
 

 

 

 

 

EXPERIMENTE VIRTUALE CU 

"INTERACTIVE PHYSICS", 

PENTRU LECTIILE DE FIZICA DIN 

LICEU 

 
 

 

 

 
Publicatie anuala destinata pregatirii suplimentare a elevilor pentru 

performanta 

 

 

 

 

Numarul 1 

 

 

GIURGIU 

 

 2015 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizator: 

Dr. Luminita Filip 
Profesor de fizica si informatica 
Liceul Teoretic "Nicolae Cartojan" Giurgiu  
mobil: 0744316743 si 0760362675 
e-mail: filip_luminita2904@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

CUPRINS 

 

Introducere ………………………………………………………..  2 

1. Generalitati despre programul "Interactive Physics" ………..  3 

2. Descrierea programului ……………………………………  4 

 2.1 Meniul principal ……………………………………  4 

 2.2 Uneltele de lucru ……………………………………  8 

 2.3 Etapele crearii unei simulari  ………………………  11 

3. Propuneri de teme de experiment virtual didactic  ………...  12 

Concluzii ………………………………………………………...  56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

INTRODUCERE 

 

 In masura in care politica unei tari este axata pe dezvoltare durabila, 

reformele scolare apar ca o necesitate. In fapt, nu formele de guvernamint si 

vointa politica determina reformele in educatie (acestia pot fi doar factori 

favorizanti), ci cerintele dezvoltarii socio-economice raportate la posibilitatile 

existente, referitoare atit la conditiile economice, cit si la dezvolatrea stiintelor 

educatiei, la politica educativa formulata, la capacitatile manageriale din 

domeniul invatamintului. Explicatia este simpla: orice dezvolatre presupune 

oameni pregatiri sa o realizeze (profesionisti de toate categoriile), iar scoala este 

aceea care ii pregateste. Desigur, dezvoltarile lente se pot realiza prin 

modernizari la fel de lente ale scolii. Ultima jumatate de secol s-a caracterizat 

insa printr-o dinamica economico-sociala exploziva, iar modernizarile lente ale 

scolii nu mai sunt suficiente - se simte nevoia unor reforme al caror scop este 

tocmai acclerarea schimbarii. 

In scoala traditionala informationalul prima, asupra lui se indrepta atentia, 

el fiind centrul instruirii. In cadrul acestei paradigme se pornea de la informatie 

in izpoteza implicita potrivit careia cel ce cunoaste informatiile poate automat 

opera cu ele la un nivel satisfacator. Aceasta conceptie a generat pe alocuri 

performante inalte, dar la nivelul masei de elevi a generat esecuri de proportii, 

care au obligat sistemele de invataminat deschise sa recurga la reforme de mare 

amploare. Pretutindeni, ca de altfel si la noi in tara, epoca postindustriala are 

nevoie de mase mari de oameni cu un nivel de pregatire care sa permita 

utilizarea instrumentelor sofosticare ale noului mileniu, in ciuda precarotatii 

conditiilor economic eale momentului. 

Lucrarea de fata se inscrie in aceasta tendinta propunind o alternativa la 
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lectiile traditionale de fizica in laborator. Utilizarea unui software performant 

precum programul "Interactive Physics" permite familiarizarea elevilor cu 

nebanuite detalii ale experimentelor de fizica din curricula scolara de fizica. 

 

1. GENERALITATI DESPRE PROGRAMUL  

"INTERACTIVE PHYSICS" 

 

Utilizarea calculatorului in procesul de predare si invatare reprezinta o 

etapa absolut necesara in procesul de modernizare a invatamintului romanesc. 

Programul "INTERACTIVE PHYSICS" ofera utilizatorului posibilitatea 

simularii pe calculator a unor fenomene din diferite capitole ale fizicii 

(mecanica, electricitate, fizica solidului etc.). De aceea el poate fi folosit atit la 

orele de predare si experiment de fizica cit si in cadrul orelor de Curriculum la 

Decizia Scolii ca materie distincta de studiu. Elevii pot deprinde astfel lucrul la 

computer, pot crea singuri experimente de fizica (numarul acestora fiind limitat 

doar de imaginatia lor) ceea ce poate duce la o cercetare  stiintifica incipienta 

chiar la acest nivel. Daca ne gindim si la precaritatea dotarii laboratoarelor de 

fizica din licee vom gasi in acest program un mijloc didactic eficient care nu 

vine sa substituie experimentul de laborator ale carui valente educative sunt 

binecunoscute ci se alatura ca o alternativa la invatamintul traditional. 

Programul "INTERACTIVE PHYSICS" ofera o multitudine de 

posibilitati: crearea unor corpuri si a conexiunilor, a butoanelor de control si a 

paratelor de control, realizarea in timp real a graficelor, folosirea formulelor 

matematice si functiilor pentru a comanda comportarea corpurilor sau 

campurilor de forte etc.. Marimi fizice cum ar fi viteza, acceleratia, impulsul, 

energia cinetica, forta de frecare pot fi masurate in timpul simularii,Aceste 

masuratori pot fi afisate sub forma numerica, grafica, sau vectoriala. 
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2. DESCRIEREA PROGRAMULUI 

 

Programul contine patru directoare formate din mai multe fisiere. 

Directoarele sunt urmatoarele: "Complex", "Demos", "Experiments", si 

"Textbook". 

 

2.1 MENIUL PRINCIPAL 

 

Meniul "File" 

Este comun tuturor programelor care ruleaza sub mediul de operare  Windows si 

de aceea consideram inutila descrierea lui in aceasta prezentare. 

Meniul " Edit" 

In afara optiunilor comune programelor care ruleaza sub Windows, contine 

citeva optiuni specifice a caror descriere sumara este aratata in cele ce urmeaza: 

"Duplicate": creeaza o copie a obiectului selectat. 

"Reshape": permite schimbarea formei curbelor sau poligoanelor. 

"Player Mode": este o optiune pentru salvarea simularilor. 

Meniul "World": 

Este specific programului "Interactive physics", si contine urmatoarele optiuni: 

"Gravity": duce la aparitia unei casete de dilog care va permite selectarea 

tipurilor de gravitatie dorite pentru simulare. 

