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Relatório Descritivo da Patente de Invenção para "MAR-

CADOR DE LIMITE/BORDA DE TRÁFEGO QUE INTEGRA UM 

CONJUNTO DE MARCADORES DE LIMITE/BORDA PARA TRÁFE-

GO DE VEÍCULO EM SOLO". 

CAMPO DA TÉCNICA 

[0001] A invenção destina-se a aperfeiçoar a segurança para trá-

fego de veículo terrestre em usinas industriais e armazéns e para lo-

cais ao ar livre, como pistas de aeroportos e pistas de taxiamento. Es-

ta invenção aperfeiçoa especialmente a consciência situacional e a 

orientação de pilotos ao navegar pelas pistas de um aeroporto antes 

de decolagens e após aterrissagens. 

TÉCNICA ANTERIOR 

[0002] Muitas das pistas de aeroportos atuais empregam um sis-

tema de iluminação que usa luzes de borda de pistas e pistas de taxi-

amento, como aquelas mostradas na FIGURA 1 anexa (Técnica ante-

rior). Tais luzes, ou luminária omnidirecional tradicional 10, são comu-

mente fixadas a um tirante vertical 20 que, por sua vez, se conecta a 

uma placa de base redonda 30. Aquela placa de base 30 se fixa tipi-

camente à superfície da pista de aeroporto com 4 a 6 parafusos (não 

mostrado) em um círculo de parafuso de 26,04 cm (10,25 polegadas). 

A partir do centro da placa de base 30, o tirante vertical 20 se estende 

de modo ascendente e aloja fios elétricos (não mostrado) para forne-

cer potência à luminária/fonte de luz 50 posicionada acima do tirante 

vertical 20. Abaixo da placa de base 30, há usualmente um transfor-

mador (não mostrado) pelo menos parcialmente encerrado no solo e 

conectado a fios para completar o circuito elétrico para cada luminária.  

[0003] Na indústria de iluminação de aeroportos, a luminária de 

modelo precedente é conhecida como uma L-867 ou "base" quando 

não tem nenhuma luz acima, uma L-861T para o modelo de luz de pis-

ta de taxiamento elevado e uma L-861E para o modelo de luz de pista 
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elevado. Um difusor de luz pode ser fixado à fonte de iluminação com 

um ou mais prendedores ou outro meio de desconexão rápida. Aquele 

difusor de luz protege a fonte de iluminação de elementos externos 

enquanto também foca a luz que emana da mesma. O difusor pode 

ser colorido para auxiliar pilotos a melhor distinguir uma luz de pista de 

sua pista de taxiamento ou luz obstrução equivalentes. Uma vantagem 

principal da presente invenção é que a mesma pode ser retroajustada 

para se ajustar parcialmente sobre e ao redor de uma unidade de difu-

sor existente, se ajustar totalmente sobre a mesma ou substituir total-

mente a lente/lâmpada única de uma unidade de difusor de aeroporto 

conhecida com as áreas de marcação armadas radialmente descritas 

abaixo.  

[0004] Outros dispositivos da técnica anterior conhecidos nesse 

campo incluem o que se segue (dispostos em ordem cronológica): Pa-

tente nº U.S. 7.083.315 de Hansler et al. com seu sistema de ilumina-

ção de borda de pista e pista de taxiamento elevado que emprega dio-

dos emissores de luz. Patente nº U.S. 6.354.714 de Rhodes abrange 

mais amplamente Sistemas de iluminação de LED para incorporação 

de modo a aperfeiçoar a visibilidade de pistas de aeroportos, passare-

las de pedestre e estradas. Esses mesmos LEDs incorporados tam-

bém podem ser usados para marcação de solo. A Patente nº U.S. 

6.155.703 de Rizkin et al mostra uma montagem de luz montada à su-

perfície para iluminar os limites externos de um convés de navio ou 

heliporto. Com o uso de um prisma com três lados planos, a Patente nº 

U.S. 5.669.691 de Barrow mostra um acessório de luz em pavimento 

para pistas de aeroportos e pistas de taxiamento. Um sistema com 

uma série de espelhos refletivos é usado pela emissor de luz incorpo-

rado à pista da Patente nº U.S. 5.438.495 de Ahlen. O sistema de luz 

de pista nivelado da Patente nº U.S. 4.924.364 de Pannier empregou 

uma unidade óptica removível.  
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[0005] A Patente nº U.S. 4.521.836 de Puttemanns et al. mostrou 

uma luz de pista, de pista de taxiamento ou de borda limiar elevada 

abaixo de uma redoma de vidro vedada. Naquele mesmo ano, Tauber 

et al. patenteou sua própria luz de pista de aeroporto, pista de taxia-

mento ou borda na Patente nº U.S. 4.499.527. Finalmente, a pista sis-

tema de iluminação da Patente nº U.S. 3.567.917 de Daley é conheci-

da por empregar condutos flexíveis transmissores de luz. Apesar do 

que foi dito anteriormente, aperfeiçoamentos a esse campo especiali-

zado de iluminação de transporte ainda são um objetivo principal, con-

forme estabelecido em Transportation Safety Improvements, Aviation 

Issue Areas, Most Wanted. Consulte, 

www.ntsb.gov/recs/mostwanted/aviação_issues.htm#most.  

