
Lucrare de laborator, clasa aX-a cu aplicarea senzorului digital de mișcare 

 

Tema lucrării de laborator: Determinarea coeficientului de frecare de alunicare aplicând teorema variației  energiei cinetice  

Scopul lucrării: Studiul alunecării corpurilor pe plan orizontal și aplicarea în viața cotidiană. Formarea deprindelor practice de lucru pentru măsurători de 
distanță, viteză și accelerație cu senzorul digital de mișcare liniară și soft de operare. Folosind metoda indirectă a determina coeficientul de frecare de 

alunicare prin măsurarea poziției și vitezei corpului care alunecă pe suprafață orizontală cu diferite interfețe de contact: lemn-lemn; lemn-hârtie; lemn-sticlă; 
ș.a.. A distinge efecte pozitive și negative ale forței de frecare în viața cotidiană, natură și tehnică. 

Obiective operaționale: 
1. Să observe și să demonstreze experimental că alunecarea corpurilor pe suprafețe depinde de natura fizică a interfețelor de contact (lemn-lemn; lemn-

hârtie; lemn-sticlă; ș. a.) și scot în evidență fenomenul de frecare la alunecarea corpurilor, atât pe suprafețe plan-orizontale, cât și pe cele sub un unghi 
față de orizont (plan înclinat). 

2. Să demonstreze experimental că în câmpul gravitațional lucrul forței de frecare dintre suprafața orizontală și corpul aflat în mișcare rectilinie de 
alunecare este egal cu variația energiei cinetice. 

3. Să măsoare condițiile mediului de lucru în laborator: temperatura, presiunea, umeditatea absolută și relativă, altitudinea, accelerația gravitațională 
(experiment 1). Să măsoare poziția și viteza corpului care alunecă pe suprafață în plan orizontal pentru diferite interfețe de contact: (experiment 2 (α=0o), 
*experiment 3 (𝛼 ≠ 0𝑜)). 

4. Să obțină formula de lucru pentru determinarea coeficientului de frecare de alunicare aplicând teorema variației  energiei cinetice prin măsurarea 
poziției și vitezei corpului care alunecă pe suprafață orizontală într-un câmp gravitațional cu accelerația gravitațională, g = 9,806 m/s2 (N/kg). 

5. Să determine prin metoda indirectă coeficientul de frecare de alunicare lemn-lemn (experiment 2).  
6. Să identifice încertitudinile de măsurare și sursele de erori. 
7. Să reprezinte și să interprete rezultate experimentale în formă grafică datorate legii de mișcare la alunecare pe plan orizontal, și să facă concluzii. 

Materiale, aparate și accesorii: Corpuri de lucru cu densități diferite: lemn, plastic, sticlă organică, polistirol sau/și altele; de formă paralelepipedică cu 
dimensiuni de peste 7 cm. Plan (pistă) de alunecare orizontal cu suprafața de lucru regulată. Senzor wireless de mișcare PS-3219 cu conectivitate wireless, 
(Măsurand: distanță, viteză; Reprezentare grafică: 𝑣(𝑥); Domeniu de măsurare și precizie: 𝑥 = +/−2,000 ± 0,001 m, 𝑣𝑥 = +/−3,00 ± 0,01 m/s. Viteza 
de eșantionare: cca 50 Hz). Senzor wireless de vreme cu GPS PS-3209. 
Constanta tabelară: accelerația gravitațională, g = 9,806 m/s2 (N/kg), (se folosește valoarea tabelară pentru elevii care nu au senzor digital pentru 
determinarea accelerației gravitaționale în laborator). 
Note teoretice și planificarea experimentului: 
Definiții/Legi/Formule/Teoreme: 



La alunecarea cu frecare a unui corp pe suprafață reală orizontală datorită forței de frecare de alunecare mișcarea este neuniformă, energia potențială 
este constantă și variația energiei totale este determinată doar de variația energia cinetică a acestuia, deoarece rezistența cu aerul și efectele termice sunt 
neglijabil de mici la mișcări lente.  𝐿 = ∆𝐸,        (1) 
unde: 𝐿 este lucrul forței de frecare; ∆𝐸 este variația energiei totale care este egală cu  variația energiei cinetice. 𝐿 = (𝐹𝑓⃗⃗  ⃗, 𝑑  ) = 𝐹𝑓 ∙ 𝑑 ∙ 𝑐𝑜𝑠180𝑜, 𝐹𝑓 = 𝜇𝑁 = 𝜇𝐺 = 𝜇𝑚𝑔; 𝑑 = |𝑥𝑓 − 𝑥𝑖|; 𝑐𝑜𝑠180𝑜 = −1, 
unde: 𝐹𝑓 este forța de frecare la interfața dintre corp si suprafața de alunecare;  𝑑 – distanța parcursă de corp în intervalul de timp ales aliatoriu pentru 
investigațiile experimentale (poziția inițială și finală); 𝑚 – masa corpului*; 𝐺 – greutatea corpului;  𝑁  – forța de reacție asupra corpului din partea planului 
orizontal egală cu forța de greutate a corpului de masă m aflat în câmpul gravitațional ca accelerația gravitațională, g.    𝐿 = −𝜇𝑚𝑔|𝑥𝑓 − 𝑥𝑖|.        (2) ∆𝐸 = 𝐸𝑓 − 𝐸𝑖 = (𝑚𝑔𝐻 + 𝑚𝑣𝑓22 ) − (𝑚𝑔𝐻 + 𝑚𝑣𝑖22 ) = 𝑚2 (𝑣𝑓2 − 𝑣𝑖2),    (3) 

unde: 𝑣𝑖 ,  𝑣𝑓 este viteza corpului de la momentul investigațiilor experimentale inițiale și finale, respectiv pentru distanța d parcursă de corp prin alunecare. 

Substituim formula (2) și (3) în (1) și obținem expresia pentru formula de calcul al coeficientului de frecare de alunecare: −𝜇𝑚𝑔|𝑥𝑓 − 𝑥𝑖| = 𝑚2 (𝑣𝑓2 − 𝑣𝑖2). 

Formula de lucru pentru coeficientul de frecare de alunecare aplicând teorema variației  energiei cinetice este:  𝜇 = 𝑣𝑖2−𝑣𝑓22𝑔|𝑥𝑓−𝑥𝑖|       (4) 

Măsurand (Mărimea fizică supusă măsurării):  
Măsurări pentru condiții de lucru în mediul de laborator: Temperatura mediului ambiant; Presiunea atmosferică; Umiditatea relativă; Umiditate 
absolută; GPS: Latitudine; Longitudine; Altitudine. (Măsurări directe cu Senzorul wireless de Vreme METEO cu GPS PS-3209) 

Măsurări liniare de poziție și viteză liniară cu ajutorul senzorului wireless de mișcare PS-3219 

Reprezentarea grafică și tabelară a măsuranzilor 𝑣(𝑥) cu senzorul digital de mișcare (experiment 1, 2 și experiment 3): 
Poziție, (m): x±∆x, 
Viteza corpului, (m/s): v±∆ v.  

Mărimi fizice determinate prin reprezentarea grafică:  
Poziția corpului, (m): xi±∆x; xf±∆x. 
Viteza corpului, (m/s): 𝑣i±∆ 𝑣; 𝑣f±∆ 𝑣. 

Mărimi fizice determinate prin metoda indirectă:  



Distanța parcursă de corp (m), (𝑑 = 𝑥𝑓 − 𝑥𝑖). 
Pătratul vitezelor,  (m/s)2: 𝑣𝑖2, 𝑣𝑓2. 

Reprezentare grafică 𝑣(𝑥) sau 𝑥(𝑣): 
Dacă corpul se mișcă: 
spre senzor, atunci 𝑥𝑓 − 𝑥𝑖 < 0 și avem |𝑥𝑓 − 𝑥𝑖| = |−𝑑| = 𝑑; −𝑣xi=𝑣i și −𝑣xf=𝑣f; 
de la senzor, atunci 𝑥𝑓 − 𝑥𝑖 > 0 și avem |𝑥𝑓 − 𝑥𝑖| = 𝑥𝑓 − 𝑥𝑖 = 𝑑; 𝑣xi=𝑣i și 𝑣xf=𝑣f. 
*Măsurarea masei corpului cu ajutorul cântarului electronic pentru probleme practice la 
domiciliu. 

Planificarea Experimentului: 
 
Fig.1. interfața de lucru cu parametrii fizici selectați pentru măsuranzi cu amplasarea grafică 
și afișarea acestora. 
Montajul experimentului și schema bloc cu indexările grafice pentru măsurarea vitezei și 
distanței parcurse de corp la alunecarea pe suprafață orizontală sunt prezentate sunt preentate 
în Figura 2, iar alte detalii (α=0o și α≠0o) pot fi găsite în  ANEXA 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2. Schema bloc pentru măsurarea vitezei și distanței parcurse de corp la alunecarea pe suprafață orizontală. SM-senzor de mișcare liniară. [v(x)] - graficul 
experimental. 
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În intervalul de timp tm-to accelerăm corpul din poziția xo  în poziția xm până acesta obține viteza maximă vm după care este lăsat liber să alunece cu frecare 
încetinând mișcarea pînă la oprire (poziția xs, momentul de timp ts). 
Planificați eșantionarea de cca 50 Hz, astfel pentru intervalul de timp ts-tm (care este de ordinul secundelor) al mișcării încetinite veți avea suficiente date 
experimentale pentru prelucrare. 

