; Determinări unghiulare: 
   1.1 Senzorului wireless de Forță și Accelerație PS-3202 (3D) 
   1.2 Senzorului wireless de Greutae și Accelerație PS-3216 (3D) 
   1.3 Senzorului wireless de Accelerație și Altitudine PS-3223 (3D) 

 

Verificarea experimentală a 

relației 𝑔 = 𝑔𝑥2 + 𝑔𝑦2 + 𝑔𝑧2  

𝒈(𝒈𝒙, 𝒈𝒚, 𝒈𝒛)=? 

II. METODA INDIRECTĂ: Determinarea accelerației gravitaționale 𝒈 cu măsuranzi 
   2.1 de forță la echilibrul forțelor în aer folosind etaloane de masă  
   2.2 de forță și unghi în stare de mișcare periodică curbilinie în plan vertical folosind pendul 
gravitațional și stabilirea modului în care unghiul deviației maxime afectează oscilația armonică 

  2.3 de poziție, viteză și accelerație în stare de mișcare a obiectelor în cădere liberă și stabilirea 
modului în care rezistența aerului afectează obiectele care cad în câmpul gravitațional terestru 

  2.4 de accelerație, poziție și viteză dea lungul planului la mișcarea căruciorului pe plan înclinat 

Determinarea accelerației gravitationale 

la alunecarea corpului pe suprafață cu 

coeficient de frecare de alunecare cunoscut 

la interfață LUCRARTEA PRACTICĂ Nr.5 
 



Determinarea unghiurilor de înclinare a planului prin 
măsurarea intensității câmpului gravitațional  

g(gx, gy, gz) cu senzorii digitali PS-3202; PS-3216; PS-3223 

Poziționarea senzorului în geometria:  
axa x este orientată dealungul planului înclinat, iar 

axa y – normal la plan  : 

• 𝑔 𝑥 ≠ 𝑔 , (𝑔𝑥 ≠ 𝑔 = 9,806 (𝑐𝑚𝑠2 ); 𝑔𝑦 ≠ 0, 𝑔𝑧 = 0); 𝑔𝑥 = 𝑔𝑠𝑖𝑛α 𝑠𝑖𝑛α = 𝑔𝑥/𝑔 

Aplicare practică pentru determinări unghiulare 

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



LUCRAREA PRACTICĂ Nr 1 pentru clasa a X-a 

Determinarea lui g(gx, gy, gz) prin metoda directă și metode indirecte 
cu ajutorul senzorilor digitali PASCO-SUA cu precizia de cel puțin 
două cifre semnificative  
 

§ 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 la mișcarea căruciorului pe plan înclinat 

(Măsurand accelerație;  și *) poziție și viteză, Legea conservării Energiei) 

(Elevii sub egida profesorului de fizică aleg la dorință o lucrare practică din acestea 5) 



 pentru cl. X-a cu aplicarea senzorilor digitali PASCO, SUA 

1.1 Măsuraraea lui g(gx, gy, gz) pe suprafața de lucru a 
mesei de  laborator  în geometria 1D, 2D și 3D cu ajutorul 

senzorului digital  wireless de Forță și Accelerație PS-3202 

𝐿𝑢𝑐𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐ă nr.1 

1.2 Măsuraraea lui g(gx, gy, gz) la altitudinea din laborator  

în geometria 1D, 2D și 3D cu ajutorul senzorului digital  

wireless de Greutate și Accelerație PS-3216 

𝑔 = 𝑔𝑥2 + 𝑔𝑦2 + 𝑔𝑧2 

𝐼.𝑀ă𝑠𝑢𝑟𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑙𝑢𝑖 g și verificarea relației  g(gx, gy, gz)   

1.3 Măsuraraea lui g(gx, gy, gz) la altitudinea din laborator  

în geometria 1D, 2D și 3D cu ajutorul senzorului digital  

wireless de Accelerație și Altitudine PS-3223 

METODA DIRECTĂ  (§ 1)  



Exemplul de calcul pentru determinarea unghiurilor de înclinare: 
N.B. Dvs veți substitui valorile accelerației în unități de cm/s2 (se alege opțiunea din SOFT-ul 
SPARKvue) pentru a avea o precizie de4 cifre semnificative 
 
