
Compunerea fortelor paralele 

Profesor Simona TURCU Page 1 

a. Compunerea forțelor paralele cu aceeași orientare 
 
Scopul lucrării : Determinarea rezultantei a 2 forțe cu aceeați orientare 
Teoria lucrării : În cazul în care 2 forțe cu aceeași orientare acționează asupra unui corp, 
forța rezultantă va avea aceeași direcție și același sens cu cele două iar valoarea ei va fi egală 
cu suma forțelor: R=F1+F2      
 
Materiale necesare: dinamometru, corpuri cu mase diferite, prevăzute cu cârlige. 
Modul de lucru: 
- Se agață unul dintre corpuri de dinamometru. Dinamometrul va indica valoarei forței cu 
care corpul acționează asupra dinamometrului ( greutatea corpului). Repetă procedeul de 
încă 4 ori și trece valorile găsite în tabelul de mai jos. 

 
 
 
 

- Suspendă acum câte 2 corpuri și înregistrează în tabel valorile citite pe 
dinamometru 

- Suspendă acum 3 corpuri și înregistrează din nou valorile în tabel. 
 
Valorificarea rezultatelor: 
 
Valorile citite se trec in tabelul de mai jos: 
 

Corpul Forța (G) 
(N) 

Fortța rezultantă (R) 
obținută experimental (N) 

Forța rezultantă (R) 
obținută teoretic (N) 

1    

2    

3    

4    

5    

1 si 2    

3 si 4    

1,3 si 5    

 
1. Compară valorile obținute experimental cu cele obținute teoretic, cu 
formula R=F1+F2 

2. Reprezintă pe desen forța cu care corpul acționează asupra dinamometrului. 

 
b. Compunerea forțelor paralele cu sens opus 
 
Scopul lucrării : Determinarea rezultantei a 2 forțe cu aceeași direcție dar sens opus 
Teoria lucrării : În cazul in care 2 forțe cu aceeași direcție dar sens opus acționează asupra 
unui corp, forța rezultantă va avea aceeași direcție cu forțele, același sens cu cea mai mare 
dintre ele iar valoarea ei va fi egală cu diferența forțelor: R=F1-F2 
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Materiale necesare: dinamometru, corpuri cu mase diferite, prevăzute cu cârlige. 
 
Modul de lucru:  
-Alege 2 corpuri diferite, agață-le de dinamometru, pe rând, și notează pentru fiecare dintre 
ele, indicația dinamometrului,G1 si G2, în tabel 
 

              
 
 
 
 

-Folosind un fir de ață, agață 
corpurile la capete și leagă de 
mijlocul firului carligul 
dinamometrului. Pune firul și 
dinamometrul pe o carte 
orizontală astfel încât corpurile  

să atârne peste 2 margini paralele ale cărții. Notează în tabel noua indicatie  
Rexperimental  a dinamometrului. 
-Repetă operația de încă 4 ori. 
 
Valorificarea rezultatelor: 
 
Trece valorile obținute în tabel: 
 

Nr. det. G1 G2 R experimental R teoretic 

     

     

     

     

     

     

 
1. Compară valorile obținute experimental cu cele teoretice folosind formula R teoretic = G1-
G2 
2. Reprezintă pe desen forțele care acționează asupra dinamometrului 
  
 
 