SUMÁRIO DA INVENÇÃO  

Problema Técnico 

[0006] A consciência situacional de pilotos sobre um aeroporto foi 

identificada como um contribuidor principal para incursões em pista por 

todo o mundo. Especialistas têm priorizado incursões em pista como 

uma área principal de conscientização em segurança de aviação. O 

aperfeiçoamento da habilidade de pilotos de reconhecer rapidamente 

locais de saída de pista seguros em interseções de pista/pista de taxi-

amento e de melhor reconhecer as interseções de pista/pista de taxi-

amento das quais estão se aproximando irá reduzir o número de inci-

dentes, acidentes, incursões e excursões que ocorrem a cada ano. 

Devido à disposição existente de luzes de pista/pista de taxiamento, a 

orientação visual é especialmente difícil à noite e durante períodos de 

visibilidade reduzida devido à precipitação e neblina. Infelizmente, 

acúmulos de neve obscurecem visualmente indicadores de pavimento 

pintados.  

[0007] Desde os primeiros dias de aviação, dispositivos têm sido 

desenvolvidos para auxiliar pilotos a navegar e reconhecer seu ambi-
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ente. Até esta invenção, tais dispositivos consistiram em pontos únicos 

de luz dispostos ao redor de um aeroporto, alguns com lentes para fo-

co de luz visando uma maior visibilidade de uma aeronave que se 

aproxima. Em termos básicos, esses indícios visuais existentes exis-

tem como nós de luz. Os nós de luz podem se tornar confusos à noite, 

no entanto, ou durante períodos de visibilidade reduzida ou ao se 

aproximar da luz a um ângulo fora de alinhamento com a pista ou pista 

de taxiamento que estão iluminando. Em aeroportos maiores, essas 

luzes podem parecer um "mar" de luzes aleatórias que podem não for-

necer indícios visuais adequados para que pilotos naveguem facilmen-

te nas proximidades.  

[0008] Os sistemas recentes foram projetados para reduzir custos 

de iluminação com o uso de tecnologias que consumem menos ener-

gia. Os sistemas foram projetados de modo a permitir o rebaixamento 

de luzes para que se nivelem às pistas e às pistas de taxiamento, re-

duzindo, desse modo, o risco de danos às mesmas. Os sistemas tam-

bém foram instalados para que atuem como luzes de paragem con-

vencionais, isto é, indicadores de sinal visual eletronicamente contro-

lados para funcionar como uma "apoio" para instruções de controlador 

de tráfego aéreo e/ou pilotos errantes e para a equipe de solo que po-

de cruzar acidentalmente uma pista enquanto outra aeronave está de-

colando ou aterrissando. Todos esses sistemas aperfeiçoam a segu-

rança de trajetória ao distribuir a tecnologia convencional de nós de luz 

únicos, por vezes, em cores variantes, ou com iluminação contínua, 

pulsação e/ou sequências de sinal luminoso predefinidas.  

[0009] Os nós de luz únicos oferecem um bom fundamento para 

consciência situacional. Porém, tais dispositivos não são completa-

mente adequados. Uma pesquisa recente foi realizada em relação a 

exibições de vídeo, isto é, os indícios visuais usados pelo olho huma-

no, e à maneira com a qual nossos olhos se comportam para transmitir 
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informações de visão ao cérebro. A partir dessa pesquisa, foi mostrado 

que sequências curtas de linhas descontínuas permitem que o cérebro 

interpole de modo mais eficiente sequências de linha e criam uma 

imagem mais completa. Tal segmento de linha interpolador permite 

que o cérebro identifique padrões ao mapear os segmentos de linha 

em diversas direções. Tecnologias similares foram usadas para reduzir 

a quantidade de informações sendo exibida em um monitor de vídeo 

enquanto ainda aperfeiçoa a imagem que o visualizador observa. No 

entanto, o número, o tamanho e o comprimento desses segmentos de 

linha, criados por pixels, variam muito dos segmentos de luz emprega-

dos pela presente invenção.  