"Air Resistance": duce la aparitia unei casete de dilog care permite schimbarea 

reziztentei aerului. 

"Electrostatics": duce la aparitia unei casete de dialog care permite activarea 

sau schimbarea fortelor electrostatice. 

"Force Field": duce la aparitia unei casete de dialog care permite stabilirea 

fortelor care vor actiona asupra obiectelor din fereastra activa. 
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"Run": porneste simularea. 

"Reset": opreste simularea si o trimite la conditiile initiale. 

"Starts Here": porneste simularea pe baza conditiilor curente. 

"Skip Frame": permite specificarea ratelor de reducere a simularilor. 

"Tracking": face sa ramina urme ale traiectoriilor la diferite intervale de timp. 

"Auto Erase Track": la activare sterge urmele traiectoriei. 

"Retain Meter Value": la activare reda toate valorile  masurate din mai multe 

simulari. 

"Erase Meter Value": sterge toate valorile masurate cu exceptia celor de la 

ultima simulare. 

"Accuracy": duce la aparitia unei casete de dialog care va permite modificarea 

vitezei sau acuratetea simularii. 

Pause Control": duce la apritia unei casete de dialog care va permite stabilirea 

conditiilor de resetare , oprire sau intrerupere a simularilor. 

"Preferences": duce la aparitia unei casete de dialog care va permite 

modificarea setarilor ferestrei de lucru. 

Meniul "View" 

Contine urmatoarele optiuni: 

"Workspace": care ofera posibilitatea modificarii aspectului ferestrei de lucru. 

"Grid Snap": la activare face ca obiectele sa se alinieze cu liniile grila 

predefinite. 

"System Center of Mass": la activare face ca centrul de masa al obiectelor sa 

fie indicat printr-un X in fereastra de simulare. 

"Lock Points": la activare impiedica deplasarea punctelor sau obiectelor in 

timpul simularii. 

"Lock Control": fixeaza toate butoanele de control de fundal. 

"Numbers and Units": duce la aparitia unei unei casete de dialog pentru 

fixarea sistemului de unitati de masura. 
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"View Size": duce la aparitia uneicasete de dialogpentru fixarea scalei 

obiectelor. 

"Background Color": permite selectarea culorii fundalului de lucru. 

"New Referece Frame": permite atasarea unui sistem de referinta unui obiect. 

"Delete Reference Frame": sterge sistemul de referinta. 

"Home": aduce aplicatia la sistemul de referinta initial. 

Meniul " Object" 

Contine urmatoarele optiuni specifice deasemenea programului "Interactive 

Physics": 

"Elasticity": permite aparitia unei casete de dialog pentru modificarea 

elasticitatii obiectelor selectate. 

"Friction": duce la apritia unei casete de dilog pentru modificarea coeficientilor 

de frecare statica si dinamica. 

"Move To Front": pune obiectul selectat in fata celorlalte obiecte. 

"Move To Back": pune obiectul selectat in spatele celorlalte obiecte. 

"Collide": face ca obiectele selectate sa se ciocneasca intre ele in timpul 

simularii iar 

"Do Not Collide": impiedica ciocnirea lor. 

"Front": duce la aparitia unei casete de dialog pentru schimbarea tipului, 

marimii si stilului caracterelor pentru texte. 

"Attache Picture": va atasa un desen sau o imagine de obiectul selectat. 

Meniul "Define" 

Contine urmatoarele optiuni: 

"Vectors": determina vectorii ce vor fi atasati obiectului. 

"No Vectors": duce la stergerea vectorilor. 

"Vector Display": duce la aparitia unei casete de dialog din care se poate 

modifica culoarea si aspectul vectorilor. 

"Vector Lenghts": duce la aparitia unei casete de dialog din care poate 
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modifica marimea tuturor vectorilor. 

"New Menu Button": duce la aparitia unei casete de dialog din care se pot crea 

butoane noi de meniu. 

"New Control": duce la aparitia unei casete de dialog din care se pot crea noi 

butoane de control. 

Meniul " Measure" 

Contine comenzi care creeaza aparate de masura pentru : timp, pozitie, viteza, 

acceleratie, pozitie-viteza- acceleratie simultan, impuls, forta totala, tensiune 

totala, forta gravitationala, forta aerului, forta electrostatica, campul de forte , 

energia cinetica, energia potentiala. 

Meniul " Window": 

Contine urmatoarele optiuni: 

"Properties": ofera acces la o caseta de dialog din care se pot modifica 

proprietatile obiectelor selectate. 

"Appearance": controleaza aspectul obiectelor selectate. 

"Cascade": suprapune in cascada toate ferestrele de lucru deschise. 

"Tile": prezinta toate ferestrele de lucru fara a le suprapune. 

In fiecare meniu, in partea dreapta, sunt scrise comenzile care fac aceleasi 

operatii dar care sunt date din tastatura. 

Daca in partea stinga exista litere subliniate dar in dreapta  nu sunt date 

comenzile alternative, comenzile respective pot fi date din tastatura prin simpla 

apasare a literei subliniate. 

De asemenea, daca in dreptul unor comenzi exista sageti orientate spre 

exterior pentru ele sunt meniuri secundare si la ele se poate ajunge prin simpla 

selectare a comenzii din meniul principal. 
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2.2 UNELTELE DE LUCRU 

 Fiecare fereastra de simulare are in partea sa stinga o bara cu unelte de 

lucru care sunt necesare dispozitivelor utilizate la simulare.Acestea sunt: 

Pornire, Resetare, Sageata, Rotatie, Transfocator, Text, Dreptunghi/Patrat, Crec, 

Poligon,Resort/Amortizor,Cablu/Scripete,Forta,Racord,Ancora/Punct. 

In continuare sunt prezentate pe scurt aceste dispozitive: 

Pornire (Run): - este butonul folosit pentru inceperea unei simulari. 

Resetare (Reset): - este folosit pentru a aduce simularea la conditiile initiale. 