Măsurați experimental poziția și viteza cu afișare grafică v(x) în toată perioada mișcării corpului. 

0xo - distanța minimă a corpului de la SM. 𝑥𝑚 − 𝑥𝑜 – distanța parcursă la mișcare accelerată (accelerație pozitivă); nu este folosită pentru investigații experimentală în această lucrare de laborator. 𝒙𝒔 − 𝒙𝒎 – distanța totală parcursă la mișcare încetinită (accelerație negativă pe tot intervalul de timp ts-tm al mișcării) care este folosită util în 
această lucrare de laborator pentru investigații experimentale. 
Din acest sector se aleg aleatoriu distanțe pentru oricare două momente de timp (inițial: ti și final: tf) pentru care se măsoară corespunzător pozițiile (xi și xf) 
și vitezele (vi și vf).  

Pentru a determina coeficientul de frecare de alunicare cu aplicarea teoremei de variație a energiei cinetice folosim porțiunea de graphic v(x) când 
corpul încetinește mișcarea în intervalului de timp[tm, ts], pentru oricare două momente de timp (ti și tf) din momentul corespunzător două poziții aliatorii xi și 
xf din intervalul [xm, xs]; respectiv distanța, măsurată în metri este: 𝑑 = 𝑥𝑓 − 𝑥𝑖 . 
Modul de lucru:  
1. Respectați tehnica securității pe întreaga perioadă a experimentului.  
2. Studiați principiul de măsurare cu senzorul digital de mișcare din instrucțiunile de lucru (ANEXA SDMW cu soft de citire, achiziție, analiză și prelucrare a 
datelor) și alegeți una din opțiunile de măsurare: măsurare autonomă cu stocarea datelor în memoria senzorului sau racordați-l la calculator fie wireless sau 
prin fir USB la calculator.  
3. Regim de măsurare: așegeți eșantionarea de la 40 Hz la 100 Hz; distanța de alunecare de până la cca 1 m. 
4. Puneți pista de  alunecare în poziție orizontală pe masa de laborator. 
5. Poziționați senzorul digital de mișcare la unul din capetele pistei de alunecare. 
6. Pentru măsurarea directă a vitezei și poziției alegeți regimul de măsurare cu afisaj tabelar și reprezentare grafică a vitezei în funcție de poziția corpului 𝑣(𝑥), . 
6. Poziționați corpul în fața senzorului la o distanță de cca 30 cm și porniți măsuratorii după care cu ajutorul mâinii puneți corpul în mișcare liniară de la 
senzor și lăsați-l să alunece liber până la oprire și respectiv opriți măsuratorii.  
7. După necesitate repetați experimentul analizând graficile mișcării 𝑣(𝑥) și alegeți unul din ele. 
*8. Pentru măsurarea directă a vitezei și poziției alegeți reprezentarea grafcă 𝒗(𝒙) sau 𝑥(𝑣).  



9. Din porțiunea graphicului experimental v(x) care descrie mișcarea încetinită a corpului la alunecare cu frecare (durata de timp [tm, ts]; intervalul [xm, xs]), 
treceți în Tabelul 1 minim 19 puncte experimentale (xi, vi) și construiți cu acele date graficul 𝑣(𝑥).  
10. Analizați porțiunea de grafic 𝑣(𝑥) corespunzător mișcării încetinite la alunecare cu frecare (intervalul [xm, xs]). Pentru două momente de timp (ti și tf) 
citiți vitezele vi și vf și respectiv pozițiile xi și xf pentru a calcula distanța, măsurată în metri (𝑑 = 𝑥𝑓 − 𝑥𝑖). 
Din Tabelul 1 sau din graficul 𝑣(𝑥) selectați date experimentale și treceți în Tabelul 2 valoarea măsurandului cu incertitudinea de măsurare.  
11. Efectuați calculele necesare (conform exemplelor de mai jos),  
12. Calculați erorile, Scrieți rezultatele finale și Faceți concluzii. 
Rezultate experimentale și interpretarea lor: 

 

 

 

 

Fig. 1. Graficul dependenței vitezei cu poziția blocului din lemn care alunecă cu frecare  
pe suprafața orizontală din lemn. 

 



Tabele de lucru:  
Tabelul 1.  Măsurări de poziție și viteză. Incertitudinea: ∆x= ±0,01 m; ∆v= ±0,01 m/s. 

x±∆x (m) 0,16 0,18 0,20 0,23 0,28 0,33 0,39 0,43 0,47 
v±∆v (m/s) 0,25 0,40 0,58 0,77 0,97 1,16 1,35 1,41 1,42 
x±∆x (m) 0,50 0,54 0,57 0,60 0,63 0,66 0,69 0,72 0,75 

v±∆v (m/s) 1,40 1,37 1,33 1,29 1,24 1,18 1,13 1,08 1,03 
x±∆x (m) 0,77 0,80 0,82 0,84 0,86 0,88 0,90 0,91 0,92 

v±∆v (m/s) 0,98 0,93 0,88 0,83 0,78 0,70 0,60 0,45 0,26 

 

 

Tabelul 2.  Măsurări de poziție și viteză  

N.o. 
xi±∆x 

(m) 

vi±∆v 

(m/s) 

xf±∆x 

(m) 

vf±∆v 

(m/s) 
𝒅 

(m) 

𝑣𝑖2 
(m/s)

2
 

𝑣𝑓2 
(m/s)

2
 

𝝁 
𝜺(𝝁) 

% 

∆ 𝝁 

Met 1 Met 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0,50 1,40 0,90 0,60 0,40 1,960 0,360 0,203 7,5 0,015 0,012 
2 0,54 1,37 0,84 0,83 0,30 1,876 0,688 0,201 10,4 0,021 0,014 
3 0,57 1,33 0,91 0,45 0,34 1,768 0,202 0,234 8,0 0,014 0,016 

Valori medii 0,212 8,6 0,016 0,014 

Exemplul de calcul:  
1. Exemplul de calcul al distanței parcursă de corp: 

1.1 𝑑1 = 𝑥𝑓1 − 𝑥𝑖1 = 0,90 m − 0,50 m= 0,40 m; 
1.2 𝑑2 = 𝑥𝑓2 − 𝑥𝑖2 = 0,84 m − 0,54 m= 0,30 m; 
1.3 𝑑3 = 𝑥𝑓3 − 𝑥𝑖3 = 0,91 m − 0,57 m= 0,34 m. 

2. Exemplul de calcul al pătratului vitezelor,  (m/s)2:  
2.1 𝑣𝑖12 = (1,40 m/s)2 = 1,9600 (m/s)2, 𝑣𝑓12 = (0,60 m/s)2 = 0,3600 (m/s)2; 
2.2 𝑣𝑖22 =(1,37 m/s)2 = 1,8769 (m/s)2, 𝑣𝑓22 = (0,83 m/s)2 = 0,6889 (m/s)2; 
2.3 𝑣𝑖32 =(1,33 m/s)2 = 1,7689 (m/s)2, 𝑣𝑓32 = (0,45 m/s)2 = 0,2025 (m/s)2. 



3. Exemplul de calcul al coeficientului de frecare de alunicare 

3.1 𝜇1 = 𝑣𝑖12 −𝑣𝑓122𝑔|𝑥𝑓1−𝑥𝑖1| = (1,40 𝑚/𝑠)2 − (0,60 𝑚/𝑠)22∙9,806 𝑚/𝑠2  ∙(0,90 𝑚−0,50 𝑚) = 1,6007,844 = 0,203 

3.2  𝜇2 = 𝑣𝑖22 −𝑣𝑓222𝑔|𝑥𝑓2−𝑥𝑖2| = (1,37 𝑚/𝑠)2 − (0,83 𝑚/𝑠)22∙9,806 𝑚/𝑠2  ∙(0,84 𝑚−0,54 𝑚) = 1,1885,883 = 0,201 

3.3 𝜇3 = 𝑣𝑖32 −𝑣𝑓322𝑔|𝑥𝑓3−𝑥𝑖3| = (1,33 𝑚/𝑠)2 − (0,45 𝑚/𝑠)22∙9,806 𝑚/𝑠2  ∙(0,91 𝑚−0,57 𝑚) = 1,1886,668 = 0,234 

4. Calculul valorii medii a coeficientului de frecare de alunicare 𝜇 = 𝜇1 + 𝜇2 + 𝜇33 = 0,201 + 0,203 + 0,2343 = 0,212 

Exemplul de calcul al erorii relative și absolute: 
1. Eroarea relativă a coeficientului de frecare de alunicare: 𝜀𝜇(%) = ∆𝜇𝜇 ∙ 100% = 𝜀(𝑑) + 𝜀(𝑣) = ( 2∆𝑥𝑥𝑓 − 𝑥𝑖 + 2∆𝑣𝑣𝑖 − 𝑣𝑓) ∙ 100% 

1.1 𝜀𝜇1(%) = ( 2∙0,01𝑚0,90 𝑚−0,50 𝑚 + 2∙0,01𝑚/𝑠1,40 𝑚/𝑠−0,60 𝑚/𝑠) ∙ 100% = 5,0% + 2,5% = 7,5% 

