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1.Teoria lucrării  

Resorturile se pot lega fie în serie , ca în figura 1, fie în paralel, ca în figura 2 

Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

2. Tema lucrãrii : determinarea experimentalã a coeficientului de elasticitate al unei grupări de 

resorturi 

3. Aparate şi materiale necesare: un cadru suport, 2 resorturi liniare din oţel, 3corpuri prevăzute 

cu cârlig , riglă milimetrică  

4. Procedeul experimental : 

a. Pentru legarea în serie:  

- se cântăreşte primul corp şi se trece masa în tabel; 

- se ia unul dintre resorturi, se agată de suport, se măsoară lungimea initial l0, se agaţă de el 

corpul şi se notează în tabel lungimea finală a resortului l; 

- se calculează constanta de elasticitate a acestui resort k= 
  

  
 

- se repetă operaţiunea pentru cel de al doilea resort; 

- se leagă resorturile în serie şi se agaţă de resortul nou format corpul, repetând aceleaşi 

măsurători. 

- se repetă operaţiunile de mai sus pentru încă 2 corpuri, diferite de primul, trecând de fiecare 

dată rezultatele în tabelul 1. 

b. Pentru legarea în paralel: 

- - se ia unul dintre resorturi, se agată de suport, se măsoară lungimea initial l0, se agaţă de el 

corpul şi se notează în tabel lungimea finală a resortului l; 

- se repetă operaţiunea pentru cel de al doilea resort; 

- se leagă resorturile în paralel  şi se agaţă de resortul nou  format corpul, repetând aceleaşi 

măsurători. 

- se repetă cele trei operaţiuni de mai sus pentru încă 2 corpuri, diferite de primul, trecând de 

fiecare data rezultatele în tabelul 2. 
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5. Valorificarea datelor:datele experimentale se trec în cele două tabele: 

      Tabelul 1 – legarea în serie 

Resortul Masa (kg) Lungimea initială l0(m) Lungimea finală l 

(m) 

Alungirea Δl=l-l0 k=
  

  
 

1      

2     

Serie     

1      

2     

Serie     

1      

2     

Serie      

 

      Tabelul 2 – legarea în paralel 

Resortul Masa (kg) Lungimea initială l0(m) Lungimea finală l 

(m) 

Alungirea Δl=l-l0 k=
  

  
 

1      

2     

Paralel     

1      

2     

Paralel     

1      

2     

Paralel     

 

1. Sarcini de lucru: 

1. Observaţi cu atenţie valorile obţinute pentru fiecare tip de legare în parte, pentru fiecare 

corp.Puteţi scrie o formulă pentru constanta de elasticitate echivalentă la legarea în serie? 

2. Cautaţi, din alte surse, o formula pentru constanta de elasticitate echivalentă la gruparea în 

paralel si verificaţi dacă rezultatele obţinute de voi sunt corecte. 

3. Ce erori credeti că vă afectează măsurătorile? 

 

 


