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1. Introducere
Punctul de plecare al acestui cerc stiintific a fost determinarea experimentala a
vitezei de propagare a sunetului pe directie longitudinala intr-un solid de tip bara. Initial
s-au cautat raspunsuri la urmatoarele probleme:
- Gasirea unei metode de masurare experimentale simple, precise, reproductibile
in laborator;
- Constituirea unei baze de date cu valori exacte ale vitezelor pentru diferite
materiale. Literatura de specialitate disponibila prezinta valori incerte (in
limite relativ largi, conform rezultatelor din [7] comparaţie cu rezultatele
noastre).
Pe parcursul cercetarilor s-au descoperit o utilitate importantă a acestor determinari, cum
ar fi:
- Determinarea experimentala a valorii modulului de elasticitate longitudinal
(modulul lui Young) pentru diferite materiale, ca alternativă la metodele
clasice ([3], [4], [5], [12])
2. Consideratii teoretice
Practic sunetul se propaga in solide sub forma unor unde elastice de compresiunedilatare locala. Pentru determinarea vitezei sunetului intr-o bara de lungime mare
(raportat la celelalte dimensiuni) experimentele noastre au aratat ca se poate produce o
unda singulara (de exemplu prin intermediul unui impuls mecanic produs prin lovire pe
un capat al barei) si se masoara timpul t in care aceasta unda parcurge distanta d dintre
doua repere plasate pe bara (distanta presupusa cunoscuta). Evident, viteza este definita
cu relatia simpla:
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Una dintre cele mai interesante valorificari ale determinarii vitezei de propagare a
sunetului este determinarea experientala a modulului de elasticitate longitudinal E, aflat in
relatie cu viteza si cu densitatea ρ a materialului barei, conform formulei [6]:
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Din care rezulta:
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Se defineste astfel o cale de determinare a valorii modulului de elasticitate
longitudinal, cu mult mai simpla decat varianta clasica (panta caracteristicii de deformare
a unei epruvete solicitate la intindere in planul σ-ε in zona de deformare elastica) .
(3)

3. Organizarea standului experimental
Pentru masurare timpului de propagare a undei elastice se utilizeaza o grinda din
otel, profil patrat gol la interior si doi senzori de vibratii de tip generator, conform vederii
partiale asupra standului experimental conform figurii 1.

Figura 1. Vedere de ansamblu asupra grinzii
In figurile 2a şi 2b se prezinta câte o vedere asupra senzorilor utilizaţi (identici, de tip

Figura 2a. Vedere asupra
Figura 2b. Vedere asupra senzorului de vibraţii plasat
senzorului de vibraţii plasat în
în capătul din dreapta al grinzii.
capătul din stânga al grinzii.
GS-11D, GeoSpace). Acest senzor este de tip generator şi se montează câte unul pe
fiecare capăt al grinzii prin intermediul unei benzi adezive transparente. La bornele
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fiecărui senzor se genereaza o tensiune electrica atunci cand se produce deplasare locala a
acestuia (datorata trecerii undei elastice).
Tensiunea generată este proporţională cu derivata deplasării senzorului. Avantajul
utilizării acesuui tip de senzori constă în aceea că semnalul electric furnizat de senzori
este suficient de puternic pentru a evita orice prelucrare suplimentară a acestuia (in
special amplificare).
Semnalele furnizate de acesti senzori se sunt prelevate prin cabluri speciale (cu
ecranare elctromagnetică) şi se aplica pe primele două intrări ale unui osciloscop numeric
PicoScope 4424 cu opt intrări, conform figurii 3.
Fiecare din cele două semnale este prelevat şi convertit din format analogic în
format numeric şi apoi livrat calculatorului care realizează funcţia unui ecran de
osciloscop (vizualizare semnale, măsurare primară, etc.)

Figura 3. Vedere de ansamblu
asupra partii de achizitieprelucrare a datelor.