Sageata (Arrow): - este folosita pentru selectarea sau pentru mutarea unui 

obiect (sau unor grupuri de obiecte) in cadrul ferestrei de lucru. 

Rotatie (Rotate): - este folosita pentru a roti un obiect sau un grup de obiecte. 

Transfocatorul (Zoom): este folosit pentru a mari/micsora imaginea. 

Text (Text): - este folosit pentru introducera textului direct in spatiul de 

simulare. 

Dreptunghi/Patrat (Rectangle): - deschide o banda cu doua optiuni 

(dreptunghi/patrat). 

Cercul (Circle): - folosit pentru desenarea obiectelor de forma circulara. 

Poligonul (Polygon): - este folosit pentru desenarea corpurilor cu forme 

neregulate. 

Resort/Amortizor ( Spring/Damper): - deschide o banda cu patru unelte. 

Resortul: - rezista la alungire sau compresie.El poate fi atasat intre doua corpuri 

sau intre un corp si fundal. Capetele resortului sunt si punctele de fixare. 

Resort rotational: - produce o forta de rasucire pe masura ce se infasoara .Daca 

este plasat deasupra unui corp va face legatura intre acesta si fundal, iar daca 

este plasat pe doua corpuri care se suprapun va face legatura intre acestea. 

Amortizorul: - opune rezistenta la alungire sau comprimare.Poate fi atasat intre 

doua corpuri sau intre un corp si fundal.Capetele amortizorului sunt si punctele 
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de conectare. 

Amortizorul rotational: - produce o forta de rasucire care se opune unei rotiri 

rapide.Poate fi plasat deasupra unui corp, caz in care va face legatura intre 

acesta si fundal, sau poate fi plasat pe doua corpuri care s esuprapun caz in care 

va face legatura intre acestea. 

Cablu/Scripete (Rope/Pulley) : - deschide o banda cu cinci unelte. 

Cablurile: - sunt folosite pentru a impiedica corpurile sa se distanteze mai mult 

decit distanta specificata.Cablurile pot face legatura intre doua corpuri, caz in 

care se vor deplasa odata cu corpurile, sau pot fixa un corp de fundal. 

Scripetele: - este folosit pentru creearea unui scripete sau a unui ansamblu de 

scripeti.Pentru a crea un sistem de scripeti printr-o apasare a butonului mouse-

ului locul fiecariu scripete si printr-o apasare dubla locul ultimului 

scripete.Capetele scripetelui sunt si punctele de conectare. 

Tija: - realizeaza o legatura inflexibila si lipsita de greutate intre doua 

corpuri.Tijele pot fi comprimate sau alungite.Ele pot fi folosite pentru a conecta 

doua corpuri sau pentru a fixa un corp de fundal. 

Separatorul: - impiedica corpurile sa se deplaseze mai putin decit distanta 

specificata si nu au nici un rol atunci cind corpurile se indeparteaza prea mult.El 

poate fi atasat intre doua corpuri sau intre un corp si fundal. Capetele 

separatorului sunt si punctele de fixare. 

Roata dintata : - conecteaza doua corpuri si le face sa se comporte ca doua 

pinioane. 

Forta (Force): - deschide o banda cu patru unelte. 

Forta: - actioneaza asupra corpurilor de care este atasata.Punctul de aplicatie 

poate fi pozitionat in orice loc de pe suprafata corpului, iar directia de aplicare 

se poate roti odata cu corpul saupoate ramine neschimbata. 

Pirghia de actionare: - exercita o forta intre ambele capete. 

Ea poate fi fixata intre doua corpuri sau intre un corp si fundal.Capetele pirghiei 
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sunt punctele de atasare. 

Cablul de torsiune: - aplica o forta de torsiune. 

Motorul: - exercita o forta de rotire intre doua corpuri.Daca este plasat pe un 

obiect izolat il va fixa de fundal.Daca este plasat pe doua corpuri care se 

suprapun le va conecta. 

Racordul ( Joint): - deschide o banda de unelte  in care se afla urmatoarele 

componente necesare la crearea diferitelor tipuri de articulatii:  

Imbinarea mobila: - poate fi utilizata la fixarea unui corp de fundal sau la 

conectarea a doua corpuri.Ea se roteste liber iar daca nu este atasata de un corp 

nu influienteaza simularea. 

Imbinarea fixa:  - fixeaza un corp de fundal sau conecteaza doua corpuri intre 

ele.Ea se opune oricarei miscari a corpului pe care este fixata. 

Canelura verticala: - sau jgheabul, este formata dintr-un jgheab fixat de fundal 

si un nit de care se pot fixa diferite corpuri. Nitul aluneca si se roteste doar in 

interiorul jgheabului. 

Canelura orizontala : - este formata dintr-un jgheab fixat de fundal si un nit de 

care se pot fixa diferite corpuri. Este o componenta orizontala.Nitul aluneca si se 

roteste doar in interiorul jgheabului. 

Canelura orizontala cu nit fix: - este formata dintr-un jgheab fixat de fundal si 

un nit  de care se pot fixa diferite corpuri.Nitul aluneca (dar nu se roteste) doar 

in interiorul jgheabului. 

Canelura curba cu nit fix: - creeaza un jgheab, fixat de fundal, format din una 

sau mai multe curbe. 

Ancora/Punct (Anchor/Point): - deschide o paleta cu doua corpuri. 

Ancora este folosita pentru a impiedica un corp sa se miste.Corpul se va misca 

doar daca este introdusa o ecuatie care sa-i controleze pozitia. 

Punctul: - poate fi atasat de orice corp sau de fundal.Punctul atasat de un corp 

se va misca odata cu acesta in timpul simularii.Pentru un punct se pot masura 



12 

 

viteza, acceleratia si pozitia. 