Solução para o problema 

[00010] A presente invenção supera as limitações de dispositivos 

da técnica anterior de nó único descritos acima. Um objetivo principal 

desta invenção, de acordo com uma modalidade, consiste em um sis-

tema de padrões de luz similares a haste, sendo que cada haste subs-

titui, suplementa e/ou aperfeiçoa a luz de nó único acima de uma base 

de luz de aeroporto tradicional. Ao utilizar uma pluralidade de braços 

radiais (sendo que cada um é autoiluminado, refletivo ou ambos), esta 

invenção cria segmentos de linha iluminados colineares aos limites 

/bordas de pista de aeroporto ou de pista de taxiamento que represen-

tam.  

[00011] O retroajuste dos sistemas de iluminação conhecidos da L-

867, L-861T e/ou L-861E (FIGURA 1, Técnica anterior) permite que 

hastes iluminadas sejam mais bem orientadas horizontalmente, esten-

dendo-se na mesma direção com que a borda de pavimento de aero-

porto. O comprimento e o espaçamento de cada haste podem ser 

ajustados para maximizar a habilidade do olho humano de interpolar 

segmentos de linha iluminados a uma distância, melhor identificando, 

desse modo, o padrão e/ou delineamento de bordas de pavimento de 
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aeroporto. A cor de cada haste pode ser especialmente escolhida com 

base em um código aceito que representa cada limite. Por exemplo, 

uma cones de haste azul podem ser usados ao longo das bordas de 

pavimento da pista de taxiamento e enquanto ao longo de segmentos 

de bordas de pavimento de pista. Também é possível usar múltiplas 

cores de cone na mesma unidade de iluminação para uma melhor ori-

entação direcional.  

[00012] As hastes empregadas por esta invenção podem ser sus-

pensas de uma maneira contrabalanceada, estendendo-se como: di-

versos braços radiais (como na FIGURA 2); múltiplas hastes que se 

estendem em diferentes direções para identificar uma interseção de 

pista/pista de taxiamento (como na FIGURA 3); ou transpondo-se en-

tre duas ou mais colunas (como na FIGURA 4). Em alguns casos, a 

haste montada ao redor, acima ou abaixo de um modelo de base tra-

dicional permite uma visualização omnidirecional da luminária tradicio-

nal, enquanto fornece uma orientação de linha de borda aperfeiçoada 

sobre o mesmo modelo de base sem a invenção adicionada ao mes-

mo (como na FIGURA 5).  

[00013] Quando contrabalanceado acima de uma montagem única, 

um ponto de rotação permite que a(s) haste(s) iluminada(s) desta in-

venção sejam giradas para manter o acesso. A intensidade das ditas 

fontes de iluminação podem ser tornadas ajustáveis com o uso de mé-

todos convencionais existentes.  

Efeitos Vantajosos da Invenção 

[00014] Cada haste iluminada instalada de acordo com esta inven-

ção apareceria para pilotos e outras pessoas da equipe do aeroporto 

como um segmento de linha, doravante denominado como "áreas de 

marcação". A combinação de áreas de marcação em um arranjo de 

luzes de pista de aeroporto/pista de taxiamento cria uma representa-

ção mais precisa (ou uma melhor simulação) de todas as bordas de 
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pavimento iluminadas como na FIGURA 8b anexa. Quando usado com 

luzes de pavimento de aeroporto, símbolos e outros indícios visuais 

existentes, a orientação do piloto é aperfeiçoada e a segurança de tra-

jetória geral é aperfeiçoada. 

BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS 

[00015] Recursos, objetivos e vantagens adicionais da presente in-

venção se tornarão mais claros ao fazer-se referência à descrição de-

talhada a seguir de modalidades preferenciais realizada com referên-

cia aos desenhos anexos, nos quais:  

[00016] a FIGURA 1 é uma vista frontal em perspectiva de um 

acessório de luz de pista de aeroporto ou pista de taxiamento da técni-

ca anterior;  

a FIGURA 2 é uma vista frontal em perspectiva de uma 

primeira modalidade de marcador iluminado ou áreas de marcação 

sendo usados como uma borda de limite;  

a FIGURA 3 é uma vista em perspectiva superior direita de 

uma segunda modalidade de áreas de marcação usadas em uma in-

terseção de pavimento/limite;  

a FIGURA 4 é uma vista frontal em perspectiva superior de 

uma terceira modalidade de áreas de marcação para um marcador de 

interseção de pavimento/limite alternativo;  

a FIGURA 5 é uma vista frontal seccionada em perspectiva 

de uma quarta modalidade de áreas de marcação para identificar uma 

borda de pavimento;  

a FIGURA 6 é uma vista sólida em perspectiva superior de 

uma quinta modalidade de áreas de marcação para um marcador de 

borda de pavimento alternativo;  

a FIGURA 7 é uma vista em perspectiva superior de múlti-

plas áreas de marcação, de acordo com esta invenção, sendo usadas 

para delinear uma trajetória para tráfego de aeroporto em solo; e 
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as FIGURAS 8a e b são comparações superiores e inferio-

res que mostram dois conjuntos de múltiplas luzes de aeroporto, con-

forme usados antes da invenção (FIGURA 8a) e com áreas de marca-

ção desta invenção instaladas nos mesmos (FIGURA 8b).  

