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O que é um detetor IV?
Um detetor IV é um aparelho cuja finalidade é assinalar a
presença de radiação infravermelha em determinado meio. O
nosso dispositivo mede a diferença de potencial (d.d.p.(V))
com o auxílio de um multímetro.

Planificação
Em primeiro lugar começámos
por fazer uma planificação de todo
o processo de montagem, tanto na
parte eletrónica como na parte
estética.

Montagem do
amplificador

Montagem do
sensor
Por fim, terminámos
com a montagem do
sensor de IV.

Em segundo, iniciámos o treino do
processo de soldagem, pois nenhum
dos elementos do grupo tinha praticado
esta atividade. De seguida, iniciámos a
montagem da placa e consequente a
soldagem dos respetivos componentes,
concluindo a montagem eletrónica do
amplificador.

Atividade 2

Atividade 1

Conclusão

Nesta 1ª atividade começámos por medir a
diferença de potencial à saída do detetor
com
vários
tipos
de
lâmpada
(economizadora 75 W, filamento 75 W,
halogéneo 75 W e LED), a diferentes
distâncias (30, 40 e 50 cm). Com os valores
obtidos pelo multímetro construímos um
gráfico da diferença de potencial, em função
da distância a que o sensor se encontra da
fonte de radiação IV.

Esta atividade consistiu em comprovar a Lei de
Stefan-Boltzmann. Usámos uma lâmpada de 6
V ligada a uma fonte de tensão variável.
Usámos o detetor IV para observar a variação
da diferença de potencial medida em função
da temperatura (T=295(R/R0)0,83 ) do filamento
da lâmpada. O valor da resistência foi obtido
através da Lei de Ohm.

Atividade 1

Observou-se uma diminuição da
diferença de potencial medida à
medida a que afastámos o sensor
da fonte de radiação
infravermelha.
Podemos concluir que as lâmpadas
economizadoras não irradiam tanta
radiação IV como as de filamento
ou halogéneo, e
consequentemente, aquecem
menos.
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[1] Pode aceder a mais informação sobre este projeto em www.miguelneta.pt/atividades/43-projeto-radiacao-ambiente-2013-2014
[2] http://www.esla.edu.pt
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Nesta 2º atividade concluímos que
à medida a que aumentávamos a
intensidade da lâmpada, a
temperatura também aumenta,
verificando um acréscimo da
radiação infravermelha.
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