1.2 𝜀𝜇2(%) = ( 2∙0,01𝑚0,84 𝑚−0,54 𝑚 + 2∙0,01𝑚/𝑠1,37𝑚/𝑠−0,83𝑚/𝑠) ∙ 100% = 6,6% + 3,7% = 10,4% 

1.3 𝜀𝜇3(%) = ( 2∙0,01𝑚0,91 𝑚−0,57 𝑚 + 2∙0,01𝑚/𝑠1,33 𝑚/𝑠−0,45 𝑚/𝑠) ∙ 100% = 5,8% + 2,2% = 8,0% 

Eroarea relativă medie a coeficientului de frecare de alunicare 𝜀𝜇 = 𝜀𝜇1(%) + 𝜀𝜇2(%) + 𝜀𝜇3(%)3 = 7,5% + 10,4% + 8,0% 3 = 8,6% 

2. Eroarea absolută pentru coeficientul de frecare de alunicare: 

Prima metodă:  𝜀(𝜇) = ∆𝜇𝜇 ∙ 100%,  ∆𝜇 = 𝜀(𝜇)100% ∙ 𝜇 = 𝜀𝜇(%)100% ∙ 𝑣𝑖2−𝑣𝑓22𝑔|𝑥𝑓−𝑥𝑖|. 
2.1 ∆𝜇1 = 𝜀𝜇1(%)100% ∙ 𝜇1 = 𝜀𝜇1(%)100% ∙ 𝑣𝑖12 −𝑣𝑓122𝑔|𝑥𝑓1−𝑥𝑖1| = 7,5%100% ∙ (1,40 𝑚/𝑠)2 − (0,60𝑚/𝑠)22∙9,806 𝑚/𝑠2∙(0,90 𝑚−0,50 𝑚) = 0,015 

2.2 ∆𝜇2 = 𝜀𝜇2(%)100% ∙ 𝜇2 = 𝜀𝜇2(%)100% ∙ 𝑣𝑖22 −𝑣𝑓222𝑔|𝑥𝑓2−𝑥𝑖2| = 10,4%100% ∙ (1,37 𝑚/𝑠)2 − (0,83 𝑚/𝑠)22∙9,806 𝑚/𝑠2  ∙(0,84 𝑚−0,54 𝑚) = 0,021 

2.3 ∆𝜇3 = 𝜀𝜇3(%)100% ∙ 𝜇3 = 𝜀𝜇3(%)100% ∙ 𝑣𝑖32 −𝑣𝑓322𝑔|𝑥𝑓3−𝑥𝑖3| = 8,0%100% ∙ (1,33 𝑚/𝑠)2 − (0,45 𝑚/𝑠)22∙9,806 𝑚/𝑠2  ∙(0,91 𝑚−0,57 𝑚) = 0,014 

 



Eroarea absolută medie pentru coeficientul de frecare de alunicare: ∆𝜇 = ∆𝜇1 + ∆𝜇2 + ∆𝜇33 = 0.015 + 0,021 + 0,014 3 = 0,016 

A doua metodă:  ∆𝜇 = (𝑣𝑖2−𝑣𝑓2)∙∆𝑥𝑔∙(𝑥𝑓−𝑥𝑖)2 + (𝑣𝑖−𝑣𝑓)∙∆𝑣𝑔∙(𝑥𝑓−𝑥𝑖)  

2.1 ∆𝜇1 = (𝑣𝑖12 −𝑣𝑓12 )∙∆𝑥𝑔∙(𝑥𝑓1−𝑥𝑖1)2 + (𝑣𝑖1−𝑣𝑓1)∙∆𝑣𝑔∙(𝑥𝑓1−𝑥𝑖1) = ((1,40 𝑚/𝑠)2−(0,60 𝑚/𝑠)2)∙0,01 𝑚9,806 𝑚/𝑠2∙(0,90 𝑚−0,50 𝑚)2 + (1,40 𝑚/𝑠−0,60 𝑚/𝑠)∙0,01 𝑚/𝑠9,806 𝑚/𝑠2∙(0,90 𝑚−0,50 𝑚) = 0,012 

2.2 ∆𝜇2 = (𝑣𝑖22 −𝑣𝑓22 )∙∆𝑥𝑔∙(𝑥𝑓2−𝑥𝑖2)2 + (𝑣𝑖2−𝑣𝑓2)∙∆𝑣𝑔∙(𝑥𝑓2−𝑥𝑖2) = ((1,37 𝑚/𝑠)2−(0,83 𝑚/𝑠)2)∙0,01 𝑚9,806 𝑚/𝑠2∙(0,84 𝑚−0,54 𝑚)2 + (1,37𝑚/𝑠−0,83𝑚/𝑠)∙0,01 𝑚/𝑠9,806 𝑚/𝑠2∙(0,84 𝑚−0,54 𝑚) = 0,014 

2.3 ∆𝜇3 = (𝑣𝑖32 −𝑣𝑓32 )∙∆𝑥𝑔∙(𝑥𝑓3−𝑥𝑖3)2 + (𝑣𝑖3−𝑣𝑓3)∙∆𝑣𝑔∙(𝑥𝑓3−𝑥𝑖3) = ((1,33 𝑚/𝑠)2−(0,45 𝑚/𝑠)2)∙0,01 𝑚9,806 𝑚/𝑠2∙(0,91 𝑚−0,57 𝑚)2 + (1,33 𝑚/𝑠−0,45 𝑚/𝑠)∙0,01 𝑚/𝑠9,806 𝑚/𝑠2∙(0,91 𝑚−0,57 𝑚) = 0,016 

Eroarea absolută medie pentru coeficientul de frecare de alunicare: ∆𝜇 = ∆𝜇1 + ∆𝜇2 + ∆𝜇33 = 0,012 + 0,014 + 0,0163 = 0,014 

Rezultatul final: 
1. Coeficientul de frecare de alunicare la interfața lemn-laminat determinat cu ajutorul teoremei variației  energiei cinetice: 

Metoda 1 Metoda 2 𝜇 ± ∆ 𝜇 = 0,212 ± 0,016 𝜇 ± ∆ 𝜇 = 0,212 ± 0,014 

Graficul v(x) pentru porțiunea de alunecare cu frecare prezentat prin softul de analiză: 



 

Concluzii și Recomandări:  
1. Metoda a doua de calcul al erorii absolute oferă rezultate cu dispersie mai mică în raport cu valoarea medie a erorii absolute pentru coeficientul de 

frecare (0,014). Prin urmare valoarea adevărată a coeficientului de frecare determinat experimental cu eroarea relativă de 8,6% se include în 
intervalul de încredere care este de la 0,20 până la 0,22. 

2. Eroarea relativă pentru determinarea poziției corpului este de cca de două ori mai mare decât eroarea relativă pentru viteza corpului. Pentru 
minimizarea valorii erorii relative a poziției recomandabil este de utilizat valori din graficul v(x) corespunzător distanțelor d mai mari. 

3. Una din sursele de erori este eroarea de constantă provenită de la utilizarea valorii inexacte a accelerației gravitaționale, care a fost aleasă egală cu g = 
9,806 m/s2 - valoare care cu certitudine diferă de valoarea reală la altitudinea în locul măsurătorilor de laborator. 

În lucrare de laborator accelerăm corpul în plan orizontal, aflat într-un anume punct necunoscut al câmpului gravitațional de la centrul Pământului (centrul 
câmpului), iar la suprafața Pământului accelerația gravitațională variază între 9,78–9,82 m/s² în funcție de altitudine. Astfel eroarea relativă de constantă 
constituie cca 0,2% induce o incertitudine în a doua cifră semnificativă a constantei gravitaționale și respectiv în această lucrare de laborator, putem 
prezentarea rezultatul final cu trei cifre semnificative fără de rotungire sau cu două cifre semnificative prin rotungire cu adaus (când a treia cifră este ≥5). 
Întrucăt a treia cifră semnificativă este 2 (care-i mai mic decât 5) urmează să afișăm întervalul de încredere pentru rezultatul final cu trei cifre semnificative. 



Recomandabil ar fi de măsurat accelerația gravitațională, g = 9,806 m/s2 (N/kg), (se folosește valoarea tabelară pentru elevii care nu au senzor digital pentru 
determinarea accelerației gravitaționale în laborator). 

4. Pentru a spori certitudinea rezultatelor experimentale ar fi binevenit de înregistrat mai multe grafice v(x) cu diferite declanșări a vitezei pentru corpul 
nsupus alunecării, inclusiv de utilizat valori maxime posibile pentru distanțele 𝑑 = 𝑥𝑓 − 𝑥𝑖, corespunzător.  

