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1. Durata probei este de 3 ore. 
2. Elevii au dreptul să utilizeze calculatoare de buzunar neprogramabile. 
3. Punctajul acordat: 18 puncte pentru rezolvarea cerinţelor, 2 puncte din oficiu. 

  

 
 

 

STUDIUL ELASTICITĂŢII CORPURILOR  
 

Dacă la aplicarea unei forţe deformatoare un obiect suferă o deformare proporţională cu 
aceasta, iar după încetarea acţiunii forţei deformatoare obiectul revine la starea iniţială, se spune că 
respectivul obiect s-a deformat elastic. Deformările nu sunt întotdeauna elastice. 

Ai la dispoziţie: bandă de cauciuc cu sistem de prindere, stativ, riglă gradată, dinamometru, 
discuri crestate şi cârlig pentru discuri crestate etalonate, corpuri cu mase marcate şi cârlig pentru 
corpuri cu mase marcate precum şi hârtie milimetrică pentru reprezentări grafice. 

Se măsoară deformarea benzii de cauciuc pentru forţă deformatoare crescătoare şi la revenire 
pentru forţă deformatoare descrescătoare. Se măsoară, de asemenea, alungirea resortului dinamo-
metrului sub acţiunea greutăţii discurilor crestate: 

a) Se vor face măsurători utilizând cât mai multe discuri în sensul crescător al masei totale. 
b) Se vor întocmi pentru banda de cauciuc şi dinamometru două tabele după modelul: 
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Aici m este masa discurilor, G este greutatea discurilor (        ),  
l0 - lungimea iniţială (la banda de cauciuc, cu cârlig), l - lungimea la o masă dată, Δl - alungirea. 
Se vor efectua între 4 - 8 măsurători pentru resortul dinamometrului şi cel puţin 12 măsurători pen-
tru banda de cauciuc. 
Se studiază deformarea resortului şi indicaţiile dinamometrului nu trebuie luate în considerare. Se va 
înregistra în prima rubrică a tabelului numărul înscris pe dinamometru. Întocmiţi un referat care să 
îndeplinească următoarele sarcini de lucru: 
A. 1. Teoria lucrării; 

2. Modul de lucru; 
B. Completaţi tabelul de valori; 
C. 1. Reprezentaţi grafic alungirea resortului deformat în funcţie de forţa deformatoare pentru di-

namometru, la o scară convenabil aleasă . 
2. Reprezentaţi pe acelaşi grafic dependenţa deformării, ca funcţie de forţa deformatoare, pen-
tru banda de cauciuc la alungire şi la revenire.  
3. Comparaţi cele doua reprezentări grafice (resort-bandă, şi bandă alungire - bandă revenire) şi 
comentaţi asemănările şi deosebirile dintre ele. 

D. Pentru porţiunile liniare ale graficelor determinaţi valorile constantelor de elasticitate corespun-
zătoare. Prelucrează datele. Discuţie. 

E. Indică cel puţin 3 surse posibile de erori din acest experiment. Indicaţi căi de micşorare a aces-
tora. 

 
Propunători: prof. Petrea Mirela - Colegiul Naţional „Gh. R. Codreanu”- Birlad 

prof. Pleşu Tatiana - Colegiul Naţional „Cuza Voda”- Huşi 

VI 
Olimpiada Naţională de Fizică 

Vaslui 2015 

Proba practică 


