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PROBA PRACTICĂ
CLASA a VII-a

Tema: Fenomene mecanice
Materiale:
corp paralelipipedic cu masă cunoscută m1 indicată pe etichetă;
corp paralelipipedic cu masa necunoscută m2;
cârlig cu discuri crestate cu masa cuonscută ( 10,0 g );
sfoară;
resort elastic cu lungimea iniţială l0;
stativ;
riglă;
scândură prevăzută cu scripete la capăt;
dinamometru;
foile de răspuns.
Observaţie: nu depăşiţi limita de elasticitate a resortului; măsuraţi lungimea resortului de
la prima la ultima spiră.
Se va lua în calcul g = 9,8 N/kg
Cu ajutorul acestor materiale determinaţi:
Partea I
1) Masa necunoscută a unui corp paralelipipedic, m2, prin două metode.
2) Constanta elastică a resortului.
Partea II
3) Coeficientul de frecare dintre corpul paralelipipedic, m1 şi scândura cu scripete.
1) Determinarea masei necunoscute a unui corp paralelipipedic, m2, prin două
metode
Cu ajutorul următoarelor materiale: stativ, resort elastic, două corpuri
paralelipipedice unul cu masă cunoscută m1 marcată pe eticheta verde, şi unul cu masă
necunoscută m2, prevăzute cu cârlig şi o riglă determinaţi masa necunoscută a corpului
paralelipipedic.
Prezentaţi calculele, argumentările şi rezultatele conform cerinţelor din foaia de
răspuns Nr. 1.

2) Determinarea constantei elastice a resortului
Cu ajutorul următoarelor materiale: stativ, resort elastic, cârlig cu discuri crestate,
şi riglă, determinaţi constanta elastică a resortului.
Prezentaţi calculele, argumentările şi rezultatele conform cerinţelor din foaia de
răspuns Nr.2.
3) Determinarea coeficientului de frecare dintre corpul paralelipipedic cu
masa cunoscută m1 şi scândura cu scripete
Cu ajutorul următoarelor materiale: scândură cu scripete la capăt, corp
paralelipipedic cu masa cunoscută m1, dinamometru, cârlig cu discuri crestate şi sfoară
determinaţi coeficientul de frecare în cazul deplasării lemn pe lemn
Aşezaţi peste corpul paralelipipedic, de masă cunoscută m1, mai multe discuri
crestate, iar cu dinamometrul tractaţi cu viteză constantă. Completaţi tabelul din foaia de
răspuns Nr.3 şi reprezentaţi grafic forţa de frecare în funcţie de greutate.
Prezentaţi calculele, argumentările şi rezultatele conform cerinţelor din foaia de
răspuns Nr.3.
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Partea I
Foaia de răspuns Nr. 1
Cerinţe:
1. Prezentaţi montajul experimental.

2. Descrieţi modul de lucru.

3. Citiţi pe eticheta de pe corpul paralelipipedic şi notaţi masa m1=
4. Prezentaţi rezultatele măsurătorilor într-un tabel de date.

Partea I
Foaia de răspuns Nr. 1
5. Prezentaţi calculele aferente determinării masei necunoscute a corpului cu ajotorul
resortului prin două metode de calcul utilizând determinările din tabel.

Partea I
Foaia de răspuns Nr. 1
5.

6. Interpretaţi rezultatele obţinute.

7. Enumeraţi sursele de erori care ar putea influenţa rezultatele.

Partea II
Foaia de răspuns Nr.3
Cerinţe:
1. Prezentaţi montajul experimental.

2. Descrieţi modul de lucru.

3. Citiţi pe eticheta de pe corpul paralelipipedic şi notaţi masa m1, apoi determinaţi masa
m0 a discurilor crestate de pe suport.
m1=
m0 =
4. Realizaţi un desen care să ilustreze forţele care acţionează în acest sistem.

Partea II
Foaia de răspuns Nr.3
5. Determinaţi expresia matematică a coeficientului de frecare.

6. Determinaţi valoarea coeficientului de frecare dintre corpul m1 şi scândură în cazul
deplasării lemn pe lemn.

7. Aşezaţi peste corpul paralelipipedic mai multe discuri crestate, iar cu dinamometrul
tractaţi corpul pe scândură. Măsuraţi forţa de frecare, atunci când corpul se mişcă pe
scândură (lemn pe lemn) calculaţi greutatea totală ( corp paralelipipedic + discuri),
calculaţi coeficientul de frecare. Efectuaţi 5 determinări, completaţi tabelul şi reprezentaţi
grafic forţa de frecare în funcţie de greutate.
Încercuiţi litera corespunzătoare tipul de dinamometru pe care îl aveţi la dispoziţie.
a) Dinamometrul are scala de 2,5 N
b) Dinamometrul are scala de 1 N
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Partea II
Foaia de răspuns Nr.3
7.

Partea II
Foaia de răspuns Nr.3
7.

Ff (N)

G(N)
Ce semnificaţie are tangenta unghiului făcut de grafic cu orizontala ?

8. Enumeraţi sursele de erori care ar putea influenţa rezultatul.

Partea I
Foaia de răspuns Nr. 2
Cerinţe:
1. Prezentaţi montajul experimental.

2.Descrieţi modul de lucru.

3.Completaţi tabelul cu date culese în cazul a cinci determinări. Nu depăşiţi limita de
elasticitate a resortului.
i = 1,2,3,4,5.
Nr.
mi
l0
li
Δli
ki
Δki
k
determinării
(g)
(mm)
(mm)
(mm)
(N/m)
(N/m)
(N/m)
1
2
3
4
5
4. Calculaţi alungirile.

5. Determinaţi expresia matematică a constantei elastice.

Partea I
Foaia de răspuns Nr. 2
6.Determinaţi valorea numerică a constantei elastice pentru fiecare măsurare în parte.

7. Calculaţi valoarea medie a constantei elastice k .

8. Calculaţi eroarea Δk, la fiecare determinare a lui k.

9. Enumeraţi sursele de erori care ar putea influenţa rezultatul.