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 = 𝑔𝑦𝑔 ;  𝑡𝑔𝛼 = 𝑔𝑥𝑔𝑦 ;  𝑐𝑡𝑔𝛼 = 𝑔𝑦𝑔𝑥 . 

 
b1) 𝑔𝑥 < 0, 𝑔𝑦 > 0, 𝑔𝑧 = 0;  Formule de lucru 𝑠𝑖𝑛𝛼 = 𝑔𝑥𝑔 ; 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝑔𝑦𝑔 ; 𝑡𝑔𝛼 = 𝑔𝑥𝑔𝑦 ;  𝑐𝑡𝑔𝛼 = 𝑔𝑦𝑔𝑥  

 
b2) 𝑔𝑥 < 0, 𝑔𝑦 < 0, 𝑔𝑧 = 0;  Formule de lucru 𝑠𝑖𝑛𝛼 = 𝑔𝑥𝑔 ; 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝑔𝑦𝑔 ; 𝑡𝑔𝛼 = 𝑔𝑥𝑔𝑦 = 𝑔𝑥𝑔𝑦; 𝑐𝑡𝑔𝛼 = 𝑔𝑦𝑔𝑥 = 𝑔𝑦𝑔𝑥. 

𝐿𝑢𝑐𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐ă nr.1 
 pentru cl. X-a cu aplicarea senzorilor digitali PASCO, SUA 

DETERMINĂRI UNGHIULARE(§ 1)  



 pentru cl. X-a cu aplicarea senzorilor digitali PASCO, SUA 

2.1 Determinarea  lui g cu ajutorul senzorului digital  
wireless de Forță și Accelerație PS-3202 din echilibrul 

forțelor în aer folosind greutăți marcate  (§ 2) 

𝐿𝑢𝑐𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐ă nr.1 

2.3 Determinarea lui g cu ajutorul senzorului digital   

wireless de mișcare PS-3219 la căderea liberă a corpurilor  (§ 4) 

 

𝐼𝐼. 𝐷𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑙𝑢𝑖 𝑔 𝑝𝑟𝑖𝑛 METODA INDIRECTĂ 

2.2 Determinarea  lui g cu ajutorul senzorului digital  
wireless de Forță și Accelerație PS-3202 folosind 

pendulul gravitațional (§ 3) 

  

METODA INDIRECTĂ 

2.4 Determinarea lui g cu ajutorul senzorului digital  wireless de 
accelerație PS-3223 și *mișcare PS-3219 la mișcare pe plan înclinat  (§ 5) 

 



Investigații practice cu elemente de cercetare 

2.2 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.  (§ 3) 

1.1 – 1.3 Măsurare în SI a intensității câmpuliui gravitațional 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 mecanice și incertitudini de măsurare; aplicații STEM la proiecte de ”Seismologie”. (§1) 

2.1 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 accelerației  gravitaționale terestre din echilibrul forțelor în aer. Stabilirea modului 

în care clasa de precizie și masa greutăților marcate afectează precizia măsurătorilor. (§2) 

2.3 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. (§4) 

2.4 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. (§ 5) 



HARTA EVOLUTIVĂ LA FIZICĂ - STEM 

𝐿𝑢𝑐𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 

𝐿𝑢𝑐𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐ă = 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑒 experimentale 

𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 și demonstrații experimentale 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎ț𝑖𝑖 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒 +  

Fenomene ale Naturii: 

Măsuranzi + Probleme de caz+Formule  

Măsurări + incertitudine de măsurare, erori instrumentale 
și erori relative, interval de încredere și rezultat final 

Implimentarea practică a rezultatelor din Lucrări de laborator pentru investigații 
experimentale practice cu un spectru complex de indicatori și mărimi fizice cu 

elemente de cercetare ce au o pondere de încredere mai bună de 0,9 prin: 
determinări experimentale - măsurări directe, analize și expertize fizice 

PERCEPERE+CUNOAȘTERE 

PERCEPERE+CUNOAȘTERE +DEPRINDERI 
PRACTICE+ÎNSUȘIRE (Legi, Teoreme, Principii, formule, 

schițe desene, histograme, tabele, grafice, etc) 

