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OSCILATORUL ELASTIC 
 

Oscilaţii armonice 
 

Noţiuni generale 

În cazul deformaţiilor elastice care satisfac legea lui Hooke, apare o forţă orientată spre 

poziţia de echilibru şi proporţionala cu deformaţia, numită forţă elastică. Această forţă acţionează 

în sensul mişcarii deformaţiilor produse de către forţele exterioare. Considerând că deformaţiile 

se fac după direcţia Ox, putem scrie pentru forţa elastic expresia:  

 

F = - k x         (1) 

Unde k este o constant pozitivă, caracteristică pentru fiecare sistem elastic, iar x deformaţia 

elastică. Semnul minus din formulă arată că forţa elastic este orientată în sensul opus sensului 

deformaţiei. 

Acţiunea unei forţe elastic asupra unui system mechanic determină o miscare oscilatorie. 

Dacă m este masa sistemului în oscilaţie atunci forţa F îi va imprima o acceleraţie a. Conform 

legii a II-a  a mecanicii vom putea scrie:  

   F  = - k x = ma                 (2) 

Având în vedere faptul ca acceleraţia este derivata a II-a a deplasării în raport cu timpul, 

adică 𝑎 =
𝑑

2
𝑥

𝑑𝑡2 = �̈� (notaţie prescurtată), putem scrie mai departe: 

        𝑚�̈� +  𝑘𝑥 = 0   , �̈�  +  
𝑘

𝑚
𝑥 = 0              (3) 

Deoarece  k si m sunt mărimi pozitive, raportul lor poate fi egalat cu pătratul unei marimi𝜔:  

 

   
k

m
= ω2   (4)                             

Ecuaţia (3) devine 

     �̈�  +  𝜔2𝑥 = 0                        (5) 

 



Ecuaţia (5) este o ecuaţie diferenţială liniară şi omogenă de ordin II. 

Soluţia ecuaţiei dă dependenţa de timp a deplasării x. Este uşor de verificat că această 

dependenţă este descrisă de relaţia: 

                                    𝑥 = 𝐴 sin(𝜔𝑡 +  𝛼)                       (6) 

Unde A este amplitudinea mişcării (elongaţia maximă), iar ∝ faza iniţială a mişcării. Aceaste 

două marimi se pot determina din condiţiile iniţiale. Se poate constata că soluţia ecuaţiei (5) este 

şi aceea în care în locul sinusului se ia cosinusul. Alegerea uneia sau alteia din aceste două 

funcţii este arbitrară si revine la schimbarea fazei iniţiale α. 

În continuare din (5) se pot deduce viteza si acceleraţia mişcării înfuncţie de timp. În 

lucrarea de faţă nu ne interesează direct acest lucru, ci doar expresia pentruperioada T a miscarii. 

Deoarece     𝜔 = 2
𝜋

𝑇
,       din (4) rezultă: 

𝑘

𝑚
= 4

𝜋2

𝑇2
                           (7) 

De unde se deduce că:  

                                                             𝑇 = 2𝜋√
𝑚

𝑘
              (8) 

Aceasta înseamnă că pentru un sistem mecanic în oscilaţie armonică, perioada mişcării 

este direct proporţională cu rădăcina pătrată a masei si invers proporţională cu rădăcina pătrată a 

constantei k, numită şi constant elastică. 

În lucrarea de faţă sistemul mechanic este un resort spiralic ce poate executa mişcări de 

oscilaţie în jurul unor poziţii de echilibru. El se mai numeşte şi oscillator armonic sau pendul 

cvasielastic. 

Forţa deformantă este greutatea unei mase suspendate de unul din capetele oscilatorului. 

Am văzut că forţa elastic ce apare în urma deformării produce oscilaţii cu perioada dată de 

(8).Dacă această perioadă se masoară experimental pentru o anumită masă, atunci constanta 

elastică se poate afla din formula (8) care dă: 

                                            𝑘𝑑 = 4𝜋2 𝑚

𝑇2
    (9) 

Constanta elastică se poate aflaşi static în funcţie de greutatea masei suspendate. Fie un 

oscilator al cărui capăt liber ocupă pozitia O în absenţa forţei deformante (fig. 1). Dacă se 

suspendă de acestcapăt o masă, greutatea corespunzătoare va produce o deformare (alungire) x a 

resortului şi va determina apariţia unei forţe elastice, egală şi de sens contrar cu greutatea: 

                                                                𝐺 =  −𝐹 = 𝑘𝑥    (10) 



De aici rezultă pentru k:  

                                               𝑘 =  
𝐺

𝑥
                       (11) 

Pentru diferite greutăţi se vor obţine diferite deformaţii, raportul lor rămânând însă 

constant şi egal cu k. O reprezentare grafică 𝐺 = 𝑓(𝑥)va fi o dreaptă a cărei pantă (derivată), va 

fi tocmai constanta elastică.  