5. Pentru a minimiza erorile ce țin de măsurandul poziției, recomandabil ar fi de măsurat pozițiile nu în metri (m) dar în centimetri (cm) sau milimetri 
(mm) și respectiv mai cîștigăm una sau două cifre semnificative, deoarece domeniile și incertitudinile de măsurare corespunzătoare: 
Poziție,distanță cu rezoluția de 1,0 mm = 0,0010 m: 
   în metri (m):  (0,15÷4,00) m ± 0,01 m,  
   în centimetri (cm):  (000,00÷400,00) cm ± 0,10 cm,  
   în milimetri (mm):  (0000,00÷4000,00) mm ± 1,0 mm, 

6. Recomandabil ar fi nu de utilizat valori ale punctelor periferice din graficul v(x) corespunzător porțiunii de alunecare liberă. 
7. La calculul mărimelor fizice și ale erorilor (relative, absolute) de evitat metoda propagării erorii de calcul numeric, ci de luat în considerație 

incertitudinile de măsurare potrivite rezultatului pentru intervalul de încredere dorit pentru mărimea fizică determinată. 
8. Efecte pozitive și negative a forței de frecare [3, 4]:  
- ”dacă forța de frecare ar înceta să existe, totul ar aluneca la nesfârșit zdrobindu-se într-un haos general”; 
- Tipurile forțelor de frecare clasificate după natura mișcării relative a corpurilor sunt: repaus, alunecare, rostogolire. În această lucrare de laboratur am 

investigat starea de repaus și alunecarea care sau pus în evidență prin: 
- Forța de frecare reprezintă rezistența care se opune mișcării unui corp care se găsește în contact cu alt corp: la alunecare/rostogolire sensul forței de 

frecare este opus sensului de mișcare, pe când la mers pe suprafețe sau la rotirea roților pe sol, sensul forței de frecare este acelaș cu sensului de 
mișcare. 

- Forța de frecare de repaus (de fixare, de aderare) este cea prin care se realizează fixarea corpurilor unul față de altul. Fără forța de frecare de fixare 
nu ar fi posibilă activitatea și viața urmată de zi cu zi. Starea de fixare este o stare de repaus, de staționare, de nemișcare, astfel că ea nu provacă nici 
uzuri și nici pierderi de energie, 

- Forța de frecare de alunecare (de glisare) survine la suprafața de contact a două corpuri care se mișcă rectiliniu unul față de celălalt. Pentru aceeași 
forță normală pe suprafața de contact, forța de frecare de alunecare este totdeauna mai mică decât forța de fixare, 

- *Forța de frecare de rostogolire fără alunecare (de rulare) ia naștere la rostogolirea unui corp pe o suprafață de rostogolire. Dacă în zona sau 
punctul de contact între corp și suprafață de rostogolire, forța de frecare de repaus este mai mare decât forța acceleratoare tangențială suprafeței, 
atunci corpul se rostogolește fără alunecare. 

- Exemple de frecare în viața de zi cu zi: avalanșe, deplasarea unui vehicul, sania care alunecă pe gheață. 
- Efecte pozitive a forței de frecare - prin împedicarea alunecării: 

- Mersul (mersul nu ar fi posibil, deoarece picioarele ar aluneca pe suprafață), 
- Scrierea, vopsirea, colorarea (nu ar fi posibil de scris pe foi, table de scris, de colorat, etc. ) 
- Roțile transportului tehnic (mișcarea nu ar fi posibilă, deoarece roțile ar patina), 



- Pornirea motoarelor cu ardere internă (fără frecare nu s-ar porni motoarele), 
- Cuplarea motorului la cutia de viteze (nu ar fi posibilă pornirea din loc a transportului tehnic și coordonarea mișcării), 
- Dirijarea și orientarea transportului tehnic (fără frecare volanul nu ar ghida roțile), 
- Amestecarea materialelor, inclusiv în tehnica de sudare prin frecare, ș.a., 
- Amortizarea mișcării prin folosirea amortizatoarelor (nu ar fi posibilă încetinirea mișcării oscilatorii declanșată unui automobil), 
- Frânarea automobilelor/avioanelor pentru încetinirea mișcării.  

- Efecte negative a forței de frecare - prin împedicarea/stoparea alunecării: 
- Se pierde energie care încetinește mișcarea (din cauza forței de frecare cu solul și aerul automobilele/avioanele/rachete nu pot atinge viteza 

dorită), 
- Se dezvoltă/disipează/trnsformă energie sub formă de căldură care duce la deformarea pieselor sau chiar la topirea lor (din cauza forței de frecare 

cu solul și aerul automobilele/avioanele nu pot atinge viteza dorită), 
- Reduce puterea motoarelor vehiculelor cu cca 20%, 
- Se tocesc piesele mobile ale mașinelor, agregatelor tehnice și instrumentelor de lucru, 
- Face mișcarea corpurilor statice dificilă. 
- Patinare, schiere (încetinește mișcarea) 

Bibliografie:  

1. Specificații senzor de mișcare, www.pasco.com,   https://d2n0lz049icia2.cloudfront.net/product_document/Wireless-Motion-Sensor-Manual-PS-3219.pdf 

2. Accelerația gravitațională, https://ro.wikipedia.org/wiki/Accelera%C8%9Bie_gravita%C8%9Bional%C4%83 

3. https://prezi.com/hkqd4hhpchnf/efecte-negative-si-pozitive-a-fortei-de-frecare/ 

4. https://ro.wikipedia.org/wiki/Frecare 

Implimentare: Programa școlară de fizică, cl.X-a. STEM, STEAM, ,ORSJ și OISJ, ORF și OIF, Proiect.  

Extindere: Investigațiile experimentale din lucrarea de laborator pot fi extinse spre STEM, STEAM, liceu, activități olimpice pentru juniori (ORSJ, IJSO) și 
aplicativ la nivel de Proiecte școlare cu elemente de cercetare. 

Teme orientative de proiecte STEM: 

1. Expertiza urmelor la frânarea automobilelor prin alunecare. 
2. Mișcarea roboților în plan orizontal și suprafețe neregulate. 
3. Sanie inteligentă. 
4. Avioane la decolare și aterizare. 
5. Mașini și utilaje de teren. 

http://www.pasco.com/
https://d2n0lz049icia2.cloudfront.net/product_document/Wireless-Motion-Sensor-Manual-PS-3219.pdf
https://ro.wikipedia.org/wiki/Accelera%C8%9Bie_gravita%C8%9Bional%C4%83
https://prezi.com/hkqd4hhpchnf/efecte-negative-si-pozitive-a-fortei-de-frecare/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Frecare


6. Accidente rutiere. 
7. Mișcare și analiză grafică. 
8. Accelerație și Legea a doua a lui Newton. 

Autor: Dr. hab, Prof. univ, grad didactic superior în Fizică, Igor EVTODIEV 
  



*(Referință pentru profesor) Deducerea formulelor pentru eroarea relativă și eroarea absolută a coeficientului de frecare de alunecare folosind teorema 
variației energiei cinetice.  
Metada 1: 
Logaritmăm expresia formulei de lucru pentru coeficientul de frecare de alunecare opținută în baza teoremei variației  energiei cinetice. Întrucât erorile 
doar se adună, în rezultatul logaritmării vom lua valoarea absolută, și apoi derivăm/diferențiem 

 𝜇 = 𝑣𝑖2−𝑣𝑓22𝑔(𝑥𝑓−𝑥𝑖), 𝑙𝑛𝜇 = ln(𝑣𝑖2 − 𝑣𝑓2) + 𝑙𝑛2𝑔 + 𝑙𝑛(𝑥𝑓 − 𝑥𝑖), ∆ 𝑣𝑖 = ∆ 𝑣𝑓 = ∆v, ∆𝑥𝑓 + ∆𝑥𝑖 = ∆x ∆ 𝜇𝜇 = 2𝑣𝑖∆ 𝑣𝑖 + 2𝑣𝑓∆ 𝑣𝑓𝑣𝑖2 − 𝑣𝑓2 + ∆𝑥𝑓 + ∆𝑥𝑖𝑥𝑓 − 𝑥𝑖 = 2∆ 𝑣𝑣𝑖 − 𝑣𝑓 + 2∆𝑥𝑥𝑓 − 𝑥𝑖  
Respectiv pentru eroarea relativă în procente avem: 𝜀𝜇(%) = ∆𝜇𝜇 ∙ 100% = 𝜀(𝑑) + 𝜀(𝑣) = ( 2∆𝑥𝑥𝑓 − 𝑥𝑖 + 2∆ 𝑣𝑣𝑖 − 𝑣𝑓) ∙ 100% 

Pentru eroarea absolută obținem: ∆ 𝜇 = 𝜇 ( 2∆ 𝑣𝑣𝑖−𝑣𝑓 + 2∆𝑥𝑥𝑓−𝑥𝑖). 