DESENHOS – NUMERAIS DE REFERÊNCIA 

Áreas de marcação: 110, 210, 310, 410, 510 Ponto de rotação: 178, 278, 578 

 

Braço radial/Difusor de luz: 115, 115L, 115R, 

215, 215A, 215B, 215C, 315, 415 

Tirante vertical: 20, 120, 220A, 220B, 

220C, 320,420, 520 

Fonte de luz de luminária: 50, 150, 250, 350 Placa de base redonda: 30, 130, 230A, 

230B, 230C, 330, 430, 530 

 

Luminária omnidirecional tradicional: 10 Adaptador: 180 

 

Superfície refletiva: 518 Limite, Borda, Obstrução: 125, 225, 425, 

525 

 

DESCRIÇÃO DAS MODALIDADES  

[00017] Deve-se observar que recursos comuns nas diferentes vis-

tas desta invenção são mostrados com o(s) mesmo(s) numeral(is) de 

referência. Para modalidades alternativas do mesmo componente, há 

uma numeração consistente ao longo das próximas centenas de sé-

ries.  

Exemplos 

[00018] Referindo-se a uma primeira modalidade da presente in-

venção, a FIGURA 2 mostra uma área de marcação, em geral, 110, 

sendo que a dita área de marcação inclui uma pluralidade de braços 

radiais 115, os quais podem ser flexíveis ou rígidos. Em ambos os ca-

sos, os braços 115 são montados a um suporte central ou tirante verti-

cal 120 que se estende de modo ascendente de uma placa de base de 
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luz tradicional 130 similar à placa de base para o modelo da técnica 

anterior L-867 descrito acima (na FIGURA 1). A luminária/fonte de luz 

150 posicionada acima do tirante vertical 120 permite uma área de 

marcação 110 adequadamente dimensionada e conformada (reta ou 

curva), para funcionar como um indício visual/marcador/sinal ou indi-

cador referente ao limite/borda de pavimento de aeroporto 125 que 

representa. Como na FIGURA 2, a área de marcação 110 tem uma 

configuração geralmente reta quando visualizada a partir de cima. De-

ve-se compreender, no entanto, que, caso destinada a mostrar uma 

borda ou limite de pavimento 125 que pode ser um pouco curva, a 

área de marcação 110 pode assumir, por si mesma, um formato ou 

perfil curvo geral.  

[00019] Conforme mostrado na FIGURA 2, cada braço radial 115 de 

áreas de marcação 110 é construído como um objeto estático que pa-

rece um tubo, cano, bastão, canal, conduto, duto, mangueira ou outro 

meio de condutor de luz. Esses braços radiais 115 são suspensos a 

partir de lados opostos, ou de uma maneira contrabalanceada, mais 

particularmente como braço esquerdo 115L e braço direito 115R. A 

combinação de braços 115 se alinha colinearmente à borda de pavi-

mento 125 que essa área de marcação particular 110 é projetada para 

proteger. Compreende-se, no entanto, que, com a presente invenção, 

é possível que a área de marcação tenha dois ou mais braços radiais 

a partir de outros lados opostos para indicar/proteger as interseções 

de pista de aeroporto/pista de taxiamento e similares.  

[00020] O braço radial 115, como um objeto, pode ser construído 

como um material condutor de luz transparente sólido ou corpo oco, 

fechado em ambas as extremidades e ajustado sobre a metade supe-

rior da fonte de iluminação convexa 150 de um marcador de pista/pista 

de taxiamento existente. Uma modalidade alternativa desta invenção 

também permitiria uma cobertura total das unidades radiais de braço 
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completamente sobre uma fonte de iluminação de marcador existente. 

Em uma base preferencial, os braços radiais 115 desta invenção são 

ajustados com sua própria fonte de iluminação interna (não mostrado), 

sendo que a dita fonte inclui elementos de manipulação de luz inter-

nos, como espelhos e/ou lentes para criar uma distribuição homogê-

nea ótima de distribuição de luz a partir do interior do corpo do braço 

radial 115.  

[00021] As fontes de iluminação internas representativas para bra-

ços radiais 115 podem incluir um ou mais subelementos autoilumina-

dos, como um filamento incandescente, laser, feixe de fibra óptica, 

LED, filamento de gás ionizado, fluorescência e/ou emissão estimula-

da de radiação. É preferencial que qualquer fonte de luz 150 ilumine 

todo o comprimento de cada braço radial 115.  

