
Fizica 1 - LUCRAREA 02 

 

PENDULUL SIMPLU 

 
Notiuni teoretice 

 Un punct material de masă m, suspendat de un fir inextensibil, fixat într-un punct O si de 

lungimea l (fig.1) care se poate mişca fără frecare pe suprafaţa unei sfere de raza l se numeste 

"pendul matematic" sau pendul simplu. 

 Să determinăm ecuaţia de mişcare a pendulului simplu, adică poziţiile succesive pe care le ia 

pendulul în timp (luând ca parametru unghiul θ = θ(t) ). 

 

Fig.1. 

 
Pentru aceasta ne alegem un sistem de coordonate, astfel ca planul de coordonate ZOX sa 

fie vetical si să treaca prin OMN, iar mişcarea să fie continutăîn acest plan, adică să se producă pe 

o circumferinţa plană (condiţia este satisfăcută dacă la momentul t = 0 prin lovire se imprimă 

punctului material de masă m viteza𝑣0 orizontală, conţinutăîn planul vertical ce trece prin OMN). 

Descompunem forţa de gravitaţie mg in două componente (fig.1) : una după tangenta la 

traiectoria𝐺𝑡datorită careia are loc mişcarea pe circumferinţa şi una dupănormala 𝐺𝑛, care este 

compensată de tensiunea firului. Dacă alegem sensul pozitiv de la M la Nşi notăm lungimea arcului  

MN cu s putem scrie ca : 



𝐺𝑡 =  −𝑚𝑔𝑠𝑖𝑛𝜃 

şi cum                                            𝐺𝑡 = 𝑚
𝑑2𝑠

𝑑𝑡2,  

avem                                                              
𝑑

2
𝑠

𝑑𝑡2 = −𝑔𝑠𝑖𝑛𝜃      (1) 

Într-un interval de timp dt, unghiul descris dθ si arcul ds vom avea :  

                                                     𝑑𝑠 = 𝑙𝑑𝜃 

şi                   
𝑑2𝑠

𝑑𝑡2 = 𝑙
𝑑2𝜃

𝑑𝑡2  

sau                        
𝑑2𝑠

𝑑𝑡2 =  −
𝑔

𝑙
𝑠𝑖𝑛𝜃             (2) 

Pentru oscilaţiile de mică amplitudine (sub 4°) se poate aproxima sin θ ≈ θ si ecuatia (2) devine : 

                
𝑑2𝜃

𝑑𝑡2 =  −
𝑔

𝑙
𝜃,              (3) 

care este ecuaţia de mişcare, diferenţială, a pendulului matematic. 

Notând      
  𝑔
𝑙

=  𝜔2, obţinem :   
𝑑2 𝜃

𝑑𝑡2
+ 𝜔2 = 0 , 

Ecuaţia care are Solutia                       θ = Θ cos (ωt + α),                     (3') 

în careΘeste amplitudinea oscilaţiei şiαfaza iniţială a oscilaţiei. Perioada de oscilaţie a pendulului 

este                                                             𝑇 =  2𝜋
𝜔

 ,  

adică                    𝑇 = 2𝜋√
𝑙

𝑔
               (4) 

Din relaţia (4) se vede că perioada de oscilaţie a pendulului simplu nu depinde de 

amplitudinea oscilaţiei A, deci oscilaţiile pendulului simplu sunt izocrone ( în baza aproximaţiei   

sin θ ≈ θ ) şi deasemenea perioada de oscilaţie a pendulului simplu nu depinde de substanţa 

din care este facut pendulul (în relatia (4) nu intervine nici Θ si nici m). 

 Perioada de oscilaţie a pendulului este proporţionala cu rădăcina pătrată a lungimii 

pendulului şi invers proporţionala cu rădăcina pătrată a acceleraţiei gravitaţiei. În lucrarea de faţă se 

verifică experimental relaţia (4) cu concluziile ce decurg din ea.  

În cazul când amplitudinea oscilaţiei depăşeşte  4° nu mai putem aproxima  sin θ ≈ θ şi 

relaţia (4) ia forma :  

 

𝑇 = 2𝜋√
𝑙

𝑔
(1 +  

𝜃2

10
+ ⋯ ) (5) 

 



Descrierea aparatului 
 

 Aparatuleste format dintr-un cadru de lemn de care sunt fixate 4 pendule din care 2 sunt de 

aceeaşi lungime (pendulul 2 si 3), iar celelalte au lungimi diferite. Sferele de la capetele pendulelor 

sunt din substanţe diferite (mase diferite). 

 

Mod de lucru 
 

1. Verificarea legii substantelor 

 
 Perioada de oscilatie a unui pendul nu depinde de natura substanţei din care este facut 

pendulul.Se pune in oscilaţie pendulul 2. Se vor măsura n oscilaţii complete (o oscilaţie completă 

este aceea în care pendulul pleacă dintr-o poziţie şi revine în poziţia de plecare) în timpul t (timpul 

se măsoară cu un cronometru). Perioada de oscilaţie va fi  𝑇 = 𝑡
𝑛

, în mod identic se procedează cu 

pendulul 3 care are aceeaşi lungime ca şi pendulul 2, determinând perioada de oscilaţie T3. 

Se va verifica experimental egalitatea:    T2=T3 . 
 

Se vor efectua cel putin 3 verificări. 

 

Fig. 2 

 

 

2. Legea lungimilor 

 Se pun în oscilaţie pendulele 1, 2,3 si 4 măsurându-se perioadele lor T1, T2, T3 şi T4 pentru 

cel puţin 30 de oscilaţii complete. Se măsoară lungimile pendulelor l1, l2, l3 si l4 cu o riglă gradată 

(lungimea se măsoară de la punctul de suspensie 0 până la centrul sferei).  



Conform relaţiei (4) se va verifica că :  

 

    
𝑇1

2

𝑙1
=

𝑇2
2

𝑙2
=

𝑇3
2
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=
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𝑔
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Se vor face cel putin trei verificari. 

 

3. Legea izocronismului 

 Oscilaţiile care nu depăşesc amplitudinea de 4° sunt izocrone, adică au aceeaşi perioadă de 

ocilaţie. Făcând să oscileze un pendul oarecare, se va nota timpul din 10 în 10 oscilaţii fără să se 

oprească pendulul şi se va verifica dacă perioada calculată pentru fiecare 10 oscilaţii rămâne 

constanta. Nu este necesar ca grupările de 10 oscilaţii să fie imediat consecutive gruparii 

precedente. 

 

4. Determinarea acceleratiei gravitationale 

 Se va determina valoarea acceleraţiei gravitaţionale g folosind formula (4)  

𝑇 = 2𝜋√
𝑙

𝑔
 , de unde 𝒈 =  

𝟒𝝅𝟐𝒍

𝑻𝟐  , unde T este durata unei oscilaţii complete, iar l= lungimea 

pendulului. Se va măsura experimental T si l pentru un pendul. Se vor efectua 3 determinări pentru 

g, făcându-se media lor. 

 

 Observaţii. 

 Pendulul nu este perfect matematic din cauza frecărilor în punctul de suspensie şi din cauza 

frecărilor cu aerul. De aceea cu rezultatele obţinute legile nu se pot verifica în mod riguros. 

 În toate măsurătorile se vor lua oscilaţii cu amplitudine mai mică de 4°. 


