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LEDsLEDs

Diodos emissores de luz (LEDs):Diodos emissores de luz (LEDs):
• Eletroluminescência – processo de emissão de luz pela 

aplicação de uma fonte elétrica de energia.
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Comprimentos de onda dos leds:Comprimentos de onda dos leds:
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Corrente direta versus tensão direta para leds miniatura:Corrente direta versus tensão direta para leds miniatura:
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LEDsLEDs

ExercExercíícios:cios:
• Dimensionar circuitos com LED conforme especificações de 

fabricantes.

http://www.ledsupply.com
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http://www.u-pec.com
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FotodiodosFotodiodos

Fotodiodos:Fotodiodos:
• São diodos que operam na região reversa e são sensíveis à luz.
• Optoeletrônica – campo de estudo dos dispositivos sensíveis à

luz.
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FotodiodosFotodiodos

Curvas caracterCurvas caracteríísticas dos fotodiodos:sticas dos fotodiodos:
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Resposta espectral de fotodiodos:Resposta espectral de fotodiodos:
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FotodiodosFotodiodos

Exemplo de aplicaExemplo de aplicaçção:ão:
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TransistoresTransistores
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FototransistorFototransistor

Fototransistor:Fototransistor:
• São transistores sensíveis à luz.
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OptoacopladoresOptoacopladores

Optoacoplador:Optoacoplador:
• São dispositivos que possuem no mesmo encapsulamento um 

fotodiodo e um fototransistor (ou tiristor), montados de maneira
a permitirem o acoplamento óptico entre os dois.

• Usados para isolação entre circuitos, pois não ocorre ligação 
elétrica entre os circuitos, por exemplo para transmissão de 
dados.
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OptoacopladoresOptoacopladores
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OptoacopladoresOptoacopladores

Optoacoplador com saOptoacoplador com saíída tiristorizada:da tiristorizada:
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Outros dispositivosOutros dispositivos

CCéélulas solareslulas solares
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CCéélulas solareslulas solares

CCéélulas solares:lulas solares:
• São dispositivos construídos a partir de materiais 

semicondutores e que são sensíveis à luz.
• Geram potências da ordem de mW quando iluminados.
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CCéélulas solareslulas solares

CCéélulas solares:lulas solares:
• São dispositivos construídos a partir de materiais 

semicondutores e que são sensíveis à luz.
• Geram potências da ordem de mW quando iluminados.
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