
2 LEDS SMD APLICADOS EM DISPOSITIVOS

LUMINOSOS AUTOMOTIVOS

2.1  LED e Tecnologia de Montagem de Superfície (SMT)

O LED (Light Emitting Diode), “diodo que emite luz”, é um dispositivo

eletrônico composto por uma pastilha semicondutora formada por duas partes, a

parte N e a parte P, a região onde essas duas partes se encontram é denominada

junção P-N. Região P é denominada a área de semicondutor intrínseco que recebeu

dopagem de uma impureza que possui menos de quatro elétrons em sua órbita de

valência; desta forma, o material que era intrínseco perde elétrons ocasionando um

saldo maior de lacunas. Já a região N é denominada a área de semicondutor

intrínseco que recebeu dopagem de uma impureza que possui mais de quatro

elétrons em sua órbita de valência, pois depois da dopagem o material que era

intrínseco ganha elétrons ocorrendo então um saldo maior de elétrons.

Quando a pastilha semicondutora é energizada (polarização direta da

junção), ela é percorrida por uma corrente elétrica. Durante a passagem da corrente

elétrica, ocorre a recombinação entre elétrons e lacunas, onde parte da energia livre

dos elétrons é desprendida. Uma parte dessa energia livre é liberada em forma de

calor, outra parte é desprendida em forma de emissão de fótons, ou seja, emissão
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de luz. Os LEDs normalmente são dopados com materiais que facilitam a liberação

da energia livre dos elétrons em forma de fótons.

Durante a recombinação, os elétrons têm níveis de energia discretizados, os

quais variam conforme o tipo de material utilizado na dopagem. Como a freqüência

da luz emitida é diretamente proporcional a esses níveis discretizados de energia,

pode-se então escolher materiais de dopagem de acordo com a cor de luz que se

deseja obter. Desta forma, os LEDs costumam apresentar uma alta fidelidade com

relação a cor de luz emitida.

O modelo mais comum de LED (convencional) apresenta uma armação de

dois terminais (Lead frame) com uma pastilha semicondutora (Chip) fixada em um

terminal e conectada ao outro por um fio de ouro (Wire bonding). Este conjunto é

envolto por uma resina epóxi constituindo uma lente (Epoxy lens). Já o LED do tipo

SMD apresenta o mesmo processo construtivo do LED convencional, diferenciando-

se apenas pela ausência de terminais para inserção em furos. Mais detalhes sobre

os LEDs podem ser encontrados no Apêndice II.

A SMT (Surface Mounted Technology), “tecnologia de montagem de

superfície”, tem sido muito utilizada nas linhas de montagem da indústria eletrônica,

em virtude de vantagens que a mesma apresenta frente à tecnologia convencional.

Com a utilização da tecnologia de montagem de superfície consegue-se reduzir os

custos e aumentar a confiabilidade de processos e produtos eletrônicos.

Portanto, hoje em dia é muito comum se encontrar produtos eletrônicos

montados com componentes do tipo SMD, abreviatura de Surface Mounted Device,

que significa “dispositivo de montagem de superfície”. No Brasil, a tecnologia que

utiliza componentes do tipo SMD em montagens eletrônicas foi implementada

fortemente na década de 90.
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No final da década de 90 era muito comum se encontrar produtos eletrônicos

nacionais que traziam impressas em suas embalagens os seguintes dizeres:

“Produto montado com componentes SMD”, onde nessa frase existe a intenção

explicita de mostrar a confiabilidade dos produtos montados com componentes

SMD; porém, nessa mesma frase está implícita a vitória do fabricante frente às

dificuldades em adquirir e dominar esta nova tecnologia, uma vez que os

equipamentos de montagem são, em grande parte, importados e apresentam

elevadíssimos custos, mesmo em seus países de origem.

No Brasil, atualmente, pode-se ainda encontrar empresas que estão

implantando o processo de SMT.

A FIGURA 2.1 mostra a foto de alguns componentes eletrônicos SMD e seus

principais tipos de encapsulamentos.

FIGURA 2.1 - Foto de componentes eletrônicos SMD.