Substituim expresia pentru coeficientul de frecare de alunecare și obținem: ∆ 𝜇 = 𝜇 ( 2∆ 𝑣𝑣𝑖 − 𝑣𝑓 + 2∆𝑥𝑥𝑓 − 𝑥𝑖) = 𝑣𝑖2 − 𝑣𝑓22𝑔(𝑥𝑓 − 𝑥𝑖) ( 2∆ 𝑣𝑣𝑖 − 𝑣𝑓 + 2∆𝑥𝑥𝑓 − 𝑥𝑖) = (𝑣𝑖 + 𝑣𝑓)∆ 𝑣𝑔(𝑥𝑓 − 𝑥𝑖) + (𝑣𝑖2 − 𝑣𝑓2)∆𝑥𝑔(𝑥𝑓 − 𝑥𝑖)2  

Metada 2: 
Diferențiem fiecare măsurand din formula de lucru pentru coeficientul de frecare de alunecare opținută în baza teoremei variației  energiei cinetice. 
Întrucât erorile doar se adună, în rezultatul logaritmării vom lua valoarea absolută, și apoi derivăm/diferențiem 

 𝜇 = 𝑣𝑖2−𝑣𝑓22𝑔(𝑥𝑓−𝑥𝑖) = 𝑣𝑖22𝑔(𝑥𝑓−𝑥𝑖) − 𝑣𝑓22𝑔(𝑥𝑓−𝑥𝑖)  ∆ 𝜇 = | 2𝑣𝑖∆ 𝑣𝑖2𝑔(𝑥𝑓 − 𝑥𝑖) − 2𝑣𝑓∆ 𝑣𝑓2𝑔(𝑥𝑓 − 𝑥𝑖) − (𝑣𝑖2 − 𝑣𝑓2)(∆𝑥𝑓 + ∆𝑥𝑖)2𝑔(𝑥𝑓 − 𝑥𝑖)2 | 
Deoarece ∆ 𝑣𝑖 = ∆ 𝑣𝑓 = ∆v, ∆𝑥𝑓 + ∆𝑥𝑖 = ∆x obținem din formula de mai sus expresia pentru eroarea absolută a coeficientului de frecare de repaus: ∆ 𝜇 = (𝑣𝑖 + 𝑣𝑓)∆ 𝑣𝑔(𝑥𝑓 − 𝑥𝑖) + (𝑣𝑖2 − 𝑣𝑓2)∆𝑥𝑔(𝑥𝑓 − 𝑥𝑖)2  

Din expresia primită calculăm raportul explicit ∆ 𝜇/𝜇 ∆ 𝜇𝜇 = 2𝑔(𝑥𝑓 − 𝑥𝑖)𝑣𝑖2 − 𝑣𝑓2 ((𝑣𝑖 + 𝑣𝑓)∆ 𝑣𝑔(𝑥𝑓 − 𝑥𝑖) + (𝑣𝑖2 − 𝑣𝑓2)∆𝑥𝑔(𝑥𝑓 − 𝑥𝑖)2 ) = 2∆ 𝑣𝑣𝑖 − 𝑣𝑓 + 2∆𝑥𝑥𝑓 − 𝑥𝑖 



Respectiv pentru eroarea relativă în procente avem: 𝜀𝜇(%) = ∆𝜇𝜇 ∙ 100% = 𝜀(𝑑) + 𝜀(𝑣) = ( 2∆𝑥𝑥𝑓 − 𝑥𝑖 + 2∆ 𝑣𝑣𝑖 − 𝑣𝑓) ∙ 100% 

 
N.B. Obligatoriu Profesorul va tine cont că în această lucrare de laborator se determină coeficientul fe frecare de alunecare prin metoda indirectă și nici 
într-un caz, elevii nu pot folosi procedura matematică de calcul al arorii absolute pentru măsurări directe. Ulteior elevul măsoară distanță/poziție și viteză cu 
o anumită Incertitudinea de măsurare care este o estimare a limitelor erorii de măsurare probabile (interval privind precizia de măsurare sau interval de 
încredere privind siguranța localizării valorii adevărate a măsurandului). 
 
Incertitudinea de măsurare. Dacă în urma unei măsurări (sau unui șir de măsurări) se atribuie măsurandului valoarea probabilă  F, incertitudinea se 
exprimă cantitativ prin f, astfel că rezultatul măsurării este prezentat prin expresia: F ± f.  
Exemplu:  Dacă la măsurarea poziției (x) respectiv vitezei (v) se găsește valoare 0,456 m respectiv 1,23 m/s și se apreciază că incertitudinea măsurării este de 
0,001 m pentru poziție și de 0,02 m/s pentru viteză, atunci rezultatul se exprimă respectiv sub forma: x = 0,956 ± 0,001(m) și v = 1,23 ± 0,02(m)  . 
Semnificația acestui mod de prezentare a rezultatului măsurării poziției este următoarea: valoarea adevărată a măsurandului (poziția reală) se află între 0,455 
și 0,457 m, cu o probabilitate/precizie suficient de mare (depășirea acestor limite are o probabilitate neglijabilă). 
Semnificația acestui mod de prezentare a rezultatului măsurării vitezei este următoarea: valoarea adevărată a măsurandului (viteza reală) se află între 1,21 și 
1,25 m/s, cu o probabilitate/precizie suficient de mare (depășirea acestor limite are o probabilitate neglijabilă). 
Semnificația de prezentare a valori numerice calculate pentru pătratul vitezei este următoarea: valoarea adevărată a pătratului vitezei se află între 1,46 și 1,56 
(m/s)2, cu o probabilitate/precizie suficient de mare (depășirea acestor limite are o probabilitate neglijabilă). 
 
De avut în vedere că INCERTITUDINEA specificată include toate erorile posibile ale unei măsurări, oricare ar fi sursele lor, natura lor, etc. Ea trebuie să fie 
apreciată de elev cât mai obiectiv, prin metodele de cunoaștere în funcție de clasa de studiu (treapta de școlarizare). 
Autor: Dr. hab, Prof. univ, grad didactic superior în Fizică, Igor EVTODIEV 
  



ANEXA 1 

Senzorul de mișcare wireless PS-3219 

Introducere 
Senzorul de mișcare wireless comunică atât prin wireless, cât și prin fir USB, care se conectează la calculator sau la un alt dispozitiv electronic (tabletă) fie 
prin Bluetooth sau fie prin cablu USB (inclus). Senzorul măsoară distanțe, viteze și accelerații pentru obiecte aflate de la 15 centimetri la 4 metri. Traductorul 
senzorului poate fi rotit la 180 de grade în ambele sensuri. Senzorul poate fi montat pe capătul oricărei piese PASCO sau pe un suport tija cu diametru de 
până la 12,5 milimetri. Sunt accesorii pentru montarea senzorului pe orice pistă dinamică (banc, cărucior digital inteligent) PASCO, (Consultați „Montarea 
echipamentelor”). 
 

Principiul de funcționare 
Un traductor electrostatic din fața senzorului wireless de mișcare transmite pachete din 16 impulsuri ultrasonice cu frecvența de aproximativ 49 kHz. Fiecare 
pachet de impulsuri poat fi auzit sub un singur clic. Impulsurile ultrasonore se reflectă de la țintă (ecou) și reven pe fața senzorului. Intensitatea impulsurilor 
ultrasonore scade odată cu distanța; iar receptorul amplifică semnalul așa încât senzorul permite să detecteze obiecte la distanță de până la 4 m. Pentru 
distanțe mai mici de 12 cm se reduce sensibilitatea circuitului și pot apărea ecouri din ținte false. Senzorul măsoară timpul dintre emisia impulsurilor și 
recepția ecourile care se întorc. Cunoscând viteza sunetului și timpul măsurat se  calculează de soft distanța până la țintă. La determinarea vitezei, software-
ul folosește pozițiilke consecutive pentru măsurători și calculează viteza de schimbare a poziției mobilului. În mod similar, software-ul determină accelerația 
mobilului utilizând măsurătorii consecutivi ai vitezei. 
 

Utilizarea senzorului 
Senzorul este proiectat să funcționeze cu achiziția datelor folosind  software PASCO pentru măsurarea distanțelor 
față de un obiect din fața elementului sensibil (traductorului), inclusiv vitezei și accelerației acestuia. Software-ul 
afișează poziția, viteza și accelerația. 
Software de colectare a datelor: PASCO Capstone (Mac OS X; Windows) și SPARKvue (Mac OS X; Windows; 
iOS; Android; Chromebook.  
Consultați site-ul web PASCO la www.pasco.com/software pentru ajutor în selectarea software-ului PASCO 
potrivit și pentru verificarea celor mai recente versiuni. 
Se conectează la porturile încorporate de la SPARK LXi și SPARKlink Air, precum și de la Xplorer GLX, SPARK 
Science Learning System și SPARKlink. 
 

Ajutor sofware 
Consultați Ajutorul SPARKvue sau ajutorul PASCO Capstone pentru informații despre colectarea, afișarea și 
analiza datelor. • În SPARKvue, selectați butonul HELP în oricare ecran, inclusiv Ecran de pornire. • În PASCO 
Capstone, selectați PASCO Capstone Help din meniul Ajutor sau apăsați F1 
 

Montare echipament 

http://www.pasco.com/software


Montați senzorul de mișcare wireless, se face așa cum este ilustrat în figura alăturată, pe o tija verticală (a) sau o tijă orizontală (b). Clipurile integrate de pe 
capătul inferior al senzorului permit acest lucru care trebuie atașat la capătul unei piste PASCO (c). Este prevăzută o gaură filetată în partea inferioară a 
unității (d) atașament la suportul pentru senzori de mișcare (e), coș Accesoriu adaptor (f) și alte montaje cu filet 1 / 4-20 dispozitive, cum ar fi un trepied de 
cameră. Pentru a proteja senzorul de mișcare wireless de a fi lovit de un obiect, utilizați un dispozitiv precum Protectorul senzorului de mișcare (g) sau 
Fotoghet Brackets cu o bandă de cauciuc (h), ș.a.. 
 