2.3 ETAPELE CREARII UNEI SIMULARI 

 

 Dupa ce fiecare elev, utilizator al programului "Interactuve Physics" se 

familiarizeaza cu uneltele de lucru si toate optiunile meniurilor se trece la 

crearea simularilor propuse avind in vedere urmatorii pasi: 

 desenarea corpurilor, cu posibilitatea de a le midifica proprietatile 

 folosirea conexiunilor carora li se pot schimba caracteristicile 

 utilizarea butoanelor de control 

 crearea si folosirea aparatelor de masura 

 relizarea de grafice 

 utilizarea optiunilor de introducere de texte, desene, imagini.comentarii 

 schimbarea caracteristicii ferestrei de lucru  

 posibilitatea de salvare a simularii 

 trebuie avuta in vedere posibilitatea exportarii simularii in alte programe . 

 

In continuare sunt prezentate citeva experiente din curricula scolara de 

fizica ce pot completa, fixa, sau introduce notiuni noi in cadrul orelor alocate 

acestei discipline. Lucrarea de fata pledeaza pentru folosirea in paralel cu 

metodele traditionale de predare- invatare , a metodelor moderne interactive 

care trezesc interesul elevilor pentru fizica stiut fiind declinul in care se afla 

dupa 1989 invatarea fizicii si importanta data in cadrul disciplinelor de 

invatamint. 
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3. PROPUNERI DE TEME DE EXPERIMENT VIRTUAL DIDACTIC 

 

 

 

 Tema nr. 1: Asistarea prin experiment virtual a rezolvarii unei probleme 

de aruncare in camp gravitational uniform. 

 Textul problemei: Un avion de salvare intentioneaza sa arunce provizii unor 

alpinisti izolati pe un munte aflat cu 200 m mai jos. Avionul zboara orizontal cu 

200 km/h si arunca pachetul cu 200 m in fata alpinistilor. Ce viteza verticala (in 

sus sau in jos) ar trebui imprimata pachetului pentru ca el sa cada exact in locul 

in care se afla alpinistii? 

 1) Rezolvarea problemei. 

 Considerand originea sistemului de referinta in punctul de aruncare, ecuatia 

traiectoriei pachetului capata forma: 

2

0

2

0

0

2 xx

y

v

xg
x

v

v
y , 

unde v0x = 400 m/s este chiar viteza avionului, iar v0x este componenta 

necunoscuta a problemei. Punand conditia ca aceasta traiectorie sa treaca prin 

punctul de coordonate (x1 = 400 m, y1 = -200 m), unde se afla alpinistii, se 

obtine: 

x

xy
v

xg
v

x

y
v

0

1
0

1

1
0

2
, 

de unde v0y = -6,47 m/s. 

 2) Verificarea rezultatului prin experiment virtual. 

 Cu ajutorul barei de control al vitezei verticale se aplica valori apropiate de 

rezultatul teoretic obtinut si se constata ca pachetul cade intr-adevar in 

apropierea grupului de alpinisti. 
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 3) Analiza altor situatii posibile prin experiment virtual. 

 Atribuind si alte viteze verticale pachetului, eventual si valori pozitive (adica 

in sus), se verifica faptul ca acesta nu mai cade in locul cerut. Se costata in 

acelasi timp ca, o eroare a vitezei verticale de 0,75 m/s poate fi considerata 

rezonabila pentru scopul propus. 
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Tema nr. 1: Activitatea 2) 
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 Tema nr. 2: Verificarea, prin experiment virtual, a legii de conservare a 

impulsului la ciocnirea frontala a doua corpuri care se misca pe aceeasi 

dreapta. 

 Se considera doua corpuri de mase diferite m1, m2, care se deplaseaza in 

miscare de translatie, unul catre celalalt, suferind o ciocnire centrala (adica in 

care fiecare isi pastreaza momentul cinetic neschimbat). Fie 1v


 si 2v


 vitezele 

initiale ale celor doua corpuri si 1v


 si 2v


 vitezele lor finale. Teorema conservarii 

impulsului impune urmatoarea relatie intre aceste viteze: 

22112211 vmvmvmvm


. 

In cazul cand miscarea se face pe o singura axa, relatia de mai sus se poate scrie: 

22112211 vmvmvmvm , 

unde vitezele se considera acum marimi algebrice. Aceasta tema isi propune sa 

verifice aceasta ultima relatie prin experiment virtual. Pentru aceasta, se 

construieste dispozitivul virtual din figura alaturata (atasata temei), pastrand ca 

variabile ale problemei masele si vitezele celor doua corpuri. Instrumentele de 

masura virtuale furnizeaza atat valorile initiale cat si cele finale ale impulsurilor 

celor doua corpuri. De fapt, aceste instrumente masoara dependenta de timp a 

impulsului fiecarui corp. Momentul ciocnirii este marcat prin cate un salt in 

valoarea impulsului fiecarui corp. In acest fel, conservarea impulsului se poate 

verifica prin simpla comparare a sumelor algebrice ale impulsurilor initiale si 

finale ale corpurilor. 

 Se observa ca nu intra in discutie natura ciocnirii dintre corpuri (elastica sau 

neelastica), dar stabilirea naturii fenomenului de ciocnire (prin calcului si 

compararea energie cinetice initiale si finale) poate constitui o tema 

suplimentara in desfasurarea orei de fizica. 
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Tema nr. 2: exemplificarea conservarii impulsului pentru un caz particular de ciocnire. 



 17 

 Tema nr. 3: Verificarea, prin experiment virtual, a legii de conservare a 

impulsului pentru un sistem de doua corpuri aflate in interactiune. 

 Se considera doua corpuri de mase diferite m1 =5 kg, m2 = 15 kg, care se pot 

deplasa numai de-a lungul unei drepte si care se afla in interactiune permanenta 

prin intermediul unui resort elastic. Initial, corpurile se afla in repaos, iar 

resortul este intins cu o anumita valoare arbitrara. Impulsul total al sistemului 

este astfel nul la momentul initial. Teorema conservarii impulsului impune ca, 

daca forta totala externa asupra sistemului are componenta nula de-a lungul 

directiei de miscare, impulsul total sa ramana nul in tot timpul miscarii: 

02211


vmvm . 