                                                                          𝑘𝑔 =  
𝑑𝐺

𝑑𝑥
                (12) 

Lucrarea de faţă constă în verificarea proporţionalităţii dintre forţa elastic şi deformaţie, 

determinarea constantei elastice cu formula (12) (metodă statică), cu formula (9) metodă 

dinamică şi prin relaţia: 

                                                             𝑘𝑡 =  
𝑂

𝑅2
=  

𝜋𝐺𝑟4

2𝑅2𝑙
               (12’) 

G = modulul de torsiune,  

r şi R = razele firului şi spiralei,  

l = lungimea firului. 

 
Fig.1 

 

Descrierea aparatului 

Se foloseşte un oscillator armonic simplu care este confecţionat din sârmă subţire de oţel. 

El este fixat la capătul superior de un suport vertical, capătul inferior fiind lăsat liber. De capătul 

liber se suspend un mic platan prevăzut cu un ac indicator orizontalsi cu un cârlig pentru agăţarea 



diferitelormase. Resortul împreună cu platanul si greutăţile pot oscila în faţa unei rigle gradate în 

mm şi cm. Indicatorul orizontal permite citirea exactă a deplasărilor. 

Modul de lucru 

1. Se supendă de platan diferite mase marcate m1, începând cu 5 g si terminând cu 50 g, 

din 5 în 5 unităţi. Se măsoară şi se notează deplasările 𝑥1 corespunzătoare fiecărei greutăţi 𝐺1. 

Citirea diviziunii este corectă atunci când ochiul observatorului şi acul indicator se alfă pe 

aceeaşi orizontală. Pentru fiecare pereche de valori (𝐺1,𝑥1) se calculează constanta 𝑘1 folosind 

formula (11). Se calculează apoi valoarea medie a acestei constante, luând media aritmetică a 

valorilor 𝑘1. 

2. Se face o reprezentare grafică luând pe ordonată valorile greutăţilor G, iar pe abscisă 

deplasările x corespunzătoare, constatându-se în ce masură dependenţa liniară este respectată. 

Din acest grafic se va determina panta dreptei 𝐺 = 𝑘𝑥, adică constanta k, care trebuie să 

coincidă cu valoarea sa medie calculată anterior, în limitele erorilor experimentale. 

Metoda aceasta de determinare a constantei elastic este o metodă statică, deoarece se 

lucrează cu sistemul aflat înechilibru. 

3. În continuare se determină k printr-o metodă dinamică folosind formula (9). Pentrua 

ceasta se suspendă de platan o masă 𝑚1, de exemplu 20g şi se pune sistemul în oscilaţie. Se 

cronometrează timpul t în care se efectuează n oscilaţii  complete ale masei𝑚1, de exemplu 30 

de oscilaţii. Se calculeaza apoi T a miscării cu relaţia 

𝑇 =  
𝑡

𝑛
 

Valoarea obţinută pentru T se foloseşte la aflareaconstantei elastice cu formula (9). 

Se vor face câte trei măsurători pentru 3 mase diferite calculându-se valoarea medie, care 

trebuie să coincidă ( în limita erorilor experimentale ) cu cea dată de metoda statică. 

De mentionat cămasa m din (9)este egală cu suma dintre masa 𝑚1 suspendată şi masa 

𝑚2 a platanului, care este scrisă pe aparat. 

Constanta elastic se va exprima pe parcursul lucrării în unitaţi convenabile, însă 

rezultatele finale se vor exprima în unitati ale sistemului internaţional. 

 

Calcululerorilor 

Se va calcula eroarea măsurării lui k, folosind formula (9) şi (11). Din compararea celor 

două valori se va afla care metodă este mai precisă. 


