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Introdução

Nesta prática usaremos o Arduino como fonte de tensão alternada para produzir
um campo magnético variável em uma bobina (bobina 1), de forma a gerar uma
corrente elétrica na bobina vizinha (bobina 2).

Prática 5.1: Corrente produzida por variação de campo magnético

A ideia dessa prática é usar o Arduino como uma fonte de tensão alternada, de
forma a produzir pulsos de tensão extremamente curtos (da ordem de dezenas ou
centenas de microssegundos) em uma das bobinas.

(a) Conecte os terminais da bobina 1 nos terminais 13 e GND da placa de Arduino.
Insira o código gerador de ondas quadradas abaixo na IDE do Arduino:

1 int tempo = 500;
2

3 void setup()
4 {
5 pinMode(13, OUTPUT);
6 }
7

8 void loop()
9 {

10 digitalWrite(13, HIGH);
11 delayMicroseconds(tempo);
12 digitalWrite(13, LOW);
13 delayMicroseconds(tempo);
14 }

Manipule a variável tempo para obter a frequência da onda desejada.

(b) Agora conecte a ponta do osciloscópio nos terminais da bobina 2. Desenhe
um diagrama esquemático do experimento, mostrando a placa do Arduino, as
bobinas, os fios e o osciloscópio, mostrando os detalhes a ponto de outra pessoa
conseguir reproduzir o experimento a partir do esquema.

(c) Usando o outro canal do osciloscópio, obtenha a tensão na bobina 1 em função
do tempo, colocando o gráfico no relatório.
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(d) Agora meça a tensão gerada na bobina 2 em função do tempo. O formato dessa
curva é esperado? Justifique no relatório com base na lei de Faraday.

(e) Obtenha o formato teórico da tensão gerada na bobina 2 em função do tempo e
compare com a tensão medida no item (d). Comente eventuais discrepâncias,
colocando tudo no relatório.
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