Figura 4. Vedere de ansamblu
asupra sistemului de producere a
impulsului mecanic pe capătul
grinzii.
Producerea undelor elastice longitudinale se face prin impuls mecanic unic, cu
ajutorul unui pendul care loveşte capătul grinzii pe direcţie axială, conform figurii 4
(pendulul este de fapt un ciocan Charpy pentru testarea epruvetelor mecanice la
rezilienţă)
Utilizarea acestui sistem s-a impus deoarece este necesară realizarea unor
impulsuri repetabile (timpul de propagare se calculează ca valoare medie din mai multe
experimente).
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Ciocanul este lansat de fiecare dată sub acelaşi unghi. Pendulul poate fi plasat la ambele
capete, pentru a produce excitaţie longitudinală în ambele sensuri.
4. Rezultate experimentale
În figura 5 se prezintă semnalul produs de cei doi senzori după momentul
impactului, la excitarea impuls a grinzii din partea stângă.
La producerea unui impuls mecanic, practic senzorii sunt excitati cu decalaj
temporal egal cu timpul de propagare a undei elastice, intre senzori. In figura 5 se
prezinta o imagine a celor 2 semnale la excitatia grinzii din capatul din stanga. După
momentul excitaţiei, practic grinda execută o mişcare de pendulare, de corp solid
suspendat pe capete. În
demersul
nostru
interesează zona de timp
din imediata proximitate
a excitaţiei, marcat cu
A pe figura 5. Acest
moment este obţinut prin
detalierea imaginii din
figura 5, conform figurii
6.
Semnalul cu albastru
corespunde trecerii undei
elastice prin dreptul
senzorului din partea
stângă, semnalul cu
Figura 5. Evoluţii ale semnalelot generate ca urmare a
culoarea
roşie
excitaţiei de tip impuls a grinzii, din partea stângă.
corespunde
trecerii
undei
elastice
prin
dreptul senzorului din
partea dreapta. Există
evident
un
decalaj
temporal
(întârziere)
datorat timpului de
propagare
a
undei
elastice.
Măsurarea
relativ
precisă a acesui timp de
decalaj se poate face
dacă se utilizează o
fereastră de timp cu
durata de 1 ms, cu
ajutorul unor rigle de
Figura 6. Detaliu la figura 5 în zona A.
timp conform figurii 7.
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Figura 7. Relatia temporala de descriere a propagarii undei elastice la excitarea din
capatul din stanga.
Practic cele 2 semnale trec pe front cazator cu un decalaj t= 614 µs, acest timp este
marcat intre cele doua rigle temporale verticale. Primul trece pe front, semnalul provenit
de la senzorul cel mai apropiat. Cu o distanta intre senzori d=3,22 m se poate calcula
rapid viteza de propagare a undei elastice. Pentru limitarea erorilor de masurare, se
realizeaza douasprezece determinari, pentru care s-au obţinut cu valorile de timp de
propagare din tabelul 1.
622,5 614
µs
µs

627,7
µs

630,9
µs

622,5
µs

621,4
µs

627,7
µs

622,5
µs

634,1
µs

617,2
µs

616,1
µs

625,6
µs

Tabelul 1. Valori ale timpilor de propagare pentru grinda din oţel (excitaţie din stânga).

Se elimina valoarea cea mai mare si cea mai mica, si se obtine o valoare medie de
t=623,41 µs.
Pentru cresterea gradului de incredere a masuratorilor s-au repetat experimentele excitand
grinda din capatul opus (din dreapta).
In figura 8 se ilustreaza evolutia semnalelor generate de cei doi senzori in aceste conditii.
Prin comparatie cu figura 7 ambele semnale evolueaza in sus (se schimba sensul de
excitatie). De asemeni, aici primul semnal care trece pe front corespunde celuilalt senzor
(cu rosu).
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Figura 8.Relatia temporala de descriere a propagarii undei elastice la excitarea din
capatul din dreapta.
S-au efectuat douasprezece experimente si s-au obtinut valorile de timp din tabelul 2.
623,5
µs

626,7
µs

623,5µs 619,3 628,1, 623,5 616,1 620,4 623,,5 629,9 611,9 614
µs
µs
µs
µs
µs
µs
µs
µs
µs

Tabelul 2. Valori ale timpilor de propagare pentru grinda din oţel (excitaţie din dreapta).