As etapas de processo que compõem a montagem eletrônica por meio de

SMT dependem da necessidade e dos equipamentos disponíveis. Um dos processos

consiste em aplicar cola na placa de circuito impresso por intermédio de uma das

seguintes técnicas: Tela de Impressão ou Seringa por Pressão. Em seguida, o

componente SMD é colocado sobre a cola, normalmente por meio de uma máquina

insersora (Pick & Place). A próxima etapa consiste em fazer a secagem ou cura da

cola, por intermédio do forno de refusão. Finalmente, realiza-se a soldagem dos
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componentes por intermédio de uma máquina de solda por onda. Normalmente,

esse tipo de processo é utilizado quando se deseja montar um circuito eletrônico

híbrido, ou seja, em uma mesma placa de circuito impresso são utilizados

componentes eletrônicos SMD e componentes eletrônicos convencionais.

Outro processo de montagem eletrônica utilizando componentes SMD

consiste em aplicar uma solda em pasta sobre a placa de circuito impresso, em

seguida, coloca-se os componente SMD de forma que suas regiões de contato

elétrico fiquem sobre os pontos pré-determinados com a solda em pasta.

Finalmente, a placa é inserida em um forno de refusão a fim de que ocorra o

processo de soldagem. O Apêndice I mostra as etapas de processo envolvidas na

montagem eletrônica utilizando-se SMT.

2.2  Certificação de Lanternas de Posição Traseira e Lanternas de

Freio Utilizando LEDs SMD

As lanternas de posição traseira de veículos são acionadas juntamente com

as lanternas de posição dianteira e com a lanterna de iluminação da placa. É cada

vez mais comum a utilização de LEDs nestas lanternas. Tais dispositivos podem ser

independentes ou incorporados fisicamente com as lanternas de freio, porém, com

acionamentos elétricos distintos.

O diagrama eletrônico de uma lanterna de posição traseira ou lanterna de

freio que utiliza LEDs é basicamente composto por LEDs conectados em série e

conjuntos de LEDs conectados em paralelo, conforme ilustra a FIGURA 2.2.
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FIGURA 2.2 - Esquema eletrônico de uma lanterna de posição traseira ou de uma lanterna

de freio que utiliza LEDs.

Para o cálculo do valor de cada resistor representado por intermédio da

FIGURA 2.2, utiliza-se a seguinte equação:
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⋅−−
=                                             (2.1)

onde:

� RS  é o resistor que deve ser conectado em série com cada conjunto de
LEDs;

�  VB  é a tensão da bateria do veículo;

�   VFD  é a tensão direta do diodo de proteção em série com o circuito;

�   NLC  é o número de LEDs em cada conjunto;

�   VFL  é a tensão direta do LED;

�   IF  é o valor da corrente direta do LED.

Os componentes eletrônicos utilizados em lanternas de posição traseira e

lanternas de freio são colocados e soldados na Placa de Circuito Impresso (PCI).

Normalmente, utiliza-se PCI de fenolite anti-chama ou fibra de vidro. Com relação ao
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arranjo físico, os LEDs são dispostos em linhas e colunas, constituindo dessa forma

“painéis” ou matrizes de LEDs.

 Os principais parâmetros que podem ser usados em projetos de lanternas

de posição traseira e lanternas de freio que utilizam LEDs SMD são: a intensidade

luminosa ( IV ) do LED SMD, o ângulo de abertura do LED SMD ( θ ), o número de

colunas de LEDs SMD ( NC ), a distância entre colunas de LEDs SMD ( DC ), o

número de linhas de LEDs SMD ( NL ) e a distância entre linhas de LEDs SMD ( DL ).

A partir da FIGURA 2.3, pode-se visualizar uma figura representativa de uma placa

eletrônica de lanterna de posição traseira ou lanterna de freio, montada com LEDs

SMD e alguns dos principais parâmetros que podem ser usados em projetos.

No de Colunas ( NC )

No de Linhas ( NL )

Distância entre Linhas ( DL )

Distância entre coluna ( DC )

 FIGURA 2.3 - Representação de uma placa eletrônica de lanterna de posição traseira ou de

freio montada com LEDs SMD.

