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STUDIUL CĂDERII LIBERE A CORPURILOR 

 

Noţiuni generale 

Un exemplu de mişcare uniform variată întalnit frecvent în natură este căderea liberă 

a corpurilor datorită atractiei gravitaţionale. Dacă această cădere ar avea loc în vid, timpul în 

care corpurile de mase diferite şi forme diferite parcurg aceeaşi distanţă, ar fi acelaşi. În cazul 

în care căderea are loc într-un mediu fluid, timpul de cădere pe aceeaşi distanţă depinde de 

natura mediului, forma si masa corpurilor care cad. Aceasta datorită intervenţiei în mişcare 

împreună cu forta gravitaţională a fortelor ascensională (Arhimede) si de frecare cu mediu. 

Pentru căderea liberă în vid, ecuaţiile cinematice ale mişcarii sunt: 

 

                                           𝑠 =
𝑔𝑡2

2
 ,                                  (1)    

 

                                           𝑣 = 𝑔𝑡 ,                                  (2) 

 
unde s este distanţa parcursă de corp in timpul t, v este viteza atinsă în acest timp iar g este 

acceleraţia gravitaţională care are o valoare constantă intr-un loc dat pe suprafaţa pământului; 

pentru Bucureşti g=9,81 m/s. Verificarea experimentală a acestor legi este îngreunată de 

faptul ca g având o valoare mare, timpul de cădere pe distanţe obişnuite este foarte mic şi 

deci greu de masurat cu o precizie mare. 

Această dificultate poate fi înlaturată fie folosind dispozitivul numit „Maşina 

Atwood” cu ajutorul căruia mişcarea de cădere liberă este înlocuită cu o mişcare variată cu o 

acceleraţie a<g sau folosind un instrument de măsură a timpului cu precizie foarte mare. La 

lucrarea de faţa ne propunem să măsurăm direct acceleraţia gravitaţională g şi să reprezentăm 

grafic dependenţa funcţională S = S(t), măsurând timpul cu o precizie suficientă. 

 

 

Descrierea aparatului 

 
Schema aparatului de care ne vom folosi este dată în fig.1. În principiu el este format 

dintr-un stativ S şi un ceas C cu ajutorul căruia se măsoară timpul de cădere. Stativul are la 



partea de sus un dispozitiv mobil 𝑑1 cu ajutorul căruia se stabileşte poziţia iniţială a corpului 

b, care va fi lăsat să cadă liber. Declanşarea mecanică a căderii se face cu declanşatorul d. 

Corpul metallic b închide şi totodată deschide la cădere un circuit electric în care se 

găseşte ceasul C cu ajutorul căruia se măsoară timpul. La mijlocul stativului se află 

dispozitivul de prindere P. La partea inferioară a stativului se găseşte un dispozitiv 𝑑2, de 

reţinere a corpului care cade, având totodată şi un întrerupător 𝑘2, al circuitului ceasului. 

 
El are un taler t de retinere care atunci când este apăsat închide circuitul, iar cand este 

ridicat îldeschide. Circuitul electric mai conţine o sursă de current continuu a cărei t.e.m. E 

nu trebuie să depăşească 12V şi o rezistenţă 𝑅 = 100 Ω. Paralel cu stativul este fixată o riglă 

gradată M cu ajutorul căreia se măsoară înalţimea de la care are loc căderea.  

Ceasul electric pe care îl vom folosi are în principiu urmatoarea construcţie:  

➢ În interior se află un motoraş cu turaţie constant care funcţionează la o 

tensiune de 220V şi poate fi conectat de la întrerupatorul 𝑆1. 



➢ La bornele 𝑏1şi 𝑏2 ale ceasului este conectat un releu care atunci când este 

străbătut de curent cuplează motoraşul cu dispozitivul de învârtire a acelor 

ceasului şi îl decuplează la întreruperea curentului. 

➢ Cadranul are două scale circulare: cea cu rază mai mică gradată in secunde si  

cea de rază mai mare gradată in 1/100 secunde. 

➢ In centru cadranului există un buton (rozeta r) cu ajutorul căreia se poate 

adduce acul mare la zero, iar prin apăsare şi rotire se poate aduce acul mic la 

zero. 

 

 

Schema electrică de principiu este dată de fig. 2. 