Cum miscarea se face pe o singura axa, relatia de mai sus se poate scrie: 

02211 vmvm , 

unde vitezele se considera acum marimi algebrice. Aceasta tema isi propune sa 

verifice aceasta ultima relatie prin experiment virtual. Pentru aceasta, se 

construieste dispozitivul virtual din figura alaturata (atasata temei), pastrand ca 

variabila a problemei valoarea constantei elastice a resortului care leaga cele 

doua corpuri. Instrumentele de masura virtuale furnizeaza valorile instantanee 

ale impulsurilor celor doua corpuri. Se poate verifica astfel, prin simpla adunare 

algebrica a impulsurilor corpurilor, ca impulsul total al sistemului se mentine 

riguros nul. 

 Modificand valoarea constantei elastice a resortului, se observa ca acest 

rezultat nu se schimba. Ca tema suplimentara de lucru, se poate cere elevului ca, 

pe baza masuratorilor directe din grafic si aplicand teorema conservarii energiei 

mecanice acestui sistem, sa calculeze valoarea deformarii initiale a resortului.
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Tema nr. 3: verificarea conservarii impulsului pentru un sistem de doua corpuri aflata in interactiune permananta.  
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 Tema nr. 4: Verificarea, prin experiment virtual, a legii de conservare a 

energiei mecanice a unui corp, in camp gravitational uniform. 

 Un corp de masa data (0,18 kg) este lansat cu o anumita viteza initiala dintr-

un anumit punct si este obligat sa parcurga, fara frecare, o traiectorie fixata, in 

camp gravitational uniform (a se vedea figura atasata activitatii 1 a temei). 

Variabila problemei este energia totala initiala, E0, a corpului dar, in fapt, 

intrucat pozitia initiala este fixata, este variata numai viteza initiala. 

Instrumentele de masura virtuale determina, instantaneu, energiile cinetica (de 

translatie) si potentiala ale corpului, desenand graficele acestor marimi in functie 

de timp. Miscarea se poate vizualiza in timp real sau, cu ajutorul barei de control 

aflata la baza ecranului, se poate analiza scvential. Se pot determina astfel, in 

mai multe ipostaze ale miscarii, energia cinetica si cea potentiala ale corpului (a 

se vedea figurile atasate activitatilor 2 si 3 ale temei). Se verifica astfel ca suma 

algebrica a celor doua energii este egala tot timpul cu energia initiala: 

0EtEtE potcin . 

 Observatii: 

a) In setarea parametrilor corpului trebuie atribuita o anumita valoare si 

momentului de inertie al acestuia. Daca aceasta valoare este prea mica, atunci 

corpul capata si o miscare de rotatie, o parte din energia sa cinetica distribuindu-

se si rotatiei. In aceste conditii, suma dintre energia cinetica de translatie si 

energia potentiala gravitationala nu va mai ramane constanta. Acest fapt poate 

produce confuzii elevilor care nu sunt inca familiarizati cu dinamica corpurilor 

rigide. Din acest motiv, se recomanda ca, pentru demonstratii elementare, sa se 

atribuie valori mari momentului de inertie al corpului, astfel incat rotatia 

acestuia sa poata fi neglijata pe intervale de timp suficient de lungi. 

b) Forma traiectoriei impuse corpului poate fi si ea setata in mod diferit. 

Folosirea mai multor traiectorii impuse poate face demonstratia experimentala 

mult mai convingatoare pentru elevi. 
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Tema nr. 4: Activitatea 1) 
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Tema nr. 4: Activitatea 2) 
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Tema nr. 4: Activitatea 3) 
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 Tema nr. 5: Studiul, prin experiment virtual, al miscarii unui oscilator 

liniar armonic. 

 Se considera un corp suspendat in camp gravitational uniform cu ajutorul 

unui resort elastic (a se vedea figura a atasata temei). Masa si constanta elastica 

a resortului sunt variabilele experimentului virtual. Sub actiunea greutatii proprii 

si a fortei elastice din resort, corpul se comporta ca un oscilator armonic liniar. 

Oscilatiile sale se efectueaza in jurul unei pozitii de echilibru determinata de 

egalitatea greutatii cu forta elastica: 

mgllk e 0 , 

unde l0 este lungimea nedeformata a resortului, iar le este lungimea lui in pozitia 

de echilibru. 

 Frecventa oscilatiilor este data de relatia: 

m

k
πν 2 . 

 Experimentul virtual are ca scop masurarea pozitiei oscilatorului in timp si verificarea 

ecuatiei sale de miscare: 

φ
m

k
tsinAyy 0 , 

unde y0, A si φ sunt, respectiv, pozitia de echilibru, amplitudinea si faza initiala a miscarii. 

Instrumentul de masura virtual determina pozitia oscilatorului in functie de timp. 

 Cu ajutorul graficului se determina atat pozitia de echilibru a oscilatorului, cat si perioada 

miscarii. Se calculeaza apoi frecventa si se compara cu valoarea teoretica obtinuta mai sus. 

 Experimentele se pot relua pentru diferite mase ale corpului si pentru diferite constante 

elastice ale resortului (a se vedea figurile care prezinta variantele  b si c atasate temei). Corpul 

porneste intotdeauna din pozitia de echilibru, avand o anumita viteza initiala indreptata in jos. 
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Tema nr. 5: Varianta a) 
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Tema nr. 5: Varianta b) 
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Tema nr. 5: Varianta c) 
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 Tema nr. 6: Studiul, prin experiment virtual, al schimbului de energie 

dintre doi oscilatori cuplati. 

 Doi oscilatori pot interactiona intre ei intr-un mod oarecare si astfel pot 

schimba energie. Miscarea fiecaruia va fi astfel perturbata si influentata de 

celalalt. Interactiunea se poate reprezenta printr-o forta suplimentara adaugata la 

ecuatiile de miscare a fiecaruia dintre ei. Aceasta interactiune (forta) se numeste 

cuplaj. Natura fortei de cuplaj poate fi diversa. Putem avea, de exemplu, un 

cuplaj rezistiv, datorat rezistentei intampinate de oscilatori in miscare din partea 

mediului (fluidului) comun in care se afla (exemplu: doua pendule gravitationale 

care oscileaza in aer, in plane paralele, la distanta mica unul fata de celalalt; 

miscarile de convectie produse de unul din pendule actioneaza asupra celuilalt 

pendul). Evident ca, in acest caz energia totala a sistemului celor doi oscilatori 

nu se conserva, ci scade continuu in timp datorita efectelor disipative ale 

frecarii. Se poate imagina si un cuplaj electric, daca oscilatorii sunt incarcati cu 

sarcini electrice, sau magnetic, daca sunt doi magneti. Putem avea, de asemenea 

si cuplaj mixt, sau se poate ca oscilatorii sa se miste pe directii diferite, si asa 

mai departe. 