Após a especificação de uma amostra em particular, torna-se necessário

construí-la (vide Apêndice III) e realizar um teste de acendimento para verificar a
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viabilidade de utilização da mesma. Este teste é feito por meio da medição da

intensidade luminosa da lanterna de posição traseira ou lanterna de freio em

dezenove posições ou ângulos diferentes; posteriormente, os valores obtidos em

cada ângulo são comparados aos valores normalizados (YOUNG e WILSON, 1996;

CONTRAN, 1988). Para cada aplicação existe um conjunto de valores mínimos de

intensidade luminosa.

Na FIGURA 2.4, tem-se uma representação do diagrama de distribuição de

intensidade luminosa mínima da lanterna de posição traseira (IVLT) em função dos

pares de ângulos (CONTRAN, 1988). A posição horizontal média é indicada por 0oH

e a posição vertical média é indicada por 0oV. Em tal figura, os rótulos D, U, L, R, V e

H são, respectivamente, abreviações de down, up, left, right, vertical e horizontal.

Assim, por exemplo, a posição definida pelo par de ângulos (10ºR, 5ºU) é

representada por meio da posição sombreada mostrada na FIGURA 2.4. Os valores

de intensidade luminosa são dados em candelas (cd).
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FIGURA 2.4 - Diagrama de distribuição de intensidade luminosa da lanterna de posição
traseira, com valores em cadelas (cd).
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A FIGURA 2.5 mostra uma representação do diagrama de distribuição de

intensidade luminosa mínima da lanterna de freio (IVLF) em função dos pares de

ângulos (CONTRAN, 1988). Os valores de intensidade luminosa são dados em

candelas (cd).
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FIGURA 2.5 - Diagrama de distribuição de intensidade luminosa da lanterna de freio, com

valores em cadelas (cd).

O equipamento utilizado para a medição da intensidade luminosa de

lanternas de posição traseira e lanternas de freio é o fotômetro ou candelômetro.

Neste equipamento, a lanterna de posição traseira ou lanterna de freio é colocada

em um dispositivo móvel posicionado em frente ao sensor de luz (fixo). O dispositivo

permite a variação do ângulo da lanterna (amostra) no sentido vertical e horizontal;

desta forma, é possível obter o valor da intensidade luminosa girando-se a amostra

nos 19 pares de ângulos diferentes. A distância entre as amostras e o sensor de luz

é fixada em 3 metros, conforme estipula a resolução 692/88 do CONTRAN

(CONTRAN, 1988).



Capítulo 2. LEDs SMD Aplicados em Dispositivos Luminosos Automotivos 21

Na FIGURA 2.6, tem-se um fluxograma que mostra a seqüência para a

etapa de medição da intensidade luminosa de amostras de lanternas de posição

traseira ou lanternas de freio.

Alterar o par de
ângulos

Este foi o último par
de ângulos?

Esta foi a última
amostra?

Fim

S

S

N

N

Medir a intensidade lum inosa

Posicionar a amostra
no 1o par de ângulos

 Início

FIGURA 2.6 - Fluxograma da etapa de medição.

No Brasil ainda não existem carros nacionais com laternas de posição

traseira ou lanternas de freio que utilizem LEDs, sendo que tais lanternas ainda

utilizam lâmpadas incandescentes; porém, assim como ocorreu com a lanterna de

freio elevada (brake light), existe uma forte tendência para que em pouco tempo os

carros nacionais também comecem a utilizar LEDs em suas lanternas de posição

traseira e lanternas de freio, fato obsevado em diversos carros importados. Isso vem

ocorrendo devido as vantagens oferecidas pelo LED e também em função de seu

decrescente custo de fabricação.



                                     Capítulo 2. LEDs SMD Aplicados em Dispositivos Luminosos Automotivos22

A FIGURA 2.7 mostra a foto de uma lanterna de freio comercial, cuja a placa

eletrônica é montada com LEDs convencionais.

FIGURA 2.7 - Foto de uma lanterna de freio comercial usando LEDs.

2.3 Aspectos das Não-Linearidades na Emissão de Luz em

Dispositivos Luminosos Automotivos

As não-linearidades envolvendo a emissão de luz em dispositivos luminosos

automotivos estão diretamente relacionadas aos próprios aspectos não-lineares de

emissão de luz de lâmpadas e LEDs.