 
Cu ajutorul ei ne putem explica modul de măsurare a timpului in felul următor: 

➢ Când unul din întrerupătoarele 𝒌𝟐 şi 𝒌𝟏 este deschis, adică talerul t este ridicat 

şi corpul b nu este fixat la locul său, curentul de la sursa E intră in releu şi 

acele ceasului se învârtesc. Din această cauză înainte de a începe experienţa 

talerul t trebuie apăsat pentru ca acele ceasului să rămână în repaus. Aceasta 

înseamnă că se deschide 𝒌𝟐 şi curentul circulă numai prin circuitul 𝒂 𝒃′𝒄′𝒅. 

➢ Închizând întrerupătorul 𝒌𝟏(se fixeazăcorpul b la locul său) se deschide 𝒌𝟐 (se 

ridică talerul) şi deoarece curentul va circula prin portiunea de circuit 𝑎𝑏𝑐𝑑 

acele ceasului vor rămîne deasemenea în repaus. 

➢ Lăsând corpul b să cadă (se deschide 𝒌𝟏, 𝒌𝟐 fiind deschis dinainte) ceasul 

porneşte, iar când corpul loveşte talerul (închide întrerupătoru 𝒌𝟐) ceasul se 

opreşte. 

➢ Pe cadranul mare se poate citi timpul de cădere direct cu o precizie de 10−2 s 

sau se poate aprecia aproximativ cu o precizie de 10−3 s. 

Se observă că rolul rezistenţei R este acela de a nu permite scurt circuitarea sursei de curent 

continuu atunci când unul sau ambele întrerupatoare 𝒌𝟏 şi 𝒌𝟐suntî nchise. 

 

Modul de lucru 



 

1. Prin intermediul cordonului c, se alimentează motoraşul ceasului de la o sursă de 

current alternativ de 220 V. Prin firele f se conectează sursa de curent continuu E prin 

rezistenţa R. În cazul lucrării de faţă sursa de curent continuu este un redresor care se 

alimentează deasemenea de la sursa de curent alternativ de 220 V. Se poate folosi şi un alt 

ceas electronic. 

2. Se apasă talerul t (se închide întrerupătorul𝑘2) şi se porneşte motoraşul ceasului de 

la întrerupătorul 𝑠1. Cu ajutorul butonului (rozetei) r se fixează acele ceasului în dreptul 

diviziuni zero. Se fixează dispozitivul 𝑑1 pe stativ în dreptul diviziunii de pe riglă 

corespunzătoare înălţimii de la care se efectuează experienţa. 

3. Se fixează corpul b, care în cazul nostrum este o bilă de oţel în dispozitivul 𝑑1, 

mentinându-l cu ajutorul declaşatorului d. Am închis în felul acesta întrerupătorul 𝑘1 si putem 

deschide de pe 𝑘2 prin ridicarea talerului, acele ceasului rămanand în poziţia iniţială. 

4. Se lasă bila să cadă. Înfelul acesta se deschide întrerupătorul 𝑘1 şi se porneşte 

automat ceasul. Când bila atinge talerul, se închide 𝑘2 şi se opreste automat ceasul. Pe 

cadranul mare al ceasului se citeşte timpul de cădere. 

5. Pentru a repeat experienţa, se aduc din nou acele ceasului la diviziunea zero, se 

fixează bila îndispozitivul𝑑1 şi apoi se ridica talerul t. Mai departe se procedeazăca la pct. 4. 

Pentru fiecare din înăltimile de 80 cm, 75 cm si 70 cm se determină timpul de cădere ca 

medie a 10 măsurători. Se calculează apoi acceleraţia gravitaţională g din relaţia (1) şi se face 

media celor trei măsurători. Pentru fiecare din înăltimile de 60 cm, 45 cm, 35 cm, 20 cm şi 15 

cm se determină timpul de cădere ca medie a cel puţin cinci măsurători. Folosind aceste date 

(inclusive cele corespunzătoare înălţimilor de 80 cm, 75 cm si 70 cm) se trasează pe hartie 

milimetrică graficul s=s(t). Pentru calculul lui g, timpul se va aprecia cu o precizie de 10−3 s. 

Rezultatele experimentale vor fi trecuteîntr-un tabel de forma:                                                                                                                                                       

 

Nr. 

Crt. 

 t80 t75 t70 t60 t45 t35 t20 t15 

1          

2          

3          

4          

5          

 

6. Se va trasa graficul= 𝑓(𝑡2), care, teoretic, trebuie să fie o linie dreaptă cu 

panta 𝑔 2⁄ .Aproximând graficul printr-o dreaptă se va calcula g din panta dreptei. 

ATENTIE.Dispozitivul de aducere a acelor la zero poate bloca rotaţia lor, de aceea trebuie 

scos înaintea începerii măsurătorii. 