INTEGRAREA CUNOȘTINȚELOR PRIN APLICAȚII ȘI 
ABILITĂȚI PRACTICE ÎNSUȘITE cu aspecte teoretice și 

practice (Legi, Teoreme, Principii, formule, schițe desene, 
histograme, tabele, grafice, etc) 

+ Analize și 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑡𝑖𝑧𝑒 fizice,  
fizico-chimice și biofizice 



𝑳𝒖𝒄𝒓ă𝒓𝒊 𝒑𝒓𝒂𝒄𝒕𝒊𝒄𝒆 



Structura lucrării practice (pentru oformarea referatului) 

Tema lucrării: 
Scopul lucrării: 
Obiective operaționale: 
Materiale, aparate și accesorii: 
Note teoretice: (Definiții/Legi/Teoreme/Formule/Desene grafice, ș.a.) 
Planificarea experimentului:  (Schițe/Montaje experimentale/ Scheme bloc, ș.a.) 
Modul de lucru:  
Rezultate experimentale și interpretarea lor: (Tabele de lucru/Grafice, ș.a.) 
Exemplul de calcul al mărimilor căutate:  
Exemplul de calcul al erorilor: (Eroarea relativă/Eroarea absolută) 
Rezultatul final: 
Concluzii și Recomandări:  
Bibliografie: 

Implimentarea rezultatelor: LUCRARE PRACTICĂ cu investigații 
experimentale de măsurare a intensității câmpului gravitațional la 
altitudinea din laborator 



Montaje și geometrii pentru investigații experimentale: 1.1-1.3 
Măsurarea intensității câmpului gravitațional cu ajutorul senzorilor digitali wireless 

de forță și accelerație PS-3202, de greutate și accelerație PS-3216 și de accelerație și 
altitudine PS-3223,  PASCO-SUA aplicând metoda directă de măsurare. (§1) 
 

  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                                                                 



Montaj experimental: 1.1 (PS-3202);  
1.2 (PS-3216) și 1.3 (PS-3223), (§1)  

  

Săgețile indică direcția de accelerare 

1)  𝑔 𝑥 ↓↓ 𝑔 , (𝑔𝑥 = 𝑔, 𝑔𝑦 = 0, 𝑔𝑧 = 0); 𝑔 = 𝑔𝑥2 + 𝑔𝑦2 + 𝑔𝑧2 = 𝑔𝑥2 + 02 + 02 = 𝑔𝑥 = 𝑔. 

2) 𝑔 𝑦 ↓↓ 𝑔 , (𝑔𝑥 = 0, 𝑔𝑦 = 𝑔, 𝑔𝑧 = 0). 

3) 𝑔 𝑥 ↑↓ 𝑔 , (𝑔𝑥 = −𝑔, 𝑔𝑦 = 0, 𝑔𝑧 = 0). 

4) 𝑔 𝑦 ↑↓ 𝑔 , (𝑔𝑥 = 0, 𝑔𝑦 = −𝑔, 𝑔𝑧 = 0). 

5) 𝑔 𝑧 ↑↓ 𝑔 , (𝑔𝑥 = 0, 𝑔𝑦0, 𝑔𝑧 = −𝑔).θ = 𝜋2, 𝜑 = 0. 

6)  𝑔 𝑧 ↓↓ 𝑔 , (𝑔𝑥 = 0, 𝑔𝑦 = 0, 𝑔𝑧 = 𝑔). θ = − 𝜋2, 𝜑 = 0. Etc 



  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       

1.1-1.3 Planificarea experimentului (§1) 
Determinarea accelerației gravitaționale 



Selctați date experimentale pentru  patru momente de timp corespunzător 
geometriilor de măsurare 3, 4, 5, 6 din Tabel și determinați unghiul dintre 

direcția vectorului accelerației gravitaționale g și componenta gx 

cu măsuranzii unui din senzorii digitali PS-3202; PS-3216; PS-3223 

Poziționarea senzorului în geometria:  
axa x este orientată dealungul planului înclinat, iar axa y – normal la 

plan  : 

