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28 de Novembro de 2017 

Boletim Informativo Celera Fibras 

Garantindo um Design Robusto 

Mesmo 10 anos após serem usados pela primeira vez em aplicações de iluminação geral, o assunto de 
como avaliar a confiabilidade dos produtos de iluminação LED ainda é um assunto em debate e as   
vezes polêmico. Abaixo, você aprenderá sobre alguns padrões e processos para assegurar a          
confiabilidade ao projetar sistemas de iluminação LED. 

Vida Útil 

 

A vida útil das tecnologias de iluminação, como 
lâmpadas incandescentes ou fluorescentes,  
geralmente era caracterizada por uma vida nominal 
média, que é o tempo total em horas em que a  
metade da população submetida ao teste de luzes 
em funcionamento contínuo falha  
(ou seja, a luz queima).  
Para lâmpadas incandescentes, a vida útil média é 
de cerca de 1.000 horas, para lâmpadas fluores-
centes compactas, cerca de 12.000 horas, e para 
fluorescentes lineares, cerca de 25.000 horas.  
Em contraste, os LEDs, operando em condições 
ambientais apropriadas, podem emitir luz durante 
100.000 horas ou mais, tornando impossível uma 
medição de vida nominal média. 
 

Medindo a Vida Útil dos LEDs 
 

A vida útil da iluminação LED é caracterizada usan-
do o padrão L70, que é o tempo em horas em que a 
saída de luz medida em lúmens (L) cai para 70% da 
inicial.  
A deficiência da L70 a partir de uma perspectiva da 
confiabilidade é que os métodos de teste,             
publicados pelo corpo autorizado, a “Illuminating 
Engineering Society”, são baseados em medidas de 
fluxo de lúmen apenas para os LEDs e não levam 
em conta os outros componentes do sistema, como 
o driver, o design do gerenciamento térmico e até 
mesmo a ótica.  
 
Os fabricantes de iluminação estabelecidos no  
passado não tinham que se concentrar muito na 
confiabilidade geral do sistema porque a lâmpada 
era quase sempre o primeiro componente a falhar. 

Com o advento da iluminação LED, os fabrican-
tes e os usuários finais entenderam que outras 
partes do sistema de iluminação podem ser o 
fator limitante da vida útil, conforme ilustra a  
tabela abaixo. 

Figura 1. Os LED de média potência em aplicações de        
iluminação geral como bulbos de substituição. 

Tipo de Produto Vida Útil (horas) 

Lâmpada  
incandescente 

1,000 

Lâmpadas fluores-
centes compactas 

12,000 

Fluorescente linear 25,000 

Lâmpada LED 25,000 

LED Troffer 56,000 

Iluminação pública 
LED 

50,000 
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Confiabilidade 
 
Em seu sentido formal, é a probabilidade de uma 
parte ou sistema funcionar como previsto por um 
período de tempo específico em condições de  
operação específicas.  
A avaliação da confiabilidade do produto é quase 
sempre baseada em modelagem e projeções     
estatísticas de teste de vida acelerada.  
Para os sistemas de iluminação LED, tanto a     
degradação da emissão de lúmens quanto as    
falhas de outros componentes contribuem para a 
confiabilidade geral, como mostra a figura abaixo.  
Mas um modelo estatístico para combinar esses 
dois aspectos diferentes do desempenho do      
sistema de iluminação mostrou-se inviável, sendo 
esse o principal motivo pelo qual o foco dos testes 
se tornou a robustez.  

No contexto da operação em campo, a robustez é 
uma indicação não quantificada da capacidade do 
produto ou sistema operar como pretendido no 
ambiente especificado confirmando que o projeto e 
os processos de produção geram produtos que  
podem suportar níveis de estresse mais elevados 
do que seria esperado na operação normal.  
 

 

Figura 2. Exemplo de confiabilidade geral do sistema de iluminação 
LED.  

A indústria eletrônica já vinha durante décadas 
empregado protocolos de teste de robustez como 
parte de seus programas de verificação de        
qualidade.  
Esse conceito foi recentemente adotado pela     
comunidade de iluminação LED, uma vez que  
chegaram à conclusão de que os produtos de    
iluminação baseados em LED não são muito      
diferentes de outros tipos de eletrônicos 
(semicondutores). 
Exceto, é claro, que eles produzem luz. 