O comportamento não-linear na emissão de luz em lâmpadas aplicadas em

lanternas de freio de veículos automotivos foi estudado por Kare Rumar (RUMAR,

1998), em que o autor associa a não-linearidade na emissão de luz em lâmpadas

como um dos fatores da deficiência na iluminação em veículos automotivos,

contribuindo para a ocorrência de acidentes.

A FIGURA 2.8 mostra o diagrama de distribuição de intensidade luminosa,

que apresenta valores médios, obtidos de medições realizadas com 47 lâmpadas

americanas (RUMAR, 1998).
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 FIGURA 2.8 - Diagrama de distribuição de intensidade luminosa das lâmpadas americanas.

Nota-se, analisando a FIGURA 2.8, que o centro do mapa de

distribuição de intensidade luminosa situa-se próximo da posição (3oR, 2oD), ou seja,

para baixo e para direita.

 Observando-se a FIGURA 2.9 é possível ver o diagrama de distribuição

de intensidade luminosa, que apresenta valores médios, obtidos de medições

realizadas com 37 lâmpadas de origem européia (RUMAR, 1998).
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FIGURA 2.9 - Diagrama de distribuição de intensidade luminosa das lâmpadas de origem
européia.

Analisando a FIGURA 2.9, nota-se que nesse caso, a intensidade luminosa

também não está distribuída de maneira uniforme em torno do eixo de referência, ou

seja, a posição (0oH, 0oV).
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Os pesquisadores William R. Young e William Wilson (YOUNG  e WILSON,

1996) fizeram experimentos nos quais realizaram a substituição das tradicionais

lâmpadas incandescentes por LEDs. Eles utilizaram LEDs nas lanternas de posição

traseira e nas lanternas de freio.

A FIGURA 2.10 mostra o diagrama de distribuição de intensidade luminosa de

uma lanterna de posição traseira montada por Young e Wilson com lâmpada

incandescente.  Os valores de intensidade luminosa se apresentam em mcd

(milicandela).
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FIGURA 2.10 - Diagrama de distribuição de intensidade luminosa de uma lanterna montada
com lâmpada incandescente.

Analisando a FIGURA 2.10 é possível perceber que os valores de intensidade

luminosa não são simétricos com relação aos eixos vertical ou horizontal. Na

posição (0oH, 5oU) obteve-se 2130 mcd, enquanto que na sua posição simétrica

vertical (0oH, 5oD) obteve-se 4120 mcd, ou seja, quase o dobro. Já na posição (5oL,

0oV) obteve-se 3910 mcd e em sua posição simétrica horizontal (5oR, 0oV) obteve-se

3490 mcd, ou seja, uma diferença bem menor do que o caso anterior. Esse

comportamento irregular é uma conseqüência da distribuição não-linear da
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intensidade luminosa da lâmpada incandescente, como visto na FIGURA 2.8 e

FIGURA 2.9.

A FIGURA 2.11 mostra o diagrama de distribuição de intensidade luminosa de

uma outra lanterna de posição traseira montada por Young e Wilson; porém, dessa

vez, utilizou-se LEDs no lugar de lâmpadas. Os valores de intensidade luminosa se

apresentam em mcd.
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FIGURA 2.11 - Diagrama de distribuição de intensidade luminosa de uma lanterna montada

com LEDs.

Observando a FIGURA 2.11, percebe-se que as diferenças entre valores de

intensidade luminosa de posições simétricas são maiores do que as diferenças entre

valores de intensidade luminosa daquelas posições simétricas mostrados na

FIGURA 2.10. Nota-se, por exemplo, que na posição (5oL, 0oV) obteve-se 16400

mcd enquanto que em sua posição simétrica horizontal (5oR, 0oV) obteve-se 3710

mcd.

O artigo de Young e Wilson é um trabalho que aborda a utilização de LEDs

em substituição às tradicionais lâmpadas incandescentes nos veículos automotivos,

devido às grandes vantagens que o LED apresenta. Entretanto, não houve
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preocupação dos autores (Young e Wilson) em tratar os aspectos não-lineares

apresentados no diagrama de distribuição de intensidade luminosa da lanterna

montada com LEDs.

