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F́ısica Experimental II

Prof. Marco Polo

Prática 10: Lei de Faraday

Introdução

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

Prática 10.1: Corrente produzida por variação de campo magnético

A melhor forma de ver uma corrente sendo gerada na bobina 2 é usar uma corrente alternada
na bobina 1. Para isso, siga o roteiro abaixo:

(a) Conecte os terminais da bobina 1 na fonte de corrente alternada e nos terminais da ponta
de prova do osciloscópio. Use também um mult́ımetro para monitorar a amplitude de
corrente na bobina, certificando de não exceder 3 A para não danificá-la. Cuidado ao
tocá-la; ela poderá estar bastante quente. Nos terminais da bobina 2 conecte outra ponta
de prova do osciloscópio em outro canal, para detectar a tensão sendo gerada via indução
magnética. Descreva este procedimento no relatório, desenhando também um diagrama

representando o arranjo experimental. Informe todos os equipamentos usados e outras

informações úteis, como amplitude de tensão alternada e amplitude de corrente alternada

na bobina 1.

(b) Ajuste os canais do osciloscópio para ver as duas curvas de tensão, sendo uma da bobina
1 e outra da bobina 2. Com um pendrive, exporte os dados da curva para o SciDavis e
faça um gráfico contendo as duas curvas. As duas curvas devem estar no mesmo gráfico.
Coloque o gráfico no relatório.

(c) O formato das curvas é esperado? Justifique no relatório via lei de Faraday. Com base na
teoria, qual seria a diferença de fase entre as duas curvas tipo seno observadas? Justifique

no relatório.
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