Caracteristici tehnice pentru Senzorul de mișcare wireless PS-3219 

Domeniul de măsurare pentru: 
 Poziție,distanță cu rezoluția de 1,0 mm = 0,0010 m: 

în metri (m):  (0,15÷4,00) m ± 0,01 m,  
în centimetri (cm):  (000,00÷400,00) cm ± 0,10 cm,  
în milimetri (mm):  (0000,0÷4000,0) mm ± 1,0 mm, 
în inci (in):  (000,00÷157,00) in ± 0,01 in. 

 Viteză: +/- 10 m/s și peste: 
în metri pe secundă (m/s): 00,00± 0,01 m/s, 
în chilometri pe oră (km/h): 00,00± 0,01 km/h, 
în fuți pe secundă (ft/s): 00,00± 0,01 ft/s, 
în mile pe oră (mil/h): 00,00± 0,01 mil/h. 

 Accelerație :+/- 30 m/s2 și peste: 
în metri pe secundă la pătrat (m/s2): 000,00± 0,01 m/s2, 
în centimetri pe secundă la pătrat (cm/s2): 0000,00± 0,01 cm/s2, 
în fuți pe secundă la pătrat (ft/s2): 000,00± 0,01 ft/s2, 
în valori de g: 000,00·g± 0,01 m/s2. 

Modul de eșantionare/stocare a datelor: Periodic/Manual 
Frecvența de eșantionare în regim PERIODIC (măsurare și stocare a datelor): 

- în Hz: 1, 2, 5, 10, 20, 25, 40, 50, 100, 200, 250;  
(în kHz: 1, 2, 2, 5, 4, 5, 10, 20, 25, 40, 50 Soft). 
- în secunde: 2,5,10,15,30; 
- în minute: 1, 2, 5, 10, 15, 30; 
- în ore: 1, 2, 3, 4, 12, 24. 

Conectivitate: Prin fir USB sau wireless prin Bluetooth (Bluetooth 4.0). 
Rotirea traductorului:+/- 180o. 
Achiziție autonomă de date: da, cu salvare în memoria senzorului și ulterior descărcarea datelor experimentale în PC prin fir USB sau wireless. 



Formă de ilustrare a datelor: 11 forme - tabelar/grafic/numeric/tahometru/histogramă/captură video/ș.a.. 
Accesorii: șurub de fixare, fir de conexiune USB. 

Senzor similar - Complimentar 
Caracteristici tehnice pentru Senzorul de mișcare PASPORT - PS-2103A (cu AirLink PS-3200) 
Înregistrează caracteristici cinematice de până la 8 m cu rezoluția de 1,0 mm 
Domeniul de măsurare pentru: 
Poziție,distanță: (0,150÷8,000) m ± 0,001 m, Rezoluția 1,0 mm 
Viteză: +/- 10 m/s și peste 
Accelerație :+/- 30 m/s2 și peste. [N.B. Măsurătorii de accelerație mai pot fi efectuați și cu senzorul de forță prezentat în următoarea casetă care are 
Accelerometru cu 3 axe pentru Masurandul, Accelerația: 

Domeniul de măsurare accelerație (+/- 16 g), (1 g = 9,8 m/s2), peste :+/-150 m/s2; Giroscop cu trei axe; Frecvența maxima de eșantionare unghiulară: (+/- 
2000 grad/sec)] 
Modul de eșantionare/stocare a datelor: Periodic/Manual 
Frecvența de eșantionare/măsurare și stocare a datelor: 
- în Hz: 1,2,5,10,20,25,40,50,100,200,250; 
- în secunde: 1,2,5,10,15,30,60; 
- în minute: 1,2,5,10,15,30,60; 
- în ore: 1,2,3,4; 
Frecvența maxima de eșantionare/măsurare: 250 Hz. 
Rotirea traductorului: +/- 180o; 0÷360 o. 
Accesorii: șurub de fixare, fir de conexiune USB. 
Senzorul PASPORT PS-2103A este cu fir și pentru a transmite wireless datele la unitatea de calcul (PC, Tabletă, ș.a.) se face prin racordare cu AirLink PS-
3200. 
  



ANEXA 2.  
Planificarea Experimentului pentru măsurarea vitezei și distanței parcurse de corp la alunecarea pe suprafață orizontală în scopul determinării 

coeficientului de frecare de alunicare aplicând teorema variației  energiei cinetice. 

Experiment 1 
1. Condiții de lucru în mediu de laborator(Măsurări directe cu Senzorul wireless de Vreme METEO cu GPS PS-3209):  
Temperatura mediului ambiental: ______________________________________________ 
Presiunea atmosferică: _______________________________________________________ 
Umiditatea relativă: _________________________________________________________ 
Umiditate absolută: __________________________________________________________ 
GPS: Latitudine______________; Longitudine______________; Altitudine_____________ 

*Accelerația gravitațională: ___________________________________________________ 
* Masa corpului: ____________________________________________________________ 

Experiment 2 
2. Montajul experimentului și schema bloc cu indexările grafice sunt prezentate în plan orizontal (α=0o). 

  

 

 

 

 

 

 

  
Fig.1. Schema bloc pentru măsurarea vitezei și distanței parcurse de corp la alunecarea pe suprafață orizontală. SM-senzor de mișcare liniară. [v(x)] - graficul 

experimental. 

Experiment 2-Sarcina  pentru lucru la domiciliu. Citiți caracteristicile cinematice din graficile experimentale x(t), v(t), v(x)  și scrieți-le în ordine 
crescătoare: 

Momente de timp: to, tm, ti, tf, ts 

Intervale de timp: tm- to, ts-tm, ti-tm, ti-tm, ts-to, tf-ti. 
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Poziții: xo, xm, xi, xf, xs. 
Distanțe: xm- xo, xs-xm, xi-xm, xi-xm, xs-xo, xf-xi=d. 
Viteze: vo, vm, vi, vf, vs. 
Înălțime: z=0 (nivelul mării), z=h (înălțimea planului de alunecare de la nivelul mării). 
Energie potențială: Ep(xo), Ep(xm), Ep(xi), Ep(xf), Ep(xs). 
Energie cinetică: Ec(xo), Ec(xm), Ec(xi), Ec(xf), Ec(xs). 
Energia totală (E=Ep+Ec): E (xo), E (xm), E (xi), E (xf), E (xs). 
*Ajutor: Masa corpului de lucru (m) se măsoară cu ajutorul cântarului electronic de laborator. Altitudinea se măsoară cu ajutorul senzorului cu 
GPS. 

xo este poziția corpului în raport cu senzorul de la care, în momentul de timp to, începem accelerarea corpului pe tot intervalul de timp tm-to, unde tm este 
momentul de timp cînd luăm mâna de pe bloc (corp). După ce eliberăm blocul care avea în poziția xm viteza maximă vm la momentul de timp tm, mișcarea 
încetinește datorată frecării și oprește în poziția xs la momentul de timp ts. 

0xo - distanța minimă a corpului de la SM. 𝑥𝑚 − 𝑥𝑜 – distanța parcursă la mișcare accelerată (accelerație pozitivă); nu este folosită pentru investigații experimentală în această lucrare de laborator. 𝒙𝒔 − 𝒙𝒎 – distanța parcursă la mișcare încetinită (accelerație negativă pe tot intervalul de timp ts-tm al mișcării) care este folosită util în această 
lucrare de laborator pentru investigații experimentale. 
Din acest sector se aleg aleatoriu oricare două momente de timp (inițial: ti și final: tf) pentru care se măsoară corespunzător pozițiile (xi și xf) și vitezele (vi și 
vf). Întrucât eșantionarea este de cca 50 Hz și intervalul de timp ts-tm al mișcării încetinite este de ordinul secundelor sunt suficiente valori experimentale 
pentru a selecta mai mulți măsuranzi folosiți la prelucrarea rezultatelor experimentale. 

 
Pentru a determina coeficientul de frecare de alunicare cu aplicarea teoremei de variație a energiei cinetice folosim porțiunea de graphic v(x) când 
corpul încetinește mișcarea în intervalului de timp[tm, ts], pentru oricare două momente de timp  (ti și tf) din momentul corespunzător două poziții aliatorii xi 
și xf din intervalul [xm, xs]; respectiv distanța, măsurată în metri este: 𝑑 = 𝑥𝑓 − 𝑥𝑖 . 
 