 In experimentul virtual prezentat, cuplajul este elastic, adica este determinat 

de o forta proportionala si de sens opus cu variatia distantei dintre oscilatori. 

Vom considera astfel doua pendule gravitationale care oscilleaza in acelasi plan, 

legate intre ele printr-un resort fin. In acest caz, evident, energia totala a 

sistemului de oscilatori se conserva, ei facand doar schimb de energie in timpul 

interactiunii.  

 Pentru simplitate, se poate considera cazul micilor oscilatii, in care cei doi 

oscilatori pot fi priviti ca liniari, pe aceeasi axa. Sa presupunem ca pozitia de 

echilibru a primului este luata ca origine a axei, si ca pozitia de echilibru a 

celuilalt este situata la distanta b de aceasta. Ecuatiile de miscare ale celor doi 

oscilatori capata urmatoarea forma: 
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2121212222

2121121111

x,x,x,xFbxktxm

x,x,x,xFxktxm



 . 

Notatia folosita pentru fortele de cuplaj este clara: F2→1 inseamna forta aplicata 

de 2 asupra lui 1, iar F1→2 este forta aplicata de 1 asupra lui 2. Aceste forte 

depind in general atat de pozitiile celor doi oscilatori cat si de vitezele acestora 

(de exemplu in cazul cuplajului cu frecare fluida) si, datorita principiului actiunii 

si reactiunii, sunt egale si de sensuri opuse: 

2112 FF . 

 Daca ne limitam la un cuplaj elastic, atunci fortele de cuplaj nu mai depind 

decat de variatia distantei relative dintre cei doi oscilatori. Sa luam ca exemplu 

forta aplicata asupra primului oscilator. Daca in timpul miscarii pozitiile celor 

doi oscilatori sunt x1 si x2, atunci distanta dintre ei va fi x2 – x1 si variatia 

lungimii “resortului” (adica variatia distantei relative dintre ei) este: 

bxx 12 . 

Daca aceasta diferenta este pozitiva, atunci “resortul” este intins si forta asupra 

lui 1 este in sensul pozitiv al axei. Daca diferenta este negativa, atunci “resortul” 

este comprimat si forta asupra lui 1 este orientata catre sensul negativ al axei. 

Deci, in general, 

bxxF 1212 , 

unde α este o constanta pozitiva. Rezulta deci ca sistemul ecuatiilor de miscare 

se poate scrie: 

0bxxbxx

0bxxxx

12

2

2c2

2

22

12

2

1c1

2

11




, 

unde am notat cu 212121 ,,, m/kω  pulsatiile oscilatorilor necuplati si cu 

2121 ,,c m/αω , pulsatiile "de cuplaj" ale oscilatorilor. Evident ca problema 

cuplajului are sens atunci cand forta de cuplaj este foarte mica in raport cu 

fortele elastice, sau, mai exact, cand pulsatiile de cuplaj sunt mult mai mici decat 
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pulsatiile oscilatorilor independenti. Rezolvarea sistemului de ecuatii 

diferentiale astfel obtinut se face prin decuplarea ecuatiilor in urma unei 

schimbari liniare de variabile. 

 Cel mai important aspect care trebuie urmarit este variatia in timp a 

energiilor totale ale celor doi oscilatori. Pentru mai multa concretitudine, se 

poate presupune ca unul dintre ei initial in repaos, in pozitia lui de echilibru. Se 

constata ca, in timp, energia oscilatorului care porneste din repaos creste, iar a 

celuilalt descreste. Energia lui ajunge la un maxim in acelasi moment in care 

energia celuilalt atinge un minim. Dupa aceea situatia se inverseaza si asa mai 

departe, oscilatorii isi transfera periodic unul altuia energia mecanica. 

Reprezentand grafic suma celor doua energii, se constata ca ea nu este constanta, 

ci are usoare oscilatii. Aceasta se datoreaza faptului ca suma energiilor totale ale 

celor doua mobile nu reprezinta energia totala a sistemului, ci mai trebuie 

adaugata si energia elastica inmagazinata in cuplaj. Deci, daca la suma 

energiilor vei adauga si 2

12 bxx
2

1
, atunci se obtine o marime care este 

riguros constanta in timp. 

 Se constata de asemenea ca, in cazul in care cei doi oscilatori sunt identici, 

transferul de energie dintre ei este optim, adica, in momentul in care energia 

unuia este maxima, a celuilalt este zero. In aceasta situatie speciala se spune ca 

oscilatorii sunt in rezonanta. 

 In cadrul experimentului virtual prezentat, prima activitate este realizarea si 

observarea schimbului energetic dintre oscilatori la rezonanta (a se vedea figura 

ce prezinta activitatea 1 a temei). 

 In activitatea 2 (a se vedea figura respectiva), se urmareste realizarea 

rezonantei in conditiile unui cuplaj mai "tare", marind de patru ori valoarea 

constantei elastice. 

 In activitatea 3 (a se vedea figura respectiva), folosind acelasi cuplaj slab de 

la prima activitate, se studiaza cum este influentat schimbul de energie dintre 
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oscilatori de raportul maselor acestora. Se constata ca transferul de energie nu 

mai este optim de la corpul mai usor catre cel mai greu, corpul de masa mai 

mica avand tot timpul o energie nenula. 
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Tema nr. 6: Activitatea 1) 
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Tema nr. 6: Activitatea 2) 
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Tema nr. 6: Activitatea 3) 
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 Tema nr. 7: Studiul, prin experiment virtual, al traiectoriei si legilor de 

miscare la aruncarea pe oblica in camp gravitational uniform. 