Cu aceeasi procedura de prelucrare a datelor, se obtine o medie a timpilor de
propagare t=621.86µs .
Este important de remarcat faptul ca cele doua valorii medii sunt foarte apropiate,
ca justificare a repetabilitatii experimentului.
Vom considera media celor doua valori (t = 622,35 µs) pentru calculul vitezei din
formula 1, obtinandu-se valoarea v = 3,22m/0,00062235s = 5173,93 m/s.
Considerand densitatea otelului ρ= 7810kg/m3, conform formulei (3), se
calculeaza imediat valoarea modulului de elasticitate longitudinal E = v2·ρ = 5173,932
·7810 Kg/m·s2 = 2,09 · 1011 Pa sau E = 2,09 · 105 MPa. Aceasta valoare este foarte
apropiata de cea cunoscuta din literatura de specialitate (2,1·105 MPa).
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Practic s-a aplicat experimental un nou procedeu de masurare a modulului de
elasticitate longitudinal (Young). Valoarea gasita este identica cu cea din metodele clasice
de solicitare la intindere. Se confirma astfel viabilitatea acestei metode care poate fi
aplicata si pentru alte materiale.
De exemplu, s-au repetat experimentele pentru o grinda din lemn de brad, cu
lungimea totală de 3,97 m (lătimea de 0,047 m înălţimea de 0,042 m deci volumul de
0,00783678 m3) masa de 3,195 Kg (deci densitatea ρ =3,195/0,00783678 = 407,692
Kg/m3), suspendată în acelaşi mod, prevăzută cu acelaşi tip de senzori, si cu acelasi mod
de prelevare a datelor.
Valoarea densităţii este foarte apropiată de cea indicată în literatura de specialitate
[8], adică 415 Kg/m3.
În tabelul 3 se prezintă timpii de propagare la excitaţia din stânga:
770,5 747
753,3 778,6 773,3 776,5 761,7 763,8 762,8 758,6 763,8 792,3
µs
µs
µs
µs
µs
µs
µs
µs
µs
µs
µs
µs
minim
maxim
Tabelul 3. Valori ale timpilor de propagare pentru grinda din lemn (excitaţie din stânga).

Se elimina valoarea cea mai mare si cea mai mica, şi se obtine o valoare medie a
timpului de propagare de t=766,26 µs.
În tabelul 4 se prezintă timpii de propagare la excitaţia din stânga:
781,8
µs

790,2
µs

779,7µs 802,9 781,8 767 777,6 789,2 790,2 793,4 781,8 756,5
µs
µs
µs
µs
µs
µs
µs
µs
µs
maxim
minim
Tabelul 4. Valori ale timpilor de propagare pentru grinda din lemn (excitaţie din dreapta).

Se elimina valoarea cea mai mare si cea mai mica, şi se obtine o valoare medie a
timpului de propagare de t=774,65 µs. Această valoare este uşor diferită faţă de
precedenta deoarece s-a folosit un alt tip de excitaţie, anume lovirea grinzii cu un
ciocanel. Nu s-a putut asigura reproductibilitatea excitaţiei ca în cazul grinzii din oţel
(prin folosirea pendulului).
Folosind media timpilor de propagare (t=770,45 µs), pentru o distanţă între senzori de
3,89 m, se obţine o viteză medie de propagare a undelor elastice v = 5048,99 m/s.
Este interesant de remarcat faptul că viteza de propagare a sunetului în lemn de
brad (5048,99 m/s) nu este cu mult diferită de viteza de propagare a sunetului in oţel
(5173,93 m/s).
Pe baza valorii densităţii (407,692 Kg/m3) şi a vitezei (5048.99 m/s) se poate
deduce
valoarea
modului
de
elasticitate
longitudinal:
E
=
v2·ρ
=5048,992·407,692=1,0393·1010 Pa=1,0393·104MPa. Această valoare este foarte
apropiată de cea indicată în literatura de specialitate, adică E = 1,024·104 MPa (conform
cu [8])
S-a repetat experimentul folosind de această dată ca mediu de propagare o ţeavă
din cupru cu lungimea de 3 m (D =15 mm, d = 13,9 mm), având o masă de 0,633 Kg
(deci o densitate ρ = m/V = 0,633/[π/4·(0,0152-0.01392) ·3] = 8450,88 Kg/m3) cu distanţa
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dintre senzori de 2,818 m. S-au obţinut următoarele valori pentru timpii de propagare
exprimaţi în μs (12 de determinări, excitaţie numai dintr-un singur capăt).
742,7

