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Sumário – Normalmente,  o desempenho óptico de um 

farol rotativo, utilizado para a sinalização de um aeroporto, é 
avaliado a partir da medição da duração e da evolução tem-
poral da intensidade luminosa, para calcular a Intensidade 
Efetiva com a equação de Blondel-Rey. Neste trabalho, e´ 
apresentado um método alternativo que não requer a medi-
ção da intensidade temporal e que permite obter os mesmos 
resultados através da medição da distribuição da intensidade 
luminosa do farol com um goniofotômetro. As intensidades 
medidas com o goniofotômetro em função do ângulo de 
rotação e para dada elevação permitem prever com precisão 
a evolução temporal da intensidade em qualquer direção, 
para uma dada velocidade angular constante do farol. Um 
programa iterativo em Excel permite resolver a equação de 
Blondel-Rey para determinar a Intensidade Efetiva. 

Palavras-chave: Intensidade Efetiva; Goniofotometria; 
Equação de Blondel-Rey 

 

1. INTRODUÇÃO 

Luzes intermitentes são amplamente utilizadas para sinaliza-
ção, em particular em aviação e navegação marítima. Na 
sinalização de aeroportos faróis rotativos são empregados e 
concebidos por um conjunto de projetores aninhados em 
uma plataforma giratória possibilitando ao piloto em apro-
ximação visual noturna localizar o aeroporto a distâncias de 
80 km ou mais. A percepção do estímulo visual do pulso 
luminoso é quantificada por um critério de avaliação da 
“Intensidade Efetiva” que é definida como sendo a intensi-
dade luminosa (cd) de uma fonte contínua que teria o mes-
mo alcance visual que a fonte pulsada. Vários modelos e 
métodos foram propostos e discutidos, para calcular a Inten-
sidade Efetiva a partir da forma temporal do pulso luminoso 
[1]. A caracterização fotométrica de faróis rotativos para 
aeroportos deve ser feita seguindo às diretrizes da FAA 
(Federal Aviation Administration), que em particular adota 
o método da determinação da Intensidade Efetiva a ser cal-
culada usando a equação de Blondel-Rey [2]  

A medição da evolução temporal da intensidade dos pulsos 
luminosos requer um detector fotométrico, em posição fixa a 
uma certa distância do farol. Tal sistema de medição requer 
uma metodologia com aquisição de dados em regime pulsa-

do e um detector fotométrico com a devida resposta tempo-
ral, que também requer calibração em regime pulsado.  

2. OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é apresentar um método alternati-
vo de medição que não requer um equipamento de aquisição 
de dados em regime pulsado e um goniômetro específico 
para realizar os ensaios. Em particular, mostramos que o 
Goniofotômetro de Espelho do Inmetro[4], um sistema es-
pecífico de caracterização fotométrica  para luminárias em 
geral, possui também as características ideais para a caracte-
rização fotométrica de faróis rotativos, desde que o farol seja 
montado neste sistema. Com isto é possível  mapear as  
intensidades luminosas para um dado ângulo de elevação e 
em função do ângulo azimutal, sendo o eixo de giro perpen-
dicular ao eixo óptico do farol. O detector fotométrico é 
calibrado com lâmpadas padrão com rastreabilidade ao LNE 
(França). A partir destes dados a intensidade temporal, I(t), 
pode ser inferida quando um observador olha na direção do 
farol em rotação, obtendo-se todos os dados necessários para 
calcular a Intensidade Efetiva.  

 

3. MÉTODO DE AVALIAÇÂO DA INTENSIDADE 
EFETIVA 

A intensidade efetiva Ief é calculada a partir da equação de 
Blondel-Rey [1,3,5] 
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Onde a = 0,2 é a constante visual de Blondel-Rey [2]. Com 
I(t1) = I(t2) = Ief a equação toma a forma simplificada, repre-
sentando o intervalo  t2-t1 o tempo efetivo do pulso: 
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A equação integral (2) para a intensidade efetiva é resolvida 
numericamente em Excel usando o método de aproximação 
iterativa convergente. 



3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O método foi aplicado no conjunto óptico de um farol rota-
tivo, cujo fabricante necessitava apresentar os resultados a 
um órgão certificador da área aeronáutica. 

Uma vez feita a medição de I(α), a intensidade luminosa, em 
função do ângulo α (°), I(α) é convertida em função do tem-
po t (s), I(t) através da relação: 

                                    α = 6 R t 

onde R é constante e representa o número de rotações por  
minuto (rpm). 
 
Assim, é gerado o gráfico de I(t), cujo aspecto está represen-
tado na figura 1. 
 

 
Figura 1- Gráfico de  I(t) 
 
Em seguida é atribuído um valor arbitrário para Ic, e deter-
minada á área contida sob a curva I = f(t) e acima de Ic. 
Comparando-se essa área com a correspondente a 0,2 Ic, 
conclui-se se a estimativa inicial foi alta ou baixa, e  atribu-
em-se  novos valores para Ic até que as duas áreas se igua-
lem, e nesse caso Ic = Ief. 

Para realização dos cálculos foi desenvolvida uma planilha 
em Excel, em que as entradas sejam o intervalo angular 
entre as duas medições sucessivas de intensidade, α, e a 
rotação em rpm, R, um valor arbitrário para Ic, e os valores 
de intensidade medidos. Na planilha foi inserido uma macro 
com o nome “Calcular” utilizando a função “Atingir Meta” 
do Excel, que faz com que os cálculos iterativos sejam feitos 
automaticamente, sendo atribuído pelo operador apenas um 
valor inicial para Ic. Na figura 2, está apresentada a janela 
correspondente à função “Atingir Meta”, porém com a utili-
zação do macro não é necessário  preenche-la, apenas atribu-
ir um valor inicial para o campo Intensidade Efetiva. 

No caso específico do farol rotativo que foi medido, cuja 
rotação é definida por norma entre 11 rpm e 13 rpm, foram 
feitos os cálculos para 11 rpm, 12 rpm e 13 rpm. O resultado 
para a menor  rotação está representado no gráfico da fig. 3, 
onde se observa que as especificações da norma foram atin-
gidas. 

 
Figura 2 – Tela da planilha Excel utilizada 
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Figura 3 – Resultados obtidos para rotação de 11 rpm 

4. CONCLUSÃO 

O método desenvolvido já foi utilizado com sucesso em um 
caso real, e pode ser aplicado a outras fontes pulsantes rota-
tivas, para qualquer velocidade. A incerteza expandida 
(k = 2) de Ief está em torno de 3 %. 
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