• 𝑔 𝑥 ≠ 𝑔 , (𝑔𝑥 ≠ 𝑔 = 9,806 (𝑐𝑚𝑠2 );  𝑔𝑦≠ 0,  𝑔𝑧 = 0);     𝑔𝑥= 𝑔𝑠𝑖𝑛α 𝑠𝑖𝑛α = 𝑔𝑥/𝑔 

Aplicare practică pentru determinări unghiulare 

Acest procedeu îl puteți utiliza în LUCRĂRILE PRACTICE  
Nr. 1 (§5), 4; 5 pentru investigații experimentale cu plan înclinat 

α = arcsin (𝑔𝑥/𝑔) 



1.1-1.3  

Unele geometrii de referință la măsurarea 
intensității câmpului gravitațional 3D  

(pentru selectarea rezultatelor experimentale  §1) 



Interfețe cu rezultate experimentale (§1) 



Pentru afișarea măsurandului cu 4 cifre semnificative se alege unitatea de măsură (cm/s2) 



  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 

Rezultate experimentale structurate (§1) 



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

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

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

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

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

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

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= 9,79 𝑚𝑠2 

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

10) 𝑔 = 𝑔𝑥2 + 𝑔𝑦2 + 𝑔𝑧2= (−8,0 𝑚𝑠2)2+(4,0 𝑚𝑠2)2+(4,2 𝑚𝑠2)2= (97,64 𝑚𝑠2)2= 9,88 𝑚𝑠2 

Exemplu de calcul a mărimilor căutate (§1) 
Intensitatea câmpului gravitațional terestru 



N.B. Dvs veți substitui valorile accelerației în unități de cm/s2 (opțiunea se alege din SOFT-ul 
SPARKvue) pentru a avea o precizie de 4 cifre semnificative 
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 = 𝑔𝑦𝑔 = −4,39,8 =;  𝑡𝑔𝛼 = 𝑔𝑥𝑔𝑦 = 8,8−4,3 =;  𝑐𝑡𝑔𝛼 = 𝑔𝑦𝑔𝑥 = −4,38,8 =. 

b1) 𝑔𝑥 < 0, 𝑔𝑦 > 0, 𝑔𝑧 = 0;  

Nr. 5) din Tabel. Formule de lucru 𝑠𝑖𝑛𝛼 = 𝑔𝑥𝑔 = −7,89,8 =; 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝑔𝑦𝑔 = 6,0𝑔 =; 𝑡𝑔𝛼 = 𝑔𝑥𝑔𝑦 = −7,86,0 =;  𝑐𝑡𝑔𝛼 = 𝑔𝑦𝑔𝑥 = 6,0−7,8 =. 

b2) 𝑔𝑥 < 0, 𝑔𝑦 < 0, 𝑔𝑧 = 0;  

Nr. 6) din Tabel. Formule de lucru 𝑠𝑖𝑛𝛼 = 𝑔𝑥𝑔 = −7,49,8 =; 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝑔𝑦𝑔 = −6,59,8 =; 𝑡𝑔𝛼 = 𝑔𝑥𝑔𝑦 = 𝑔𝑥𝑔𝑦 = −7,4−6,5 =; 𝑐𝑡𝑔𝛼 = 𝑔𝑦𝑔𝑥 = 𝑔𝑦𝑔𝑥 =−6,5−7,4 =. 

Exemplu de calcul a mărimilor căutate (§1) 
Unghiuri de înclinare 



• 𝑔 = … ,……… …(𝑐𝑚𝑠2 ); 
• 𝑔𝑥= … ,… ……… (𝑐𝑚𝑠2 ); 
• 𝑔𝑦= … ,…… ……(𝑐𝑚𝑠2 ); 
• 𝑔𝑧= 0, 0000 (𝑐𝑚𝑠2 ); 
•      𝑔𝑥= 𝑔𝑠𝑖𝑛α 𝑠𝑖𝑛α = 𝑔𝑥/𝑔 =     

Mărimi unghiulare 

Acest procedeu îl veți utiliza și în LUCRĂRILE PRACTICE  
Nr. 1 (§5), 4; 5* pentru investigații experimentale cu plan înclinat 

α = arcsin (𝑔𝑥/𝑔) = 

Exemplu de calcul a mărimilor căutate (§1) 

Măsuranzi: 𝑔, 𝑔𝑥, 𝑔𝑦, 𝑔𝑧 

Măsurări staționare 

Senzori:PS-3202 

PS-3216 
PS-3223 



2.1 Determinarea  lui  g cu ajutorul senzorului digital  wireless de Forță și 
Accelerație PS-3202 din echilibrul forțelor în aer folosind greutăți marcate  (§2)  

Montajul experimental și formule de lucru 

𝑮 = 𝒎𝒈 

G = F = mg 
[F]SI = N, 

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

  

  

  

g 

  

G mg 

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 = ? 