Desta forma, os dispositivos construídos com a utilização de lâmpadas

incandescentes ou LEDs, normalmente não apresentaram uniformidade em seus

respectivos diagramas de intensidade luminosa. Se as lâmpadas ou LEDs forem

utilizados para construção de dispositivos menos importantes, assim como

indicadores de painel, ou iluminação interna, não trará grandes prejuízos. Porém, se

forem utilizados na confecção de dispositivos luminosos importantes, tais como

lanternas de posição traseira, lanternas de freio, lanternas indicadoras de direção

(seta), lanterna da placa, etc, possivelmente haverá problemas (falta de

uniformidade) com relação a distribuição de intensidade luminosa desejada, uma vez

que esses dispositivos devem ser confeccionados obedecendo os mapas de

distribuição de intensidade luminosa do CONTRAN (CONTRAN, 1988).

Em LEDs, a não-linearidade na distribuição da intensidade luminosa está

relacionada com aspectos construtivos desses dispositivos. Entre os pesquisadores

pioneiros que abordaram o assunto, destaca-se o trabalho de Asatani e Kimura

(1978a), no qual eles realizaram uma investigação detalhada sobre o

comportamento não-linear do LED, do ponto de vista estrutural do dispositivo. Entre

outras coisas, os autores analisaram o comportamento da não-linearidade em

função da densidade de dopagem na região P. Analisaram também a não-

linearidade em função das alterações de temperatura. Outro artigo dos mesmos

autores (ASATANI e KIMURA, 1978b) propõe uma solução para minimizar as não-

linearidades ocasionadas por questões estruturais do LED. Os autores (Asatani e

Kimura) sugerem a montagem de um circuito eletrônico o qual tem como finalidade
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controlar de forma eficiente a corrente elétrica que atravessa o LED. Controlando a

corrente elétrica, a qual varia com a resistência dinâmica ou interna dos LEDs,

minimiza-se os comportamentos não-lineares.

Theofanous e Arapoyianni (1992) também estudaram as não-linearidades em

LEDs. Nesse trabalho os autores (Theofanous e Arapoyianni) observaram a não-

linearidade na variação da intensidade luminosa em função da corrente e também a

não-linearidade na variação da intensidade luminosa em função da tensão. Em tal

estudo os autores (Theofanous e Arapoyianni) realizaram um modelamento baseado

em dados empíricos e compararam com medidas reais, mapeando parte das não-

linearidades.

As não-linearidades dos LEDs podem ser observadas também nos chamados

diagramas de radiação. Na FIGURA 2.12 é possível ver um diagrama de radiação de

um LED. O diagrama em questão é do LED modelo 67-31B/SAC-BX1Y2B9Z5/2T da

marca EVERLIGHT.

Diagrama de radiação     Ta=25o

FIGURA 2.12 - Diagrama de radiação de um LED.

O diagrama da FIGURA 2.12 mostra como varia a intensidade luminosa

relativa do LED em função dos diferentes ângulos de inclinação. Pode-se notar na
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FIGURA 2.12 que de 0 até 10o de inclinação, o LED perde 10% de sua intensidade

luminosa total, ou seja, passa de 1,0 para 0,9. Já se o LED for inclinado de 0 até 20o,

perde-se 30% de sua intensidade luminosa total, ou seja, passa de 1,0 para 0,7.

Nota-se então o comportamento não-linear da radiação em função da variação

angular do LED.

Outro fator importante que deve ser observado quando se constroem

dispositivos luminosos utilizando-se LEDs é o arranjo ou forma com que tais LEDs

são distribuídos fisicamente. A distância entre LEDs pode contribuir também para as

não-linearidades normalmente observadas nos diagramas de distribuição de

intensidade luminosa, assim como mostra a FIGURA 2.13.

A FIGURA 2.13 exibe uma placa de circuito impresso contendo apenas uma

linha de LEDs, separada de uma distância ds de um sensor de intensidade luminosa.
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FIGURA 2.13 - Placa de circuito com LEDs em frente ao sensor de intensidade luminosa.