757,7

761,7

751

753

734

744,9

749,1

749,1

753,3

761,7

740,7

Tabelul 5. Valori ale timpilor de propagare pentru grinda din ţeavă de cupru (excitaţie
din dreapta).
Valoarea medie a timpului de propagare este de 749,90 μs, ceea ce implică o
viteză de propagare a sunetului (respectiv a undei elastice) cu valoarea v =
2,818·106/749,90=3757,8 m/s.
Rezultă rapid valoarea modulului de elasticitate longitudinal E = v2·ρ
=3757,82·8450,88 = 119335390631,5 Pa =119,33 GPa.
Şi aceasta valoare este apropiată de cea prezentată în literatura de specialitate (120
GPa conform cu [1] respectiv 117 GPa conform cu [2])
Metoda de determinare a modulului lui Young are urmatoarele avantaje:
-nu cere utilizarea unei masini de incercat complicate (de exemplu la tractiune);
-permite determinari pe materiale care nu suporta tractiune (sticla, beton, roci,
etc);
-este foarte simplu de aplicat, pe un stand experimental extrem de sumar (conform
figurilor 1, 2, 3 şi 4 se observa rezemarea grinzii, fixarea senzorului si maniera de
excitatie, cu pendul). Pentru determinările vitezei de propagare a sunetului in lemn şi în
cupru s-a folosit excitaţie manuală, prin lovire cu un ciocănel din cupru.
5. Concluzii
Rezultatele experimentale obţinute confirmă viabilitatea acestei metode de
determinare a vitezei de propagare a undei elastice respectiv a modulului de elasticitate
longitudinal. În tabelul 6 se prezintă sintetic rezultatele obţinute, în comparaţie cu cele
prescrise de literatura de specialitate calificată, marcate cu caractere îngroşate (între
paranteze, cu culoare roşie sunt prezentate valori care nu prezintă încredere,) iar în
paranteze patrate se precizează sursa (conform bibliografiei).
Material

Oţel (OL 60)

Cupru

Lemn de brad

Viteza de
propagare a
sunetului
(experimentală)
[m/s]
5173,93

Viteza de
Modul de
propagare a
elasticitate
sunetului (din
longitudinal
literatură)
(experimental)
[m/s]
[MPa]
2,09·105
5100, [6]
5130, [10]
(5900, [9])
3757,8
1,1933·105
3560, [10]
(4700, [9])
(4760, [7])
5048,99
0,10393·105
5278, [11]
(3960, [2])
Tabelul 6. Sinteza rezultatelor experimentale.
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Modul de
elasticitate
longitudinal
(din literatură)
[MPa]
2,1·105

1,17·105, [2]
1,20·105, [1]
0,1024·105, [8]

Prin comparaţie, rezultatele experimentale -mai ales cele legate de valorile
modulului de elasticitate longitudinal - sunt foarte apropiate cu cele consacrate de
literatura de specialitate. Discrepanţele mari intre valorile vitezelor de propagare a
sunetului se explică prin lipsa unei proceduri corecte -aşa cum se propune aici- de
determinare a acesteia.
6. Cercetări viitoare
În viitor se intenţionează cercetarea unor noi posibilităţi de valorificare a
proprietăţilor de propagare a undei elastice în solide legate de:
- localizarea spaţială a surselor de excitaţie în medii elastice (uni, bi şi
tridimensionale) cu doi, trei respectivi patru senzori, folosind informaţia legată de viteză
şi diferenţa de timpi de propagare;
- construirea unui echipament portabil pentru determinarea modulului de
elasticitate longituinal pe componente din structuri metalice.
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