 Miscarea unui punct material in camp gravitational uniform este determinata 

de forta verticala constanta cu care campul actioneaza asupra corpului. Intr-un 

sistem de axe xOy, cu axa Oy orientata vertical in sus, proiectia punctului pe axa 

orizontala are deci o miscare rectilinie si uniforma, iar proiectia pe axa verticala 

are o miscare uniform variata cu acceleratia -g: 

2

0

00

2

1
tgtvyty

tυxtx

oy

x

, 

unde (x0, y0) este pozitia punctului de lansare si v0x,y sunt componentele vitezei 

initiale ale vitezei. Eliminand timpul intre relatiile precedente, se poate obtine 

ecuatia traiectoriei mobilului: 

2

02

0

0

0

0

0
2

xx
υ

g
xx

υ

υ
yy

xx

y . 

Asa cum se observa, aceasta ecuatie reprezinta o parabola cu varful in sus. Din 

punct de vedere cinematic, elementele principale ale acestei traiectorii sunt 

distanta maxima pe orizontala fata de punctul de aruncare (bm): 

g

υυ
b

yx

m

00
2  

si inaltimea maxima atinsa fata de nivelul punctului de aruncare (hm): 

g

υ
h

y

m
2

2

0 . 

Este evident ca interpretarea fizica a acestor parametri ai traiectoriei nu are sens 

decat daca aruncarea este "in sus" (υ0y > 0). 

 In experimentul virtual propus se urmareste punerea in evidenta a traiectoriei 

si determinarea parametrilor acesteia (activitatea 1), studiul modificarii 

traiectoriei cu ajutorul componentelor vitezei initiale (activitatea 2) si masurarea 
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pozitiei verticale si orizontale ale punctului in functie de timp in scopul 

compararii cu ecuatiile teoretice (activitatea 3). Cele trei activitati propuse sunt 

ilustrate in cele trei figuri atasate acestei teme.  
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Tema nr. 7: Activitatea 1) 
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Tema nr. 7: Activitatea 2) 
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Tema nr. 7: Activitatea 3) 
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 Tema nr. 8: Studiul, prin experiment virtual, al principiului de 

functionare al electroscopului. 

 Consideram doua corpuri identice, de dimensiuni neglijabile, cu masa m = 50 

g fiecare, suspendate in acelasi punct de doua fire identice, de lungime l = 1 m 

fiecare. Unul din corpuri poarta o sarcina fixa Q = 10
-6

 C, iar celuilalt i se pot 

transmite cantitati de sarcina variabile (q), de acelasi semn cu Q. Spatiul 

inconjurator se considera vidat, de permitivitate ε0. 

 Lasat liber, sistemul intra intr-o miscare oscilatorie amortizata (datorita 

frecarilor cu aerul) si ajunge intr-o pozitie de echilibru determinata de anularea 

fortei totale asupra fiecarui corp. Scriind acesta conditie de echilibru pentru unul 

din corpuri, se obtine egalitatea: 

224 dl

gm

d

F
, 

unde F este forta de respingere dintre cele doua sarcini electrice: 

2

04 dπε

Qq
F , 

iar d este distanta dintre corpuri la echilibru. Combinand cele doua ecuatii de 

mai sus, se obtine o relatie intre sarcina q si distanta dintre corpuri d: 

22

3

0

4
4

dl

d

Q

m
gπεdq . 

 Folosind sarcini q cunoscute se poate deci construi curba de etalonare q(d) 

sau d(q), care poate fi ulterior folosita pentru determinarea unor sarcini 

necunoscute prin simpla masurare a distantei dintre corpuri. 

 In experimentul virtual proiectat, cu ajutorul barei de control indicata, se 

variaza valoarea lui q si se elibereaza corpurile de fiecare data. Instrumentul de 

masura virtual masoara distanta d dintre sarcini si o prezinta atat sub forma de 

grafic d(t), cat si ca valoare numerica. Se pot observa astfel atat oscilatiile care 

duc sistemul in starea de echilibru, cat si valoarea de echilibru a distantei d.
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Tema nr. 8: Activitatea 1a) 
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Tema nr. 8: Activitatea 1b) 
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Tema nr. 8: Activitatea 1c) 
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 Tema nr. 9: Ilustrarea, prin experiment virtual, al principiului de 

functionare al ciclotronului. 

 Ciclotronul este un dispozitiv folosit pentru accelerarea particulelor 

elementare incarcate si a ionilor. Piesele cele mai importanrte sunt duantii, adica 

doi semicilindri identici, separati printr-o fanta ingusta, de-a lungul unui 

diametru comun (a se vedea figurile atasate temei). Perpendicular pe bazele 

duantilor se aplica un camp magnetic uniform si constant (B). In zona fantei, 

acest camp este absent, in schimb, intre duanti se aplica o diferenta de potential 

care are rolul de a accelera ionii aflati in aceasta zona. Raza traiectoriei unui ion 

cu viteza υ perpendiculara pe campul magnetic B se obtine din echilibrul fortei 

Lorentz si al fortei centrifuge in sistemul de referinta propriu al ionului: 

B

υ

q

m
R , 

unde m si q sunt, respectiv, masa si sarcina ionului. In acest fel, perioada de 

rotatie T a ionului (nerelativist) in camp magnetic este independenta de viteza 

acestuia: 

q

m

B

π
T

2
. 