Analisando a FIGURA 2.13 nota-se que, com relação a linha central, o sensor

recebe a luminosidade dos LEDs, defasados de diferentes ângulos (α1 a α5). Desta

forma, tem-se então que:









=

sd

d
arctg 1

1α                                                           (2.2)

Com a finalidade de verificar a influência desses ângulos, considerar-se-á

que as distâncias entre LEDs sejam constantes, onde cada distância tem o valor de

25 mm e ds seja igual a 3000 mm, que é a distância normalmente utilizada para

medição (YOUNG  e WILSON, 1996; CONTRAN, 1988). Aplicando então a Equação
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(2.2) para determinar os ângulos de α1 a α5, obtém-se os seguintes valores: α1 =

0,48o, α2 = 0,96o, α3 = 1,43o, α4 = 1,91o e α5 = 2,39o.

Para obtenção do diagrama de distribuição de intensidade luminosa dos

dispositivos que emitem luz, utilizados na indústria automotiva, normalmente tal

dispositivo é rotacionado em diferentes ângulos onde em cada posição pré-

estabelecida é realizada a medida da intensidade luminosa. No caso das lanternas

de posição traseira e lanternas de freio, as mesmas são rotacionadas em diferentes

graus para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, onde a variação

máxima é de 20o na vertical (de 10oD até 10oU) e de 40o na horizontal (de 20oL até

20oR). Se o exemplo hipotético da FIGURA 2.13 fosse rotacionado na direção

horizontal, haveria então uma alteração nos ângulos de α1 a α5, provocando não-

linearidades.

Analisando-se o diagrama de radiação da FIGURA 2.12, percebe-se que

quando o LED é rotacionado de 10o a 20o, sua intensidade luminosa cai de 90%

para 70% do total. Sendo assim, se a variação fosse linear, poder-se-ia afirmar que

de 10o a 20o a intensidade luminosa cairia a um taxa aproximada de 2% para cada

grau de rotação. Desta forma para um valor de α em torno de 2o a queda de

intensidade luminosa poderia ser de 4%.

Essa análise foi realizada apenas para uma linha de LEDs, ou seja, na

direção horizontal, porém nos casos práticos, como ocorre na construção de

lanternas de posição traseira e lanternas de freios, existem mais de uma linha e essa

mesma análise deve ser feita também na direção vertical. Além do que existem

ainda as combinações de rotações verticais e horizontais, como por exemplo, a

posição (20oL, 5oD). Assim sendo, concluí-se que a distância entre LEDs, ou no caso
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das lanternas, a distância entre colunas e linhas de LEDs é um fator que influencia

no diagrama de intensidade luminosa.

Mais um fator que contribui para a não-linearidade no processo de emissão

de luz em lanternas de posição traseira e de freios é a tolerância dos resistores

utilizados para limitar a corrente elétrica dos conjuntos de LEDs. Normalmente, a

tolerância de tais resistores é de 5%, existindo também dispositivos semicondutores

chamados LED Drivers, que quando aplicados no controle de corrente elétrica dos

LEDs, garantem uma boa estabilidade. O LED drive é um circuito integrado que tem

internamente um circuito eletrônico cujo princípio de funcionamento é o mesmo

proposto por Asatani e Kimura (1978b). O não uso desses dispositivos em lanternas

de posição traseira ou em lanternas de freio ocorre principalmente devido a limitação

econômica. Um LED Drive de baixo custo é o modelo ZXLD1101ET5 da marca

ZETEX, sendo que no Brasil custa em torno de R$3,60 (US$1,80), enquanto que um

simples resistor custa em torno de R$0,02 (US$0,01). Desta forma, o uso de LED

drivers é comum apenas em produtos que possuem um maior valor agregado como

é o caso de câmeras digitais e telefones celulares.

A FIGURA 2.14 mostra a variação da intensidade luminosa relativa em função

da corrente elétrica de um LED. O gráfico foi extraído do Data Sheet do LED da

marca EVERLIGHT, modelo 67-31B/SAC-BX1Y2B9Z5/2T.
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FIGURA 2.14 - Variação da intensidade luminosa relativa em função da corrente direta de

um LED.

