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Prática 9: Campo magnético de uma bobina

Introdução

O objetivo desta prática é medir o campo magnético produzido por uma bobina de corrente
circular, e usar esse campo para encontrar um valor para a permeabilidade magnética do vácuo.

Prática 9.1: Campo magnético no centro da bobina

(a) Ligue fonte de tensão nos terminais da bobina, ajustando a corrente máxima para 3 A
(não exceda esse valor, porque danificará a bobina). Use um mult́ımetro para medir a
corrente na bobina. Fixe a ponta de prova do medidor de campo magnético no centro
da bobina. Descreva este procedimento no relatório, fazendo um diagrama do arranjo

experimental. Informe também os seguintes parâmetros: número de espiras da bobina e

raio da circunferência da bobina.

(b) Meça o campo magnético em função da corrente na bobina. Use pelo menos sete valores
de corrente. Coloque no relatório uma tabela com os valores de correntes usadas e campos

magnéticos medidos.

(c) Usando o SciDavis, faça um gráfico do campo magnético versus corrente, usando a tabela
do item (b). Faça o ajuste linear dos pontos e, a partir da equação do campo produzido
por uma bobina, calcule o valor da permeabilidade magnética do vácuo. Compare com
o valor da permeabilidade magnética conhecida. Coloque todas essas informações no

relatório.

Prática 9.2: Campo magnético no eixo z da bobina

(a) Use a montagem da prática 9.1 e fixe um valor para a corrente na bobina.

(b) Meça o campo magnético no eixo da bobina em função da distância z ao centro da bobina.
Coloque no relatório uma tabela com as distâncias z usadas e os campos magnéticos

medidos. Use pelo menos sete valores para z.

(c) Usando o SciDavis, faça, em um mesmo gráfico, duas curvas, uma representando o campo
magnético teórico e a outra representando o conjunto de pontos da tabela do item (b).
Comparando as curvas, é posśıvel afirmar que a teoria descreve bem os resultados expe-
rimentais? Coloque todas essas informações no relatório.
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