 
Testes de Robustez 
 
Os testes de robustez geralmente envolvem   
submeter amostras da produção a uma varieda-
de de condições de funcionamento adversos, 
sendo mais parecido com um programa de     
controle de qualidade do que com testes de   
confiabilidade que usam protótipos do projeto.  
E, ao contrário dos testes de confiabilidade onde 
o objetivo é testar o produto até a falha total para 
aprender sobre os modelos de falha, o objetivo 
de testes de robustez é que todos os produtos 
ainda estejam funcionando corretamente após a 
conclusão dos testes. 
 

Os testes de robustez para iluminação LED são 
semelhantes aos testes para outros tipos de 
equipamentos eletrônicos publicados pela  
JEDEC, IEC e outras organizações,  
mas adaptados às características especiais dos 
produtos LED. O protocolo de teste específico 
para um determinado produto depende da  
aplicação específica pretendida, por exemplo,      
o painel de teste para produtos de escritório   
provavelmente não precisaria incluir operação 
sob altas temperaturas ou vibração.  
 
Os testes listados na tabela da próxima pagina 
são representativos de alguns dos testes de    
robustez mais comuns recomendados para     
produtos de iluminação LED.  

Figura 3. Instalação de uma luminária publica para operação 
em campo. 

Figura 4. Analise dos resultados de testes em laboratório. 
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Teste 
Tamanho da 

Amostra (típico) 

Duração 
(típica) 

Descrição 

Operação sob 
alta temperatura 

30 (3 lotes de 10) 1000 h Operação contínua em: 
1. a temperatura correspondente à corrente  

máxima permitida 

2. a corrente de transmissão correspondente à 
temperatura máxima permitida 

Operação a  
baixa  
temperatura 

30 (3 lotes de 10) 1000 h Operação contínua a uma temperatura ambiente 
de 40 °C (típica) e máxima corrente de  

transmissão permitida para a temperatura de    
operação 

Operação em 
ciclos de  
potência 

30 (3 lotes de 10) 1000 h Operação de ligar/desligar sob temperatura  
nominal e corrente de acionamento.  

Ciclo de trabalho determinado pelo fabricante 

Ciclos de  
Temperatura fora 
de operação 

30 (3 lotes de 10) 500 ciclos O tempo típico 15 min a Tmin=40°C e Tmax=85°C 

Vibração de fre-
quência variável 

30 (3 lotes de 10) 168 h Perfil de frequências determinado pelo fabricante 

Alta temperatura/
alta umidade 

30 (3 lotes de 10) 1000 h Operação contínua ou rotativa a uma temperatura 
ambiente típica de 85 °C e HR típica de 85% 

Corrosão 30 (3 lotes de 10) 168 h Operação à temperatura e corrente nominal, 75% 
HR (típico) ao spray de sal 

Exposição à luz 
(não operacional) 

3 (3 lotes de 1) 1000 h Exposição de lentes e materiais de suporte a uma 
fonte de radiação UV próxima 

Poeira 20 8 h Operação contínua a temperatura e corrente  
nominal 

Uma série de instituições de padrões discutem atualmente o assunto da robustez do sistema de        

iluminação LED, com esforços adicionais em andamento.  

Ainda há um longo caminho a ser percorrido e muitas melhorias a serem aplicadas a essa fascinante 
tecnologia. 

A Celera Fibras é parte de uma rede global, dona de uma experiência somada de décadas, na          

pesquisa, desenvolvimento, fabricação e comercialização de soluções de alta tecnologia  para os mais 

diversos segmento da indústria LED.   

Entre em contato e conheça nossas soluções para suas aplicações. 

 COOLPaste®                      COOLPad®                              THERMALTape®       

 FlexGRAF®                         FORMAPad®                           LEDGlue® 

                  Contato         

                       Site: www.celerafibras.com.br   

                       Telefone: + 55 19 3212-0965                     

     E-mail: info@celerafibras.com.br 

http://www.celerafibras.com.br/conducao-termica
https://celerafibras.com.br/pads-termicos-coolpad/
https://celerafibras.com.br/fitas-termo-condutoras-thermaltape/
https://celerafibras.com.br/mantas-de-grafite-flexgraf/
https://celerafibras.com.br/pads-liquidos-formapad/
https://celerafibras.com.br/adesivos-liquidos-ledglue/
https://celerafibras.com.br/