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 

    𝒈 = 𝑭𝒎 𝑵𝒌𝒈     (1) Metoda numerică 

  𝒈 = 𝒕𝒈𝜶 = ∆𝑭∆𝒎 𝐍𝐤𝐠     (2) Metoda grafică 



2.1 Determinarea lu g din panta graficului G(m) (§2)  



2.2 (1, *2) Determinarea accelerației gravitaționale cu ajutorul pendulului 

gravitațional și a senzorului digital wireless de Forță și Accelerație PASCO-SUA (§3)  

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 

θ
m 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 



Aplicații practice (§3) 
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. 𝑇 𝑙, 𝜃𝑚 = 2𝜋 𝑙𝑔 1 + 14𝑠𝑖𝑛2 𝜃𝑚2 + 964 𝑠𝑖𝑛4 𝜃𝑚2  

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 11,4𝑜 ≤  𝜃𝑚=  𝜃 = 15𝑜, 20𝑜, 25𝑜 , 30𝑜, 35𝑜, 40𝑜 , 45𝑜, 50𝑜 , 55𝑜, 60𝑜, 65𝑜 , 75𝑜, 80𝑜, 85𝑜 , 90𝑜 

 𝑻𝒐 𝒍 = 𝟐𝝅 𝒍𝒈 

𝑇 𝑙, 𝜃𝑚 = 𝑇𝑜 𝑙 (1 + 𝑓(𝜃)) *EXTINSIE 

1)  𝜃𝑚≤ 15𝑜  și l ≤1100 mm  este obiectul de studiu în prezenta Lucrare practică (§3);                         

1) 2) 

2)*EXTINSIE 

2)*EXTINSIE 



Interfața cu unele rezultate experimentale 

Legea oscilațiilor: y(t) = 0,0936 sin[2π(t+0,166)/1,25] - 0,0291;   

MSE=1,49·10-4;  

RMSE=0,0122.  



Exemplul de calcul al mărimilor căutate aplicând două situații de citire a datelor 

1) folosind funcția de interpolare în calitate de reper 

2) alegând arbitrar punctele de citire  

Exemplul de calcul al perioadei 

1) T = 2,020 s – 0,770 s = 1,25 s.                 2) T = 2,880 s – 1,640 s = 1,24 s 
 

Exemplul de calcul al frecvenței 
1) 𝜈 = 1𝑇 = 1𝑡2−𝑡1 = 12,020 𝑠−0,770 𝑠 = 0,80 𝐻𝑧.   

 2)  𝜈 = 1𝑇 = 1𝑡2−𝑡1 = 12,020 𝑠−0,770 𝑠 = 0,81 𝐻𝑧 

 
Exemplul de calcul al accelerației gravitaționale 

1) 𝒈 = 4𝜋2𝑙𝑇2 = 4∙3,142∙0,39 𝑚(2,020 𝑠−0,770 𝑠)2 = 15,38 𝑚1,57 𝑠2 =  𝟗, 𝟖𝟎 𝒎 𝒔𝟐 

2) 𝒈 = 4𝜋2𝑙𝑇2 = 4∙3,142∙0,39 𝑚(2,880 𝑠−1,640 𝑠)2 = 15,38 𝑚1,54 𝑠2 =  𝟗, 𝟗𝟗 𝒎 𝒔𝟐 

Observăm că pentru evitarea eronării la citirea datelor experimentale este 
binevenit să folosim ca referință funcția de interpolare. 



g 

G 

mg 

l 

Fmax 

F 

F 

G 

θ 
F 

θm 

θm 

θ 

m 

G 

2.2 *(4) Măsurarea forței de tensiune și accelerației în procesul de PENDULARE  

cu ajutorul senzorului digital wireless de Forță și Accelerație PS-3202 

*APLICARE pentru procesul 

de PENDULARE/LEGĂNARE 



yo 

t=0 

t1 

t2 

t3 

t 

v1 

v2 

v3 

v(t) 

y1 

y2 

y3 

y(t) 

