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1. Descrição 

Conjunto de aparelhos para medição da força 
sobre um condutor de corrente no campo mag-
nético em dependência da corrente, do campo 
magnético e do comprimento do condutor. A 
força é calculada a partir da alteração aparente 
do peso do suporte com o imã permanente, 
medida com uma balança sensível. 

 

 

2. Conteúdo do fornecimento 

1 Alimentação de eletricidade e suporte para 
condutores de corrente, basculante 

4 Condutores de corrente 1 cm, 2 cm, 4 cm, 8 
cm 

1 Suporte com 6 imãs permanentes 

1 Manual de instruções 

3. Dados técnicos 

Corrente máx.: 5 A 

Peso: aprox. 500 g 

 
 

4. Operação 

Para a realização de experiências são 
necessários adicionalmente os seguintes 
aparelhos: 

1 Balança eletrônica 200 g 1009772 

1 Fonte de alimentação DC 20 V, 5 A @ 230 V
 1003312 
ou 
1 Fonte de alimentação DC 20 V, 5 A @ 115 V
 1003311 

1 Vara de apoio 25 cm 1002933 

1 Tripé, 150 mm 1002835 

1 Par de cabos para experiências 1002850 
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 Montar o suporte para o condutor de cor-
rente na base do tripé e posicioná-lo ao la-
do da balança. 

 Inserir condutor de corrente. 

 Realizar conexão com a fonte. 

 Colocar o suporte com os imãs permanen-
tes na balança. 

 Deslocar a base do tripé e ajustar sua altu-
ra de forma que o condutor de corrente al-
cance o mais profundamente possível no 
suporte em forma de U na balança, sem, 
todavia, tocá-lo. 

 Colocar a balança em zero por meio da 
função de tara. 

 Para a troca dos condutores de corrente, 
rebater para cima o quadro do suporte. 

 Para a alteração do campo magnético, 
soltar os parafusos do suporte e remover 
os imãs um a um. 

 

 

5. Exemplos de experiências 

5.1. Força de Lorentz em dependência da 
força da corrente 

 Inserir condutor de corrente 1 cm 

 Ajustar, na fonte, força de corrente de 1 A. 
Anotar o valor inidicado pela balança. 

 Repetir a medição com amperagens 2 A, 3 
A, 4 A e 5 A. 

 Representar a força de Lorentz em depen-
dência da força da corrente em um diagra-
ma. 

 Realizar a experiência também com outros 
condutores de corrente. 

 
5.2.  Força de Lorentz em dependência do 

comprimento do condutor 

 Inserir condutor de corrente 1 cm 

 Ajustar, na fonte, força de corrente de 5 A. 
Anotar o valor inidicado pela balança.  

 Repetira experiência com condutores de 
corrente de 2 cm, 4 cm e 8 cm com a 
mesma amperagem. 

 Representar a força de Lorentz em depen-
dência do comprimento do condutor em um 
diagrama. 

 
5.3.   Força de Lorentz em dependência do 

campo magnético 

 Inserir condutor de corrente 4 cm 

 Ajustar, na fonte, força de corrente de 5 A. 
Anotar o valor inidicado pela balança.  

 Retirar sucessivamente os imãs permanen-
tes do suporte e repetir a mediação. 

Representar a força de Lorentz em dependên-
cia do número de imãs em um diagrama. 

 

 

 

 
Fig. 1 Ordem da medição 
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