Na FIGURA 2.14 percebe-se que o referido LED atinge 100% de sua

intensidade luminosa com uma corrente elétrica de aproximadamente 30 mA. Se a

corrente elétrica caísse 5% (tolerância do resistor), significaria uma queda de 1,5

mA.  Observando a FIGURA 2.14 nota-se que de 20 mA até 30 mA a intensidade

luminosa relativa varia de 80% até 100%. Considerando hipoteticamente que essa

variação fosse linear, seria possível calcular uma taxa de variação de 2% à razão de

1mA; portanto, nesse caso, uma queda de 1,5 mA implicaria em provocar então uma

queda de 3% no valor da intensidade luminosa do LED.

2.4  Influência do Tempo de Acendimento do LED de Lanternas de

Freio em Colisões Traseiras

O LED se difere da lâmpada incandescente principalmente devido ao seu

princípio de emissão de luz, explicado por meio da física quântica (STEIGERWALD
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et al., 2002). Esse princípio de funcionamento propicia algumas vantagens ao LED

tornando-o um eficiente substituto da lâmpada incandescente. As principais

vantagens do LED são: longa vida útil (em torno de 100.000 horas), pequeno

aquecimento, grande resistência às vibrações, baixo consumo de energia e alta

fidelidade em relação à cor de luz emitida. Porém, em aplicações de LEDs, tais

como em lanternas de freio automotivas, outra qualidade passa a ter destaque, o

seu rápido tempo de resposta, sendo vários os estudos que abordam esse assunto.

Um dos trabalhos pioneiros foi realizado por OLSON (1987), em que são

feitos diversos testes que visam mostrar o rápido tempo de resposta dos LEDs,

frente às lâmpadas incandescentes. A FIGURA 2.15 mostra a diferença nos tempos

de acendimento entre LEDs e lâmpadas incandescentes obtidos nesse trabalho

(OLSON, 1987).
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FIGURA 2.15 - Diferença nos tempos de acendimento entre LEDs e lâmpadas
incandescentes.

Em média o LED atinge seu total de intensidade luminosa em torno de 200

milisegundos mais rápido que uma lâmpada incandescente, sendo que em situações
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de emergência esses 200 milisegundos podem ser significativos. Se um veículo

estiver trafegando com velocidade de 100 Km/h em uma rodovia, em 0,2 segundos o

mesmo pode avançar 5,56 metros. Portanto, se o motorista que conduz um veículo

com velocidade de 100 Km/h em uma rodovia pudesse perceber e frear 0,2

segundos antes, ele começaria a desacelerar (frear) seu veículo com 5,56 metros de

antecedência.

Um estudo publicado na revista New Scientist (BIEVER, 2007) mostra que

do total de acidentes automotivos ocorridos nos Estados Unidos em 2003, 30%

foram de colisões traseiras, sendo que 25% destas colisões foram sem vítimas fatais

e 5% com vítimas fatais. Um outro trabalho publicado na revista Ward’s Auto Word, o

Sr. Robert Schumacher, diretor de engenharia da empresa Delphi Corporation,

importante fabricante da indústria automotiva mundial, afirmou que pesquisas da

Delphi mostram que se fosse possível perceber o perigo com 0,5 segundo de

antecedência, seria possível então reduzir em 60% os casos de colisões traseiras

(SMITH, 1998).

No trabalho de KEBENA et al. (2002), os autores realizaram testes para

definir quais seriam as diferenças, no tempo de reação de motoristas, que trafegam

atrás de veículos que utilizam lâmpadas incandescentes e/ou LEDs no sistema de

iluminação de freio. Foram realizados vários ensaios com um grupo de 21 pessoas,

sendo 50% de homens e 50% de mulheres, separados em classes de idade (abaixo

de 30 anos e acima de 30 anos). Foram realizados testes durante o dia, durante à

noite, na cidade e na estrada. Os testes avaliaram 4 situações diferentes de

iluminação de freio de veículos, sendo que na 1a situação com o veículo utilizando

lâmpadas incandescentes nas lanternas de freio e lâmpadas incandescentes na

lanterna de freio elevada (brake light); na 2a situação com o veículo utilizando
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lâmpadas incandescentes nas lanternas de freio e LEDs na lanterna de freio

elevada; na 3a situação com o veículo utilizando LEDs nas lanternas de freio e

lâmpadas incandescentes na lanterna de freio elevada e, finalmente, na 4a situação

com o veículo utilizando LEDs nas lanternas de freio e LEDs na lanterna de freio

elevada. O melhor resultado foi obtido com o sistema da 4a situação, que propiciou

um tempo de reação 22,48% menor do que o sistema da 1a situação (pior caso).