[00022] Um ou mais pigmentos podem ser adicionados ao material 

transparente usado para produzir o braço radial 115 para que, quando 

o dito braço 115 cobre uma fonte de iluminação existente 150 ou tem 

sua própria unidade autoiluminada no interior, a cor das áreas de mar-

cação resultante é compatível com um código aprovado ou outro resul-

tado desejado. Alternativamente, cada sub-ramificação do braço radial 

115 pode ser diferentemente tingida para as mesmas áreas de marca-

ção 110 para fornecer maiores níveis de informações de limite para 

pilotos e outras pessoas da equipe do aeroporto.  

[00023] As áreas de marcação 110 podem ser fixadas com um 

prendedor (não mostrado) para vedar as mesmas ao tirante vertical 

120, protegendo, desse modo, a conexão elétrica interna à medida 

que alterna da placa de base 130 para a fonte de iluminação 150. Co-

mo na FIGURA 2, o eixo geométrico longitudinal de áreas de marca-

ção 110 é orientado de modo paralelo ou tangente ao limite/borda 125 

que está protegendo. Um conector de ação de rotação com uma ra-

nhura chaveada, mostrador de indexação ou detentor auxilia no reali-
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nhamento de áreas de marcação 110 com a borda de limite destinada 

125 após a manutenção ser realizada. Um ponto de rotação preciso 

178 ao redor do eixo geométrico y é colocado com um prendedor (não 

mostrado) ou outro dispositivo de desconexão rápida mais próximo do 

topo do tirante vertical 120.  

[00024] Como o modelo da FIGURA 1 (Técnica anterior), o tirante 

vertical 120 de áreas de marcação 110 se conecta à sua placa de ba-

se 130 por meio de um adaptador 180. Em uma instalação típica, ha-

veria um transformador (não mostrado) abaixo da placa de base 130, 

encerrado no solo e conectado a fios elétricos. Como contrapartes an-

teriores, a intensidade de fonte de iluminação 150 no interior de áreas 

de marcação 110 pode ser tornada ajustável por métodos convencio-

nais. Embora não mostrado, compreende-se que quaisquer modalida-

des desta invenção podem ser ajustadas a regiões pontudas e/ou ou-

tros impedimentos físicos para evitar que aves se empoleirem nos 

mesmos.  

[00025] Na operação dessa primeira modalidade, a área de marca-

ção 110 é contrabalanceada sobre uma montagem única, por meio de 

um ponto de rotação 178 e ao redor de uma vedação (não mostrado). 

Tal montagem permite que a área de marcação 110 seja girada para 

propósitos de serviço de manutenção, remoção de neve e/ou manu-

tenção de gramado ao redor do tirante 120 e da placa de base 130. A 

seta A, na FIGURA 2, mostra uma direção de rotação para aquela 

área de marcação particular 110.  

[00026] Conforme observado nas FIGURAS 7 e 8b anexas, a posi-

ção normal para áreas de marcação 110 é alinhada com a borda de 

pavimento 125 que é destinada a representar. De preferência, o espa-

çamento entre áreas de marcação adjacentes 110-2, 110-3 diminui à 

medida que a razão entre a alteração no ângulo de uma tangente que 

se move sobre um arco determinado e o comprimento daquele arco 
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aumenta. O comprimento geral de áreas de marcação 110-2, 110-3 

pode diminuir à medida que o espaçamento entre os tirantes adjacen-

tes (ou unidades de iluminação) diminui.  

[00027] Quando visualizada a uma distância de diversos metros, 

áreas de marcação 110 marcarão a terminação imediata de um limite. 

A uma maior distância, o curto sequenciamento de linhas descontí-

nuas permite que o cérebro interpole eficientemente sequências de 

linha (isto é, preenchendo as linhas pontilhadas), criando, desse modo, 

um delineamento linearmente conectado mais completo. A combina-

ção de acessórios de luz então descrita cria uma representação preci-

sa de todas as bordas de pavimento 125. Consulte, especialmente, as 

diferenças em unidades de iluminação antes e após a instalação, de 

acordo com esta invenção, nas vistas laterais comparativas superior e 

inferior de diversas unidades de iluminação consecutivas nas FIGU-

RAS 8a e b. Quando usada com símbolos de pavimento existentes, e 

outros indícios visuais, a consciência individual do piloto será aumen-

tada e a orientação de segurança geral será aperfeiçoada.  

[00028] Outro benefício dos projetos desta invenção é que qualquer 

calor produzido pela fonte de iluminação 150 de áreas de marcação 

110 será suficiente para impedir o acúmulo de neve e gelo nos mes-

mos. Para aeroportos que experimentam situações de nevada extre-

mas substancialmente maiores, uma fonte de calor interna controlada 

suplementar pode ser adicionada.  

