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Sonarul

SONAR   = Sound Navigation and Ranging

Utilizează sunete pentru explorarea subacvatică

deoarece au o capacitate de penetrare mai

mare decât undele electromagnetice.

Sonar emite un sunet care este returnat de obiectul

întâlnit prin reflexie sub forma unui ecou.

2 d = v t

echolocation



RADAR = utilizează unde electromagnetice ( microunde)

SONAR = utilizează unde mecanice (sunetul) 



Radarul – instrument care detectează poziţia şi viteza unui obiect utilizând unde 

electromagnetice ( în domeniul radio).

Nume Lungime de undă Frecvenţa (Hz)

Radiaţii
gama

mai putin 0.02 nm mai puţin 15 EHz

Radiaţii X 0.01 nm – 10 nm 30 EHz – 30 PHz

UV 10 nm – 400 nm 30 PHz – 750 THz

Vizibil 390 nm – 750 nm 770 THz – 400 THz

Infraroşu 750 nm – 1 mm 400 THz – 300 GHz

Micround

e
1 mm – 1 metri 300 GHz – 300 MHz

Radio 1 m – 100,000 km 300 MHz – 3 Hz

http://en.wikipedia.org/wiki/Hertz
http://en.wikipedia.org/wiki/Exa-
http://en.wikipedia.org/wiki/Peta-
http://en.wikipedia.org/wiki/Very_high_frequency
http://en.wikipedia.org/wiki/Extremely_low_frequency


Ce este sunetul



Ce este sunetul

Urechea umană percepe sunete dacă au frecvenţe cuprinse între 20 Hz - 20 kHz

Sunetele cu frecvenţe mai mici de   20 Hz sunt numite infrasunete.
Sunetele cu frecvenţe mai mari  20 000 Hz = 20kHz se numesc ultrasunete

Soursă

sonoră



Senzori şi interfeţe

GoMotion = senzor de mişcare, foloseşte ultrasunete

LabPro = interfaţă care conectează senzorii 

cu computerul

LoggerPro = software care colectează şi 

interpreteazădate



Detecţie intre 0,15 şi 6 m

Rezoluţie de 1mm

Ultrasunete 50 kHz

Viteza ultrasunetelor în aer de 343m/s

Funcţionează pe principiul ecolocaţiei

Senzorul de mişcare



Mişcare rectilinie uniformă



Căderea liberă

𝑎 = 𝑔 = 9,8 𝑚/𝑠2

𝑔 = 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎ţ𝑖𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎ţ𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙ă
𝑮

𝑮 greutatea, forţa de atracţie gravitaţională exercitată

de Pământ 

G = mg

m = 2kg

G = mg = 2kg ∙ 9,8 𝑚/𝑠2 = 19,6 N



Valerica Baban



Studiul căderii libere în mediu vâscos

1. Determinarea vitezei medii

2. Determinarea vitezelor momentane 

3. Determinarea vitezei limită de cădere în mediu

vâscos

Obiectivele lucrării



Mişcarea în mediu vâscos

a. Curgere laminară ( viteze mici)

b. Curgere turbulentă ( viteze mari)



Metoda celor mai mici pătrate

0

20

40

60

80

100

120

0.0 5.0 10.0 15.0

x
(m

)

timp(s)

distanţă-timp

0

20

40

60

80

100

120

0.0 5.0 10.0 15.0

x
(m

)

timp(s)

distanţă-timp