𝑣 𝑜 = 0 

𝑣 3 

𝑣 2 

𝑣 1 

0 

2.3 Determinarea accelerației gravitationale terestre cu ajutorul senzorului 

digital wireless de mișcare PS-2119 la căderea corpului în aer (§4)  

Pentru caracteristici tehnice a 

senzorului digital wireless de 

mișcare PS-2119 și instrucțiuni de 
utilizare a se vedea doc. Word, § 4  



Rezultate experimentale ”MINGEA Nr.1 în cădere liberă” 



Rezultate experimentale cu Liniarizare MINGEA Nr.1 



Rezultate experimentale cu Liniarizare MINGEA Nr.2 



Rezultate experimentale cu Liniarizare MINGEA Nr.3 



Rezultate experimentale cu Liniarizare MINGEA Nr.4 



to 

𝑡𝑔 ℎ = 𝑑 𝑠𝑖𝑛𝛼 𝑠𝑖𝑛𝛼 =  𝐻/𝐿 

N I V E L U L   M Ă R I I 
0 

H 

z 

h 

Masa de laborator ) α 

𝑎 𝑠𝑖𝑛𝛼 = 𝑔 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 

5.1)     𝒈 = 𝒂𝒔𝒊𝒏𝜶 

𝑎 = 𝑔 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 5.1) 

5.2) 

2.4 Determinarea accelerației gravitationale cu ajutorul senzorului digital  wireless de 

accelerația PS-3223 la mișcarea căruciorului pe plan înclinat (a se vedea doc. Word  § 5) 

5.2)     𝒈 = 𝒕𝒈Ѳ = ∆𝒂∆(𝒔𝒊𝒏𝜶) 

Rez. Exp ”urcare-coborâre pe plan” X-LPF-1[(g)1-5]PS-3219 

Rez. Exp ” coborâre pe plan” X-LPF-1[(g)1-5(2)]PS-32319 



g ± Δg= (9,81 ±0,05) m/s2 

ax(sinα) = - 0,00119 + 9,81 sinα 

Rezultate experimentale Liniarizate pentru 11 unghiuri de înclinare a planului 



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 

  

 

S

M 
z 

Hi 

Hf 

h 

Masa de laborator ) α 

𝑣2 𝑥 = 2𝑔𝐻𝐿 ∙ 𝑥 = 2𝑔𝑠𝑖𝑛𝛼 ∙ 𝑥 

𝑏)   𝒈 = 𝑳𝟐𝑯 ∙ ∆𝒗𝟐∆𝒙 = 𝟏𝟐𝒔𝒊𝒏𝜶 ∙ ∆𝒗𝟐∆𝒙  

𝑎)     𝒈 = 𝒂𝒔𝒊𝒏𝜶 = 𝑳𝑯 ∙ 𝒂 

𝑎 = 𝑔 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 a) 

b) 

*2.4 Determinarea accelerației gravitationale cu ajutorul senzorului digital  wireless de 

mișcare PS-3219 la mișcarea căruciorului pe plan înclinat (a se vedea doc. Word  § 5 și 
Lucrarea practică Nr.4) 



• 𝑔 = … ,……… …(𝑐𝑚𝑠2 ); 
• 𝑔𝑥= … ,… ……… (𝑐𝑚𝑠2 ); 
• 𝑔𝑦= … ,…… ……(𝑐𝑚𝑠2 ); 
• 𝑔𝑧= 0, 0000 (𝑐𝑚𝑠2 ); 
•      𝑔𝑥= 𝑔𝑠𝑖𝑛α 𝑠𝑖𝑛α = 𝑔𝑥/𝑔 =     

Măsuranzi: 𝑔, 𝑔𝑥, 𝑔𝑦, 𝑔𝑧 

Acest procedeu a fost însușit în LUCRAREA PRACTICĂ  
Nr. 1, §1 pp.1.1-1.3 

α = arcsin (𝑔𝑥/𝑔) = 

Exemplu de calcul al unghiului de înclinare a planului înclinat din mîsurîtorii 
intensității câmpului gravitațional terestru cu geometria de poziționare a senzorului 

cu axa x dealungul planului înclinat 

Mărimi unghiulare determinate 

Măsuranzi: 𝑔, 𝑔𝑥, 𝑔𝑦, 𝑔𝑧 

Măsurări staționare 

Senzori:PS-3202 

PS-3216 
PS-3223 



Rezultatul final 
1.1 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  

2.1 Metoda grafică 𝑔 ± ∆𝑔 =(9,86 ±0,10) 
𝑚𝑠2.  

etc. 
 