Experiment 3 (Obiectul de studiu în Lucrare de laborator extinsă) 
**3. Montajul experimentul cu indexări grafice pe plan înclinat (𝛼 ≠ 0𝑜) oferă posibilitatea de a Determina coeficientul de frecare de alunicare aplicând 

teorema variației  energiei totale (potențiale și cinetice: alunecarea pe plan înclinat sub un unghi față de orizont)  
Noteoretice și planificarea experimentului: 
Definiții/Legi/Formule/Teoreme: 



Dacă corpul se află în repaus pe o suprafață reală orientată sub un unghi 𝛼 față de orizont (𝛼 < 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝜇𝑠), atunci fiind pus în mișcare, acesta va 
aluneca cu frecare încetinit având o mișcare neuniformă datorită forței de frecare de alunecare, energia potențiale și energiei cinetice, deoarece rezistența cu 
aerul și efectele termice sunt neglijabil de mici la mișcări lente.  𝐿 = ∆𝐸,        (1) 
unde: 𝐿 este lucrul forței de frecare; ∆𝐸 este variația energiei totale care este egală cu  variația energiei cinetice. 𝐿 = (𝐹𝑓⃗⃗  ⃗, 𝑑  ) = 𝐹𝑓 ∙ 𝑑 ∙ 𝑐𝑜𝑠180𝑜, 𝐹𝑓 = 𝜇𝑁 = 𝜇𝐺 = 𝜇𝑚𝑔; 𝑑 = |𝑥𝑓 − 𝑥𝑖|; 𝑐𝑜𝑠180𝑜 = −1, 
unde: 𝐹𝑓 este forța de frecare la interfața dintre corp si suprafața de alunecare;  𝑑 – distanța parcursă de corp în intervalul de timp ales aliatoriu pentru 
investigațiile experimentale (poziția inițială și finală); 𝑚 – masa corpului*; 𝐺 – greutatea corpului;  𝑁  – forța de reacție asupra corpului din partea planului 
orizontal egală cu forța de greutate a corpului de masă m aflat în câmpul gravitațional ca accelerația gravitațională, g.    𝐿 = −𝜇𝑚𝑔|𝑥𝑓 − 𝑥𝑖|.        (2) ∆𝐸 = 𝐸𝑓 − 𝐸𝑖 = (𝑚𝑔𝐻𝑓 + 𝑚𝑣𝑓22 ) − (𝑚𝑔𝐻𝑖 + 𝑚𝑣𝑖22 ) = 𝑚2 (𝑣𝑓2 − 𝑣𝑖2) − 𝑚𝑔ℎ,    (3) 

unde: 𝑣𝑖 ,  𝑣𝑓 este viteza corpului de la momentul investigațiilor experimentale inițiale și finale, respectiv pentru distanța d parcursă de corp prin alunecare; ℎ = 𝐻𝑓−𝐻𝑖, este înălțimea corespunzător distanței d parcursă de corp la alunecare pe suprafața înclinată  
(ℎ = 𝑑 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 = (𝑥𝑓−𝑥𝑖) ∙ 𝐻𝐿), aici H și L este respectiv înălțimea de la bază și lungimea planului. 
Substituim formula (2) și (3) în (1) și obținem expresia pentru formula de calcul al coeficientului de frecare de alunecare: −𝜇𝑚𝑔(𝑥𝑓−𝑥𝑖) = 𝑚2 (𝑣𝑓2 − 𝑣𝑖2) −𝑚𝑔(𝑥𝑓−𝑥𝑖) ∙ 𝐻𝐿 . 

Formula de lucru pentru coeficientul de frecare de alunecare aplicând teorema variației  energiei cinetice este: Место для формулы. 𝜇 = 𝑣𝑖2−𝑣𝑓22𝑔(𝑥𝑓−𝑥𝑖) + 𝑠𝑖𝑛𝛼    sau    𝜇 = 𝑣𝑖2−𝑣𝑓22𝑔(𝑥𝑓−𝑥𝑖) + 𝐻𝐿      (4) 

Măsurand (Mărimea fizică supusă măsurării):  

Măsurări pentru condiții de lucru în mediul de laborator: Temperatura mediului ambiant; Presiunea atmosferică; Umiditatea relativă; Umiditate 
absolută; GPS: Latitudine; Longitudine; Altitudine. (Măsurări directe cu Senzorul wireless de Vreme METEO cu GPS PS-3209) 

Măsurări liniare de poziție și viteză liniară cu ajutorul senzorului wireless de mișcare PS-3219 

Reprezentarea grafică și tabelară a măsuranzilor 𝑣(𝑥) cu senzorul digital de mișcare (experiment 1, 2 și experiment 3): 
Poziție, (m): x±∆x, 
Viteza corpului, (m/s): v±∆ v.  

Mărimi fizice determinate prin reprezentarea grafică:  



Poziția corpului, (m): xi±∆x; xf±∆x. 
Viteza corpului, (m/s): 𝑣i±∆ 𝑣; 𝑣f±∆ 𝑣. 

Mărimi fizice determinate prin metoda indirectă:  
Distanța parcursă de corp (m), (𝑑 = 𝑥𝑓 − 𝑥𝑖). 
Pătratul vitezelor,  (m/s)2: 𝑣𝑖2, 𝑣𝑓2. 

Mărimi fizice determinate prin metoda directă:  
Lungimea planului, (m): L±∆L, 
Înălțime, (m): H±∆H,  
Masa corpului, (kg): m±∆m, 

Reprezentare grafică 𝑣(𝑥) sau 𝑥(𝑣): 
Dacă corpul se mișcă: 
spre senzor, atunci 𝑥𝑓 − 𝑥𝑖 < 0 și avem |𝑥𝑓 − 𝑥𝑖| = |−𝑑| = 𝑑; −𝑣xi=𝑣i și −𝑣xf=𝑣f; 

de la senzor, atunci 𝑥𝑓 − 𝑥𝑖 > 0 și avem |𝑥𝑓 − 𝑥𝑖| = 𝑥𝑓 − 𝑥𝑖 = 𝑑; 𝑣xi=𝑣i și 𝑣xf=𝑣f. 
*Măsurarea masei corpului cu ajutorul cântarului electronic pentru probleme practice la domiciliu. 
 
  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fig.1. Schema bloc pentru măsurarea vitezei și distanței parcurse de corp la alunecarea pe suprafață orizontală. SM-senzor de mișcare liniară. [v(x)] - graficul 
experimental 
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Graficul mișcării v(x) măsurat în laboratorul de fizică al  LT ”Gaudeamus” 27.02.2020 pentru altă suparafață de contact 

 

 



 

   

 



x±∆x (m) 0,38 0,40 0,43 0,46 0,48 0,50 0,52 0,54 0,56 

v±∆v (m/s) 1,36 1,35 1,29 1,21 1,12 1,04 0,97 0,89 0,82 

v
2
 (m/s)

2
 1,8496 1,8225 1,6641 1,4641 1,2544 1,0816 0,9409 0,7921 0,6724 

x±∆x (m) 0,57 0,59 0,60 0,61 0,62 0,63 0,63 0,64 0,64 

v±∆v (m/s) 0,74 0,67 0,60 0,53 0,46 0,39 0,31 0,24 0,16 

v
2
 (m/s)

2
 0,5476 0,4489 0,3600 0,2809 0,2116 0,1521 0,0961 0,0576 0,0256 

x±∆x (m) 0,65 0,65 0,65 0,65        

v±∆v (m/s) 0,09 0,04 0,01 0,00        

v
2
 (m/s)

2
 0,0081 0.0016 0.0001 0,0000      

Folosim metoda grafică pentru a determina coeficientul de frecare de alunecare din panta graficului𝑣2(𝑥).â 

Introducem datele manual în programul SparkVue, interpolăm liniar și obținem expresia pentru funcția liniară 𝑣2(𝑥) = 4,74 − 7,30 ∙ 𝑥,    𝑟 = −0,998,     𝑅𝑀𝑆𝐸 = 0,0381 𝜇 = 𝑣𝑖2−𝑣𝑓22𝑔|𝑥𝑓−𝑥𝑖|,    𝑣𝑖2 − 𝑣𝑓2 = 2𝜇𝑔(𝑥𝑓 − 𝑥𝑖)     𝑣𝑖2 + 2𝜇𝑔𝑥𝑖 = 𝑣𝑓2 + 2𝜇𝑔𝑥𝑓 = ⋯ = 𝑣2 + 2𝜇𝑔𝑥 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 = 𝑣2(𝑥) + 7,30 ∙ 𝑥 = 4,74 

2𝜇𝑔 = 𝑡𝑔𝛼 = ∆𝑣2∆𝑥 = 7,30 𝜇 = 7,302 ∙ 9,80 = 7,3019,6 = 0,372 

𝜀𝜇(%) = ∆𝜇𝜇 ∙ 100% = (1,000 − 0,998) ∙ 100% = 0,2% 

∆𝜇 = 𝜇 ∙ 𝜀𝜇(%)100% = 0,372 ∙ 0,2%100% = 0,001 



 



 

PENTRU MĂSURĂRILE DE LA LT GAUDEAMUS: Metoda analitică/numerică 

N.o. 
xi±∆x 

(m) 

vi±∆v 

(m/s) 

xf±∆x 

(m) 

vf±∆v 

(m/s) 
𝒅 

(m) 

𝑣𝑖2 
(m/s)

2
 

𝑣𝑓2 
(m/s)

2
 

𝝁 
𝜺(𝝁) 

% 

∆ 𝝁 

Met 1 Met 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0,50 1,04 0,60 0,60 0,10 1,0816 0,3600 0,367 6,5 0,023 0,011 
2 0,52 0,97 0,61 0,53 0,09 0,9409 0,2809 0,373 6,7 0,024 0,015 
3 0,54 0,89 0,62 0,46 0,08 0,2916 0,2116 0,370 7,1 0,026 0,014 

Valori medii 0,370 6,7 0,024 0,013 

 
4. Exemplul de calcul al distanței parcursă de corp: 

4.1 𝑑1 = 𝑥𝑓1 − 𝑥𝑖1 = 0,60 m − 0,50 m= 0,10 m; 
4.2 𝑑2 = 𝑥𝑓2 − 𝑥𝑖2 = 0,61 m − 0,52 m= 0,09 m; 



4.3 𝑑3 = 𝑥𝑓3 − 𝑥𝑖3 = 0,62 m − 0,54 m= 0,08 m. 
5. Exemplul de calcul al pătratului vitezelor,  (m/s)2:  

5.1 𝑣𝑖12 = (1,04 m/s)2 = 1,0816 (m/s)2, 𝑣𝑓12 = (0,60 m/s)2 = 0,3600 (m/s)2; 
5.2 𝑣𝑖22 =(0,97 m/s)2 = 0,9409 (m/s)2, 𝑣𝑓22 = (0,53 m/s)2 = 0,2809 (m/s)2; 
5.3 𝑣𝑖32 =(0,89 m/s)2 = 0,7921 (m/s)2, 𝑣𝑓32 = (0,46 m/s)2 = 0,2116 (m/s)2. 