[00029] Na FIGURA 3, é mostrada uma segunda modalidade de 

áreas de marcação 210 que tem uma pluralidade de braços radiais 

215 ou, nesse caso, três braços 215 A, 215B e 215C. Os ditos braços 

radiais 215 podem ser tornados flexíveis ou rígidos, porém, em qual-

quer evento, os braços unidos/combinados são todos montado a seus 

tirantes verticais respectivos 220A, 220B e 220C, sendo que cada um 

se ergue a partir de suas placas de base tradicionais centralmente lo-
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calizadas respectivas 230A, 230B e 230C. Embora os braços individu-

ais 215 da FIGURA 3 sejam mostrados de modo substancialmente re-

to em um perfil lateral (o superior), compreende-se que outras modali-

dades de iluminação de pista de aeroporto e de pista de taxiamento 

podem permitir o uso de alternativas curvas ou onduladas.  

[00030] Os braços radiais 215A, 215B e 215C da FIGURA 3 são 

devidamente dimensionados e conformados (em uma configuração 

reta ou um tanto curva) para fornecer aos pilotos e outras pessoas da 

equipe do aeroporto um indício visual/indicador/sinal referente à borda 

de pavimento ou limite 225 que representam. Para essa modalidade 

particular, a borda/limite 225 é mais como uma interseção ou cruza-

mento na pista de aeroporto/pista de taxiamento. Os braços radiais 

215A, 215B e 215C são, cada um, construídos a partir de um objeto 

estático, tubo, cano, bastão, canal, conduto, duto, mangueira ou outro 

meio de condutor de luz, e todos interconectados em uma extremidade 

centralmente situada comum.  

[00031] Nessa primeira alternativa de interseção, cada braço radial 

215 inclui sua própria fonte de autoiluminação interna 250 que pode ou 

não incluir espelhos e/ou lentes de manipulação de luz internos (não 

mostrado) para criar uma distribuição de luz homogênea ótima no inte-

rior de áreas de marcação 210. Aquela luz de autoiluminação para a 

fonte de iluminação 250 pode ser selecionada do grupo que consiste 

em: um filamento incandescente, laser, feixe de fibra óptica, LED, um 

filamento de gás ionizado, fluorescência, emissão estimulada de radia-

ção ou combinações dos mesmos.  

[00032] Nessa segunda alternativa geral, cada extremidade de ter-

minal interna do braço radial 215A, 215B e 215C parece estar perma-

nentemente fixada. Porém, tal fixação excluiria o uso de um pivô co-

mum para a manutenção de acesso. Alternativamente, um ponto de 

ação de rotação comum 278 (com uma nervura chaveada, mostrador 
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de indexação ou detentor) pode ser fornecido. Aquele ponto de rota-

ção 278 auxiliaria a equipe de manutenção com áreas de marcação 

adequadamente realinhadas 210 após a manutenção ter sido realiza-

da. Embora o ponto de fixação para essa modalidade não seria per-

manente, a rotação de um braço radial 215 pode ser tornada possível 

sem conflito com a estrutura de braços radiais adjacentes.  

[00033] Ainda outro marcador alternativo da modalidade da FIGU-

RA 3 é mostrado na FIGURA 4 anexa. Na mesma, a área de marca-

ção alternativa 310 é construída a partir de dois ou mais braços radiais 

315 (flexíveis ou rígidos), sendo que cada um se conecta a seu próprio 

tirante vertical 320 erguendo-se a partir de sua própria placa de base 

330. Diferente da configuração de braço radial tubular separada na 

FIGURA 3 precedente, no entanto, esses braços radiais alternativos 

315 parecem estar suspensos, parecem transpor entre e cobrir ou 

tampar pelo menos parcialmente colunas de luminária adjacentes de 

unidades de marcador de pista de aeroporto/pista de taxiamento pree-

xistentes.  

[00034] Na FIGURA 4, uma fonte de iluminação de luz 350 encer-

rada deve iluminar adequadamente todo o comprimento de seu braço 

radial 315. Somente então as áreas de marcação 310 podem funcionar 

como parte de um sistema de indicadores iluminados para permitir que 

o cérebro humano interpole eficientemente as sequências de linha (en-

tre áreas de marcação adjacentes) e, desse modo, crie uma "imagem" 

visual mais completa de um limite de pista/pista de taxiamento.  