Já no artigo de Li e Milgram (2005), os autores realizaram simulações

computacionais com um grupo de 40 pessoas. Nos ensaios foi utilizado um software

que simula uma situação em que a pessoa dirige um veículo em uma estrada, sendo

que as imagens dos cenários foram ampliadas com o auxílio de um projetor. Os

participantes da simulação tinham ao seu dispor um pedal para acionamento do

freio. Os participantes foram instruídos a acionarem o pedal toda vez que

percebessem que o veículo que trafega à sua frente começasse a frear. A idéia

desse trabalho foi de verificar o tempo de reação das pessoas em várias situações.

Nas simulações os autores simularam alterações nas distâncias entre as lanternas

de freio e a lanterna de freio elevada (brake light), formando uma representação

triangular do sistema de iluminação de freio veicular. A FIGURA 2.16 ilustra essa

situação.

Lanterna de freio elevada
(brake light)

Lanterna de freio

Formação triangular

FIGURA 2.16 - Formação triangular da iluminação do sistema de freio veicular.
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Os autores concluem nesse artigo que um sistema de lentes que propiciasse

uma ilusão de óptica nas distâncias entre as lanternas de freio e a lanterna de freio

elevada (brake light), ou seja, uma mudança na formação triangular, poderia

ocasionar um ganho no tempo de reação na ordem de milisegundos. Os autores

afirmam que um ganho de 100 milisegundos poderia ser muito significativo.

Recentemente, por intermédio de uma divulgação da Universidade de Toronto

(L’ABBÉ, 2007), os autores voltaram a afirmar que essa fração de tempo pode

parecer pequena mas é representativa, já que são realizadas milhões de frenagens

de veículos durante um dia.

Portanto, tais estudos mostram que ganhos aparentemente pequenos no

tempo de reação de frenagem podem diminuir de forma significativa a ocorrência de

colisões traseiras. Assim, uma solução para diminuir o tempo de reação de frenagem

é a substituição das lâmpadas incandescentes por LEDs no sistema de iluminação

de freio veicular.

2.5  Considerações Finais Sobre Estado da Arte

Conforme visto anteriormente, os aspectos não-lineares envolvidos no

processo de emissão de luz de dispositivos luminosos automotivos utilizando LEDs

inviabilizam o uso de modelamentos baseados na matemática tradicional. A simples

aplicação da fórmula da Lei do Inverso do Quadrado da Distância não traz

resultados satisfatórios diante de tais não-linearidades.

Por esse motivo o método utilizado em projetos de dispositivos luminosos

automotivos usando LEDs, como o caso do brake light, era o método de tentativa e

erro. No entanto na dissertação de mestrado realizada pelo candidato (ORTEGA,
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2002), intitulada “Implementação de Sistemas Inteligentes Para Dimensionamento

de Leds Hi-Bright em Equipamentos Automotivos”, desenvolveu-se uma técnica

pioneira por meio de redes neurais artificiais que possibilitava estimar valores de

intensidade luminosa de brake lights que utilizam LEDs convencionais, em função de

diferentes ângulos de visão, a partir apenas dos dados de projeto. Na época essa

técnica apresentou bons resultados para a finalidade da qual foi proposta.

Na atual tese propõe-se a utilização de sistemas de inferência fuzzy para

realizar o mapeamento das variáveis envolvidas com o processo de emissão de luz

em lanternas de posição traseira e lanternas de freios, montados com LEDs do tipo

SMD. Adicionalmente, uma abordagem comparativa, usando brake lights, é também

realizada a fim de se comprovar as vantagens dos sistemas de inferência fuzzy,

frente às redes neurais artificiais, quando ainda aplicados neste tipo de problema.