Acest fapt sta la baza principiului de functionare al ciclotronului: odata lansat 

ionul din sursa care se afla undeva in zona fantei, polaritatea tensiunii de pe 

duanti se schimba cu frecventa 2/T, astfel incat ionul intrat in fanta dupa fiecare 

semicerc parcurs in camp magnetic sa fie mereu accelerat de campul electric 

dintre duanti si traiectoria sa sa fie curbata mereu in sens convenabil. La fiecare 

trecere prin fanta viteza ionului creste si raza traiectoriei sale se mareste 

corespunzator. Ajuns la marginea unuia din duanti, ionul este in final eliberat la 

o energie proportionala cu tensiunea dintre duanti si cu numarul de treceri prin 

fanta. 
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 Experimentul virtual propus ilustraza toate aceste caracteristici ale 

ciclotronului (a se vedea figurile atasate temei). Este prevazut un instrument de 

masura virtual care da viteza instantanee a ionului, atat sub forma de grafic υ(t), 

cat si ca valoare numerica. In acest fel, se poate urmari in fiecare etapa miscarea 

ionului, atat in interiorul duantilor, cat si in zona de accelerare. Se remarca 

constanta vitezei in timpul deplasarii in camp magnetic si "salturile" acesteia la 

trecerea prin camp electric. Se remarca de asemenea invarianta intervalelor de 

timp in care ionul se misca in camp magnetic. Cu ajutorul "vitezometrului" 

virtual se poate determina si viteza finala a ionului, la iesirea din ciclotron. 
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Tema nr. 9: Activitatea 1a) 
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Tema nr. 9: Activitatea 1b 
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Tema nr. 9: Activitatea 1c) 
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 Tema nr. 10: Studiul, prin experiment virtual, al principiului de 

functionare al spectrometrului de masa pentru ioni. 

 Spectrometrul de masa este un dispozitiv folosit pentru determinarea cu mare 

precizie a maselor ionice prin masurarea deviatiei traiectoriei ionilor accelerati, 

la intrarea lor intr-un camp magnetic uniform. Schema dispozitivului este aratata 

in cele trei figuri atasate temei: fascicolul monocinetic de ioni (vitezele ionilor 

sunt aceleasi (υ), ei fiind in prealabil accelerati si selectati cu ajutorul unui filtru 

de viteza) intra, printr-o fanta ingusta practicata intr-un paravan, intr-o zona 

aflata in camp magnetic uniform si constant B (viteza fascicolului fiind 

perpendiculara pe liniile de camp). Sursa de ioni poate fi reglata sa produca ioni 

de aceeasi sarcina q. In aceasta zona, ionii descriu semicercuri cu raza data de 

relatia: 

B

υ

q

m
R , 

unde m este masa ionului. Diametrul semicercului descris de ion este astfel 

proportional cu masa acestuia si este egal cu distanta fata de fanta la care ionul 

loveste paravanul. In aceasta pozitie este dispusa o placa fotografica sau alti 

detectori specializati, pentru a pune in evidenta locul de impact si pentru a putea 

determina astfel raza traiectoriei si deci masa ionului. 

 Experimentul virtual proiectat evidentiaza acest principiu de masura pentru 

un camp magnetic fixat de 1T in care patrund atomi ionizati cu o singura sarcina 

pozitiva, cu viteza de 1000 m/s. Variabila experimentului este masa ionica, iar 

instrumentul de masura virtual da pozitia instantanee a ionului. Desfasurarea 

experimentului este programata sa se intrerupa in momentul cand ionul loveste 

placa fotografica de pe paravanul cu fanta. Valoarea absoluta a coordonatei y a 

ionului in aceasta pozitie finala este chiar diametrul traiectoriei. Relatia de mai 

sus se poate verifica astfel direct. 
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Tema nr. 10: Activitatea 1a) 
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Tema nr. 10: Activitatea 1b) 
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Tema nr. 10: Activitatea 1c) 
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 Tema nr. 11: Asistarea, prin experiment virtual, a exercitiilor de statica 

punctului material. 

 Pozitia de echilibru a unui punct material este determinata de anularea 

rezultantei tuturor fortelor care actioneaza la un moment dat asupra punctului, 

adica, ceea ce se numeste "conditia de echilibru al fortelor". Teoretic, aceasta 

conditie impune anularea sumei algebrice a proiectiilor tuturor fortelor pe orice 

directie din spatiu, adica impune descompunerea conditiei de echilibru dupa 

diferite directii. In probleme practice, astfel de calcule pot pune dificultati 

serioase elevilor incepatori si de aceea este nevoie de asistarea primelor exercitii 

de statica de efectuarea unor experimente. 

 Montajul propus in aceasta tema este dintre cele mai simple: un corp (M3) 

este suspendat din acelasi punct prin doua fire trecute peste doi scripeti ideali 

aflati pe aceeasi orizontala la o distanta fixata (4 m), de care atarna alte doua 

corpuri (M1 si M2; a se vedea figurile atasate temei). Tensiunile din fire sunt 

egale in valoare absoluta cu greutatile acestor corpuri. Echilibrul corpului M3 se 

stabileste atunci cand rezultanta celor trei forte care actioneaza asupra sa este 

nula: 

0213


TTgM . 

 Variabilele experimentului sunt masele celor trei corpuri, iar instrumentul de 

masura virtual determina coordonatele masei M3. Cunoscand coordonatele 

scripetilor (-2 m, 1 m) si (2 m, 1 m), se pot calcula apoi unghiurile formate de 

fire cu orizontala. In acest fel, relatia de echilibru de mai sus se poate verifica 

prin descompunere, atat pe directiile verticala si orizontala, cat si pe alta pereche 

de directii aleasa pentru exercitiu. 

 Trebuie observat ca nu pentru orice valori ale maselor din experiment exista 

o configuratie rezonabila de echilibru si, de aceea, valorile maselor trebuie 

reglate cu ajutorul barelor de control chiar in timpul rularii programului. 
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Tema nr. 11: Activitatea 1a) 
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Tema nr. 11: Activitatea 1b) 
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Tema nr. 11: Activitatea 1c) 
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CONCLUZII 

 

 

In etapa actuala, in procesul de modernizare a invatamintului romanesc, 

utilizarea calculatorului in procesul de predare-invatare devine o conditie 

absolut necesara. 

Imbinarea metodelor traditionale de laborator si cea asistata de calculator, 

asigura o eficienta crescuta in procesul de instruire a elevilor.procesul de 

invatare si de intelegere este mai rapid, deoarece: 

 Animatia permite elevilor intelegerea mai usoara a principiilor fizice, 

deci se cistiga timp de predare. 

 Spre deosebire de dispozitivele de laborator,componentele nu se 

distrug ireversibil. 

 Programul incurajeaza creativitatea. 

 Corespunde necesitatii programei de fizica; 

 Face placuta studierea fizicii. 
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