[00035] Uma quarta modalidade de áreas de marcação 410 retrata-

da na FIGURA 5 tem seu próprio conjunto de braços radiais 415, sen-

do que ambos são suspensos e contrabalanceados sobre um tirante 

vertical compartilhado 420 que se ergue a partir de sua própria placa 

de base 430. No geral, os braços radiais 415 dessas áreas de marca-

ção 410 irão se alinhar colinearmente à borda de pavimento 425 a qual 
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estão designados a proteger. Nessa variação, braços radiais de ilumi-

nação separada 415 serão montados eminentemente ao redor, acima 

ou abaixo, para incluir a luminária tradicional com sistemas de ilumina-

ção de aeroporto aprovados por FAA existentes para maiores aperfei-

çoamentos de visão do piloto. Quando tais braços radiais 415 são si-

tuados e presos no lugar, irão promover uma maior visualização omni-

direcional daquela luminária a uma distância. Visualizada a uma dis-

tância de diversos metros, a área de marcação 410 marca a termina-

ção imediata de seu limite /borda 425. Porém, quando visualizada a 

distâncias maiores, uma pluralidade de tais áreas de marcação 410 

permitem que o cérebro humano interpole sequências de segmentos 

de linha descontínuos, criando, desse modo, uma representação mais 

precisa de bordas/limites de pavimento para uma região de tráfego de 

aeroporto similar àquele observado na FIGURA 8b anexa.  

[00036] A quinta modalidade, na FIGURA 6, mostra uma área de 

marcação 510 que tem um refletor alongado rígido 518 fixado a lados 

opostos do tirante vertical 520 que se ergue a partir da placa de base 

530. Cada refletor 518 é construído como um meio refletor de luz sóli-

do que seria iluminado por uma fonte de luz externa. Como contrapar-

tes de braço radial iluminadas, o tamanho e o formato de refletores 

518 irão fornecer um indício visual a pilotos que melhor simulam o limi-

te /borda de pavimento do aeroporto 525 o qual é designado a prote-

ger. Com a montagem de superfícies reflexivas que se estendem hori-

zontalmente a uma luminária tradicional, através de retroajuste ou in-

clusão integral com a fabricação de uma nova luminária, haverá me-

lhores aperfeiçoamentos de visão do piloto. Na última operação, cada 

área de marcação 510 seria fixada com “asas” reflexivas com o uso de 

um ou mais prendedores (não mostrado). Alternativamente, modelos 

de áreas de marcação podem ser produzidos com refletores montados 

permanentemente formados de modo integral.  
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[00037] De preferência, é fornecido um ponto de rotação 578 ao 

redor de cada tirante vertical 520 que permite que os refletores 518 

sejam girados, impedindo danos, para propósitos de manutenção, re-

moção de neve e/ou manutenção de gramado. Uma fonte principal pa-

ra iluminar os refletores 518 de áreas de marcação 510 pode ser a luz 

de um veículo que se aproxima, iluminação de luzes adjacentes e/ou 

reflexão da radiação eletromagnética do sol. Como contrapartes autoi-

luminadas anteriores, é preferencial que o espaçamento de áreas de 

marcação com base em refletor 510 seja diminuído à medida que a 

razão entre a alteração no ângulo de uma tangente que se move sobre 

um determinado arco e o comprimento do arco diminui. Além disso, o 

comprimento de cada braço de refletor pode ser gradativamente dimi-

nuído à medida que o espaçamento entre áreas de marcação adjacen-

tes 510 diminui. Enquanto a área de superfície mínima acima de cada 

refletor 518 pode ser suficiente para impedir acúmulo de neve e gelo 

na mesma sob a maioria das condições, em mercados com mais neve, 

as áreas de marcação 510 podem ter um componente aquecedor su-

plementar adicionado às mesmas.  

[00038] Referindo-se agora à FIGURA 8b, quando os dispositivos 

dessa invenção são visualizados a uma distância de diversos metros, 

as áreas de marcação 110 marcam a terminação imediata de limite de 

pavimento de aeroporto 125. Quando visualizada a uma maior distân-

cia, uma pluralidade de áreas de marcação 110 permite que o cérebro 

interpole as sequências de segmentos de linha descontínuos de todas 

as áreas de marcação ou "conecte os pontilhados", criando, desse 

modo, uma representação mais precisa da fronteira oficial real de to-

das as bordas de pavimento à vista. Quando usada em conjunto com 

luzes e símbolos no pavimento existentes e outros indícios visuais 

existentes; a orientação é melhorada, portanto, a segurança é aperfei-

çoada. 
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[00039] De acordo com uma modalidade da invenção, é fornecida 