Concluzii: Rezultatul măsurat și cel calculate coincide în limita 

sensibilității metodei de măsurare(9,8 𝑚𝑠2 = 9,808 𝑚𝑠2) 



• Măsurări de Forță și Accelerație în procesul 
oscilatoriu pe verticală a senzorului atârnat de un fir 
elastic sau resort elastic; 

• Verificarea și aplicarea Legii II a lui Newton; 
• Observarea grafică a legii: 𝒎𝒂(𝒕) = 𝑮 + 𝑭𝒆(𝒕); 

• Reprezentare grafică a rezultatelor experimentale 
sub forma a(Fe) și Fe(a) și liniarizarea lor: 𝒂 𝑭𝒆 = 𝒈 + 𝟏𝒎 ∙ 𝑭𝒆, 𝑭𝒆 𝒂 = −𝑮 + 𝒎 ∙ 𝒂 

• Din sistemul cu 2 funcții determinăm g și m. 

 

 

Implimentarea rezultatelor:”Achiziții de date experimentale cu analiză 
și prelucrare grafică pentru oscilatorul armonic liniar pe verticală 
pentru determinarea accelerației gravitaționale și masei corpului” 



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

• Conexiune la internet 
• Navigare și descărcare gratis a Softului de lucru SPAKvue de la adresa 

electronică 
https://www.pasco.com/products/software/sparkvue#download-panel 
(suport tehnic la tel. 069335228 Igor EVTODIEV) 

• Se alege opțiunea pentru sistemul dispozitivului electronic utilizat de dvs: 
       Windows® Computers                      sau                            Mac® Computers 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activați pictograma de culoare albastră corespunzător sistemului de operare. 
După descărcare-instalare pe unitatea electronică va apărea pe ecranul de lucru 
pictograma SPARKvue      (cu ajutorul căreea prin dublu-clic a butonului stâng al mausului 
porniți softul unde apar 3 ferestre, dvs veți lucra cu prima și a doua fereastră ) 
 
 

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


N.B. 
În perioada de 6 luni puteți accesa gratis resursele de învățare la distanță oferite de PASCO, SUA 
Puteți descărca resurse științifice gratuite pentru învățare la distanță, cum ar fi cărți electronice, 
laboratoare, software și videoclipuri experimentate din pagina Învățare la distanță pentru 
profesori. 

SUCCES 



Suportul informativ de fizică generală este destinat elevilor de cl. X-XII pentru lecțiile de 

Fizică în perioada STĂRII EXEPȚIONALE COVID-19 și dedicat părinților, familiei, 

colegilor din RM și celor din România, olimpicilor și profesorilor care m-au format  ca 

specialist în domeniul fizicii, după cum urmează: 

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

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

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

• Vasile SECRIERU, dr., conf. univ., Facultatea de Fizică a USM, Chișinău, ”Electricitate și Magnetism” (1991) 

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

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

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

activitate științifică (pînă la 2017) 

• Felicia Moraru, elevă, cl. XII, Olimpic la Fizică, Asistent tehnic și SOFT la elaborarea Lucrărilor practice pentru cl. X – XII 

în perioada STĂRII EXEPȚIONALE COVID-19, 2020  

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

 

Petru LUCA 

Valeriu CANȚER 

Autor: Igor EVTODIEV, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, grad didactic 

superior la Fizică. Antrenor și conducător al Loturilor olimpice Naționale la Științe (Fizică-Chimie-

Biologie),  Juniori și al Loturilor olimpice de Fizică, Seniori din 2004 până la 2016. Expert, secretar științific 

al comisiei de experți a CNAA-ANACEC (2011-2017); Membru CNC-fizica, MECC din 2013 – prezent. 

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