6. Exemplul de calcul al coeficientului de frecare de alunicare 

3.1 𝜇1 = 𝑣𝑖12 −𝑣𝑓122𝑔|𝑥𝑓1−𝑥𝑖1| = (1,04 𝑚/𝑠)2 − (0,60 𝑚/𝑠)22∙9,806 𝑚/𝑠2  ∙(0,60 𝑚−0,50 𝑚) = ,0,72161,9612 = 0,367 

3.2  𝜇2 = 𝑣𝑖22 −𝑣𝑓222𝑔|𝑥𝑓2−𝑥𝑖2| = (0,97 𝑚/𝑠)2 − (0,53 𝑚/𝑠)22∙9,806 𝑚/𝑠2  ∙(0,61 𝑚−0,52 𝑚) = 0,66001,7650 = 0,373 

3.3 𝜇3 = 𝑣𝑖32 −𝑣𝑓322𝑔|𝑥𝑓3−𝑥𝑖3| = (0,89 𝑚/𝑠)2 − (0,46 𝑚/𝑠)22∙9,806 𝑚/𝑠2  ∙(0,62 𝑚−0,54 𝑚) = 0,58051,5689 = 0,370 

4. Calculul valorii medii a coeficientului de frecare de alunicare 𝜇 = 𝜇1 + 𝜇2 + 𝜇33 = 0,367 + 0,373 + 0,3703 = 0,370 

Exemplul de calcul al erorii relative și absolute: 
1. Eroarea relativă a coeficientului de frecare de alunicare: 𝜀𝜇(%) = ∆𝜇𝜇 ∙ 100% = 𝜀(𝑑) + 𝜀(𝑣) = ( 2∆𝑥𝑥𝑓 − 𝑥𝑖 + 2∆𝑣𝑣𝑖 − 𝑣𝑓) ∙ 100% 

1.2 𝜀𝜇1(%) = ( 2∙0,001𝑚0,60 𝑚−0,50 𝑚 + 2∙0,01𝑚/𝑠1,04 𝑚/𝑠−0,60 𝑚/𝑠) ∙ 100% = 2,0% + 4,5% = 6,5% 

1.2 𝜀𝜇2(%) = ( 2∙0,001𝑚0,61 𝑚−0,52 𝑚 + 2∙0,01𝑚/𝑠0,97𝑚/𝑠−0,53𝑚/𝑠) ∙ 100% = 2,2% + 4,5% = 6,7% 

1.3 𝜀𝜇3(%) = ( 2∙0,001𝑚0,62 𝑚−0,54 𝑚 + 2∙0,01𝑚/𝑠0,89𝑚/𝑠−0,46𝑚/𝑠) ∙ 100% = 2,5% + 4,6% = 7,1% 

Eroarea relativă medie a coeficientului de frecare de alunicare 𝜀𝜇 = 𝜀𝜇1(%) + 𝜀𝜇2(%) + 𝜀𝜇3(%)3 = 6,5% + 6,7% + 7,1% 3 = 6,7% 

2. Eroarea absolută pentru coeficientul de frecare de alunicare: 

Prima metodă:  𝜀(𝜇) = ∆𝜇𝜇 ∙ 100%,  ∆𝜇 = 𝜀(𝜇)100% ∙ 𝜇 = 𝜀𝜇(%)100% ∙ 𝑣𝑖2−𝑣𝑓22𝑔|𝑥𝑓−𝑥𝑖|. 
2.1 ∆𝜇1 = 𝜀𝜇1(%)100% ∙ 𝜇1 = 𝜀𝜇1(%)100% ∙ 𝑣𝑖12 −𝑣𝑓122𝑔|𝑥𝑓1−𝑥𝑖1| = 6,5%100% ∙ (1,04 𝑚/𝑠)2 − (0,60𝑚/𝑠)22∙9,806 𝑚/𝑠2∙(0,60 𝑚−0,50 𝑚) = 0,023 



2.2 ∆𝜇2 = 𝜀𝜇2(%)100% ∙ 𝜇2 = 𝜀𝜇2(%)100% ∙ 𝑣𝑖22 −𝑣𝑓222𝑔|𝑥𝑓2−𝑥𝑖2| = 6,7%100% ∙ (0,97 𝑚/𝑠)2 − (0,53 𝑚/𝑠)22∙9,806 𝑚/𝑠2  ∙(0,61 𝑚−0,52 𝑚) = 0,024 

2.3 ∆𝜇3 = 𝜀𝜇3(%)100% ∙ 𝜇3 = 𝜀𝜇3(%)100% ∙ 𝑣𝑖32 −𝑣𝑓322𝑔|𝑥𝑓3−𝑥𝑖3| = 7,1%100% ∙ (0,89 𝑚/𝑠)2 − (0,46 𝑚/𝑠)22∙9,806 𝑚/𝑠2  ∙(0,62 𝑚−0,54 𝑚) = 0,026 

 
Eroarea absolută medie pentru coeficientul de frecare de alunicare: ∆𝜇 = ∆𝜇1 + ∆𝜇2 + ∆𝜇33 = 0,023 + 0,024 + 0,026 3 = 0,024 

A doua metodă:  ∆𝜇 = (𝑣𝑖2−𝑣𝑓2)∙∆𝑥𝑔∙(𝑥𝑓−𝑥𝑖)2 + (𝑣𝑖−𝑣𝑓)∙∆𝑣𝑔∙(𝑥𝑓−𝑥𝑖)  

2.1 ∆𝜇1 = (𝑣𝑖12 −𝑣𝑓12 )∙∆𝑥𝑔∙(𝑥𝑓1−𝑥𝑖1)2 + (𝑣𝑖1−𝑣𝑓1)∙∆𝑣𝑔∙(𝑥𝑓1−𝑥𝑖1) = ((1,04 𝑚/𝑠)2−(0,60 𝑚/𝑠)2)∙0,001 𝑚9,806 𝑚/𝑠2∙(0,60 𝑚−0,50 𝑚)2 + (1,04 𝑚/𝑠−0,60 𝑚/𝑠)∙0,01 𝑚/𝑠9,806 𝑚/𝑠2∙(0,60 𝑚−0,50 𝑚) = 0,011 

2.2 ∆𝜇2 = (𝑣𝑖22 −𝑣𝑓22 )∙∆𝑥𝑔∙(𝑥𝑓2−𝑥𝑖2)2 + (𝑣𝑖2−𝑣𝑓2)∙∆𝑣𝑔∙(𝑥𝑓2−𝑥𝑖2) = ((0,97 𝑚/𝑠)2−(0,53 𝑚/𝑠)2)∙0,001 𝑚9,806 𝑚/𝑠2∙(0,61 𝑚−0,52 𝑚)2 + (0,97𝑚/𝑠−0,53𝑚/𝑠)∙0,01 𝑚/𝑠9,806 𝑚/𝑠2∙(0,61 𝑚−0,52 𝑚) = 0,015 

2.3 ∆𝜇3 = (𝑣𝑖32 −𝑣𝑓32 )∙∆𝑥𝑔∙(𝑥𝑓3−𝑥𝑖3)2 + (𝑣𝑖3−𝑣𝑓3)∙∆𝑣𝑔∙(𝑥𝑓3−𝑥𝑖3) = ((0,89 𝑚/𝑠)2−(0,46 𝑚/𝑠)2)∙0,001 𝑚9,806 𝑚/𝑠2∙(0,62 𝑚−0,54 𝑚)2 + (0.89𝑚/𝑠−0,46 𝑚/𝑠)∙0,01 𝑚/𝑠9,806 𝑚/𝑠2∙(0,62 𝑚−0,54 𝑚) = 0,014 

Eroarea absolută medie pentru coeficientul de frecare de alunicare: ∆𝜇 = ∆𝜇1 + ∆𝜇2 + ∆𝜇33 = 0,011 + 0,015 + 0,0143 = 0,013 

Rezultatul final: 
1. Coeficientul de frecare de alunicare la interfața lemn-laminat determinat cu ajutorul teoremei variației  energiei cinetice: 

Metoda grafică Metoda 1 Metoda 2 𝜇 ± ∆ 𝜇 = 0,372 ± 0,001 𝜇 ± ∆ 𝜇 = 0,370 ± 0,024 𝜇 ± ∆ 𝜇 = 0,370 ± 0,013 

 


