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1. Argument didactic 

 

În secolul al XVI-lea, Galileo Galilei improviza un mijloc de măsurare, deoarece nu dispunea de nimic 

potrivit: cronometra, cu ajutorul propriului puls, perioada de oscilaţie a unui candelabru care se 

balansa în Catedrala din Pisa, sub acţiunea curenţilor de aer. El descoperea astfel că perioada de 

oscilaţie nu depinde de amplitudinea de oscilaţie dacă aceasta rămâne sub anumite valori. 

Perioada T, se defineşte ca  fiind intervalul de timp necesar efectuării unei oscilații complete: 

𝑻 =
∆𝒕

𝑵
 

Unde ∆𝑡 este intervalul de timp necesar efectuării celor N oscilații cronometrate. 

Azi ştim că pendulul gravitațional oscilează în condiții de izocronism (amplitudine unghiulară mică) cu 

perioada: 

𝑻 = 𝟐𝝅 
𝒍

𝒈
 

unde l este lungimea pendulului, iar g este accelerația gravitațională a locului. 

Pendulul gravitațional oferă una dintre cele mai precise şi mai uşor de utilizat metode de 

determinare a accelerației gravitaționale. 

Dacă se determină perioada utilizând a doua relație, atunci se poate calcula valoarea lui g din: 

𝒈 =
𝟒𝝅𝟐𝒍

𝑻𝟐
 

 

Vă propunem un studiu experimental al mişcării pendulului gravitațional bifilar, prin metoda clasică şi 

prin metoda achiziției de semnale generate de diferiți senzori în timpul oscilației sale. Indiferent de 

metoda aleasă pentru a achiziționa datele experimentale, prelucrarea lor o vom realiza utilizând 

Microsoft Excel 2007. 

 



2. Studiul clasic 

 

Pentru început procurați un fir inextensibil şi netorsionabil şi un corp mic şi greu, de exemplu o bilă 

pe care o veți agăța de fir. Legați capetele firului de un suport astfel încât să obțineți un pendul 

bifilar. Vă mai este necesar şi un cronometru şi sunteți gata! 

Deviați pendulul din poziția verticală de echilibru astfel încât să nu aibă amplitudine unghiulară mai 

mare de 10-150. Din punct de vedere strict matematic ar trebui să ne limităm la  50 pentru a fi 

valabilă aproximația unghiurilor mici, dar extinderea propusă până la 150 nu afectează considerabil 

rezultatul obținut şi uşurează numărarea oscilațiilor complete ale pendulului. 

Cronometrați de fiecare dată un număr de 10-20 de oscilații complete. 

Datele obținute au fost introduse într-un tabel creat cu Microsoft Excel 2007 pe care îl puteți găsi 

aici. Sarcinile de lucru sunt: 

 Calculați valoarea medie a perioadei pendulului utilizat. 

 Calculați  valoarea accelerației gravitaționale a locului unde a oscilat pendulul.  

Vom descrie modul în care pot fi îndeplinite utilizând Excel 2007. Pentru început deschidem registrul 

numit pendul.xlsx. Datele experimentale arată ca în imaginea următoare. 

 

Vom utiliza Galeria Stiluri de tabel pentru a formata rapid foaia de calcul. Tabelul va  cuprinde Filtrări 

automate, în timp ce anteturile de coloană rămân la vedere atunci când defilăm prin date. Filtrările 

automate populează și extind automat orice tabel. Deci, cu tabelul selectat, vom face clic pe fila 

Formatare ca tabel. Există posibilitatea să aplicăm un stil de tabel pentru a obține rapid un design de 

calitate și o formatare profesională a tabelelor. Dacă este activat un stil de rânduri alternante într-un 



tabel, Excel va păstra stilul de alternanță în timpul acțiunilor care ar fi întrerupt de obicei acest 

aspect, cum ar fi filtrarea, ascunderea rândurilor sau rearanjarea manuală a rândurilor și coloanelor. 

Vom alege Stil tabel deschis 13, ca în imaginea următoare. 

 

 

După confirmarea din fereastra de mai jos, 

 

Efectul obținut va fi cel din imaginea care urmează: 



 

Urmează introducerea formulei pentru calculul perioadei de oscilație în celula C2, după cum 

urmează: 

 

 Vom profita de ceea ce se numește coloană calculată care utilizează o singură formulă, ce se 

reglează pentru fiecare rând. Ea se extinde automat pentru a include rândurile suplimentare, astfel 

încât formula să se extindă automat în rândurile respective. Tot ce trebuie să facem este să 

introducem formula o singură dată — nu trebuie să utilizăm comenzile Umplere sau Copiere. 



După ce vom apăsa Enter, formula se va extinde singură pe toată coloana, după cum veți putea 

constata: 

 

Urmează să calculăm valoarea medie a perioadei de oscilație a pendulului gravitațional prin 

introducerea în celula C 16  a funcției Average, ca în imagine: 

 

După selectarea argumentelor funcției și apăsarea tastei Enter, în C 16 apare valoarea medie a 

perioadei de oscilație. În B 16 vom scrie Tmed(s). În acest sens, vom selecta textul med care trebuie 

scris ca și indice și vom utiliza opțiunea Formatare celule din fila Format, figura care urmează: 



 

În fereastra care se va deschide vom bifa Indice ca în figura care urmează: 

 



Observație! Aceeași procedură va fi aplicată și pentru a scrie m/s
2
! 

Rămâne să introducem formula de calcul pentru g în celula D 16, după cum puteți observa: 

În momentul când apăsăm Enter apare valoarea accelerației gravitaționale ca în figura care urmează: 

 

3. Dacă vreți să analizați datele obținute utilizând un senzor de mişcare… 

 

În continuare vom descrie un experiment cu achiziție computerizată de semnale, generate de un 

senzor specializat în detecția mişcărilor. Senzorul se cuplează cu computerul prin portul USB, are 

convertorul analog-digital incorporat şi lucrează cu software uşor de utilizat. Funcționează pe acelaşi 

principiu cu radarul, emițând şi recepționând ultrasunetele reflectate. Am aşezat pendulul să oscileze 

în fața detectorului. Software-ul afişează valorile pentru poziția, viteza şi accelerația corpului aflat în 

mişcare după cum puteți observa în acest clip. 

 



 

 

În cazul de față am utilizat un pendul bifilar cu lungimea de 25 cm. Puteți să analizați și să prelucrați 

semnalul generat senzorul de mișcare, utilizând Microsoft Excel 2007. Am transferat valorile pentru 

timp şi coordonată obținute cu acest senzor într-un fişier xlsx. Accesați acum fişierul 

pendulgravitatonal.xlsx şi efectuați următoarele: 

 Reprezentați grafic coordonata x exprimată în m, în funcție de timpul t exprimat în s 

 Determinați din grafic valorile perioadei de oscilație a pendulului utilizat. 

 Introduceți valorile obținute într-un alt tabel, creat în acelaşi registru de foi de calcul 

 Utilizați formula de calcul a accelerației gravitaționale pentru a automatiza calculul 
valorilor sale, pornind de la valorile perioadei de oscilație a pendulului  

 Calculați apoi valoarea medie a accelerației gravitaționale a locului unde a oscilat 
pendulul. 

 

Succes! 


