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MG35  STRÖMVÅG 
 

 

 

Lärarhandledning 

Strömvågen består av följande delar: 

Fyra olika strömledare på kretskort med längderna 1, 2, 4 

och 8 cm. 

En arm med fäste för strömledarna. 

Ett magnethållare med 6 U-magneter 

 

För försöket behövs dessutom: 

En våg som kan väga 200 g med 0,01g upplösning 

En likspänningskälla som kan ge en ström på 5 A. 

Ett stativ för att montera hållaren i. 

Laborationssladdar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar: 

Med strömvågen visas enkelt och tydligt hur F  I och F  l.  

(F = kraft, I = ström, l = ledarens längd och B = magnetfältets styrka) 

 

För att visa att F  B behöver eleverna skruva isär magnethållaren och plocka bort magneter.  

Vi  rekommenderar att ni inte gör detta, dels för att det är lite omständligt och då enbart visar att  

F  antalet magneter (B är ju i sin tur proportionellt mot antalet magneter) och dels för att det är 

svårt att uppnå ett någorlunda homogent magnetfält med färre magneter, vilket leder till ett inte 

helt linjärt samband.  

För att till sist komma fram till sambandet  F = I  l  B  krävs dessutom en diskussion, 

exempelvis om varför proportionalitetskonstanten k blir just 1 och om magnetfältets, strömmens 

och den magnetiska kraftens orientering relativt varandra.
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Laboration 
Placera magnethållaren på vågen och tarera. 

 

Skjut in en strömledare, exempelvis den med längden 4 cm i armen och se 

till att ledaren hamnar i magnethållaren ca en millimeter ovanför magneterna.  

 

 

 

1. a) Anslut spänningskällan via laborationssladdar till armen. 

  Koppla in en amperemeter i serie och börja med 1A. 

  Avläs viktändringen på vågen och fyll i tabellen nedan. 

 b) Beräkna kraften F, med sambandet F = mg , där m är massan 

  enheten kg och g tyngdfaktorn med enheten N/kg. 

 

 

I m F = mg 

(A)  (mg)  (N) 

1    

2    

3    

4    

5    

 

2. a) Ställ nu in amperemetern på 3 – 4 A. Variera nu strömledarna.  

  Börja med den minsta. Avläs viktändringen på vågen som i  

  försöket ovan och fyll i tabellen nedan. 

 b) Beräkna kraften F, med sambandet F = mg , där m är massan 

  enheten kg och g tyngdfaktorn med enheten N/kg. 

 

l m F = mg 

(m)  (mg)  (N) 

0,01    

0,02    

0,04    

0,08    

 

 

3. a) Förklara med egna ord varför vågens utslag ändras då ström går genom ledaren. 

 b) På vilka olika sätt kan du göra så att vågens utslag ökar respektive minskar. 

 

 

4.  Rita in punkterna i två olika koordinatsystem och försök att hitta ett samband mellan  

  F och I och mellan F och l.   

 

 


