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Prática 2 : Medidas em circuitos elétricos simples

Introdução

O objetivo desta prática é aprender a montar um circuito na protoboard e aprender a medir
tensão e corrente em circuitos usando um mult́ımetro.

Montagem do circuito na protoboard (matriz de linhas)

Prática 2.1: Verificação de lei de Ohm

Monte o circuito da figura abaixo na protoboard.
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(a) Escolha um resistor R para usar no circuito. Para a fonte V, use a fonte de tensão variável.

(b) Com o aux́ılio de um mult́ımetro, meça, para cada tensão na fonte V, a diferença de
potencial elétrico entre os pontos A e B e a corrente i que atravessa o resistor R. Utilize
pelo menos 8 valores de tensão.

(c) Plote, no SciDavis, a corrente medida em função da tensão na fonte. A partir do ajuste
linear dos pontos, obtenha a equação da reta e, a partir dela, o valor da resistência do
resistor. Compare com o valor do resistor usado obtido a partir do código de cores.
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Prática 2.2: Associação de resistores

Monte o circuito da figura abaixo na protoboard.
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(a) Escolha os resistores para usar no circuito. Use a fonte de tensão variável e ajuste sua
tensão para algum valor fixo, como por exemplo 5 V.

(b) Calcule, teoricamente, as correntes i1, i2 e i3 do circuito. Se preferir, use um sistema de
computação algébrico para resolver o sistema de equações.

(c) Meça, com o mult́ımetro, as correntes i1, i2 e i3 do circuito. Compare com o valor teórico
calculado no item (a).

(d) Verifique a validade da lei dos nós no ponto a, isto é, i1 = i2 + i3, com base nos valores
medidos no item (b).

(e) Meça a diferença de potencial entre os pontos b e c. Se quiséssemos trocar os resistores R1

e R2 por um resistor R12 de modo a deixar a corrente i1 inalterada, qual deveria ser o
valor de R12?

(f) Meça a diferença de potencial entre os pontos c e a. Se quiséssemos trocar os resistores R3

e R4 por um resistor R34 de modo a deixar a corrente i1 inalterada, qual deveria ser o
valor de R34?
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