uma marcação alongada tridimensional denominada como uma área 

de marcação. Tal área de marcação de marcador fornece um indício 

visual adicional muito necessário para que o cérebro humano reco-

nheça de modo eficaz a borda de pavimento ou outro limite. Embora a 

descrição acima contenha muita especificidade, a mesma não deve 

ser interpretada como uma limitação ao escopo de qualquer modalida-

de, porém, como uma exemplificação das modalidades preferenciais 

presentes da mesma. Muitas outras ramificações e variações são pos-

síveis dentro dos ensinamentos anteriores. Por exemplo, o ponto de 

rotação ao redor do eixo geométrico y na primeira modalidade pode 

ser localizado na base de seu tirante vertical. Alternativamente, cada 

área de marcação pode conter um acoplamento que permitiria uma 

rotação axial total para manutenção e/ou serviços. Além disso, deve-

se compreender que o tamanho, formato e método de iluminação para 

qualquer uma de tais áreas de marcação pode assumir formas incon-

táveis para melhor representar um limite de pista ou pista de taxiamen-

to de aeroporto. Podem assumir um formato pentagonal alongado, ser 

revestido com tintas reflexivas e/ou ser iluminados a partir de uma fon-

te externa. Tais áreas de marcação podem ser deixadas abertas em 

uma extremidade ou em ambas as extremidades e/ou fixadas a obje-

tos diferentes de uma base L-867 tradicional. Ainda adicionalmente, as 

áreas de marcação desta invenção podem ser atribuídas para pelo 

menos alguma incorporação parcial no solo. Portanto, o escopo da in-

venção deve ser determinado pelas reivindicações anexas e seus 

equivalentes legais, e não por exemplos dados anteriormente. 
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REIVINDICAÇÕES 

1. Marcador de limite/borda de tráfego que integra um con-

junto de marcadores de limite/borda para tráfego de veículo em solo, 

preferencialmente um conjunto de luzes de pista de aeroporto/pista de 

taxiamento, em que o marcador compreende:  

(a) meios (30; 130; 230; 330; 430; 530) para prender o mar-

cador a uma superfície de solo;  

(b) um suporte estrutural rígido (120; 220; 320; 420; 520) 

que se estende de modo ascendente a partir do meio de preensão de 

marcador;  

(c) uma região iluminada (150; 250; 350) conectada ao su-

porte estrutural rígido, sendo que a dita região iluminada é um indica-

dor de limite ou de borda visível a partir de uma pluralidade de ângu-

los; e 

caracterizado pelo fato de que o marcador compreende 

ainda: 

(d) um ou dois indícios tridimensionais alongados (110; 210; 

310; 410; 510), sendo que um ou dois indício/indícios são orientados 

de modo substancialmente paralelo ou tangencial a um limite/borda 

(125; 225; 425; 525) de tráfego de veículo em solo admissível, sendo 

que o dito indício/indícios se estende(m) para fora a partir de pelo me-

nos um lado da região iluminada para funcionar como uma extensão 

visual da região iluminada. 

2. Marcador, de acordo com a reivindicação 1, caracteriza-

do pelo fato de que o dito indício (110; 210; 310; 410; 510) se estende 

para fora a partir de dois lados da região iluminada. 

3. Marcador, de acordo com a reivindicação 1, caracteriza-

do pelo fato de que o dito indício (110; 210; 310; 410; 510) é pelo me-

nos parcialmente autoiluminado, reflexivo ou ambas. 

4. Marcador, de acordo com a reivindicação 1, caracteriza-
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do pelo fato de que o dito indício (110; 210; 310; 410; 510) se estende 

para fora a partir de lados opostos da região iluminada.  

5. Marcador, de acordo com a reivindicação 1, caracteriza-

do pelo fato de que o dito suporte estrutural rígido inclui um tirante ver-

tical (120; 220; 420; 520) sobre o qual a o dito indício (110; 210; 310; 

410; 510) é contrabalanceado. 

6. Marcador, de acordo com a reivindicação 1, caracteriza-

do pelo fato de que o dito indício inclui meios para girar a partir de uma 

posição operacional para pelo menos uma outra posição para facilitar 

a manutenção de marcador individual. 

7. Marcador, de acordo com a reivindicação 1, caracteriza-

do pelo fato de que o dito indício (410) se estende radialmente em di-

ferentes direções para indicar uma interseção de uma pista de aero-

porto ou pista de taxiamento. 

8. Marcador, de acordo com a reivindicação 1, caracteriza-

do pelo fato de que o dito indício (110; 210; 310; 410; 510) inclui um 

elemento autoiluminado selecionado do grupo que consiste em: um 

feixe de fibra óptica, um diodo emissor de luz (LED), um filamento in-

candescente, gás ionizado, fluorescência, emissão de radiação esti-

mulada e combinações dos mesmos. 

9. Marcador, de acordo com a reivindicação 1, caracteriza-

do pelo fato de que o dito indício inclui pelo menos um elemento de 

corpo oco, reto ou curvo. 

10. Marcador, de acordo com a reivindicação 9, caracteri-

zado pelo fato de que o dito elemento de corpo oco é pelo menos par-

cialmente codificado por cor para um uso pretendido. 

11. Marcador , de acordo com a reivindicação 9, caracteri-

zado pelo fato de que o dito elemento de corpo oco é dimensionado 

para ser ajustado pelo menos parcialmente sobre a região iluminada 

de um marcador de limite/borda preexistente para retroajuste. 
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12. Marcador, de acordo com a reivindicação 11, caracteri-

zado pelo fato de que o dito indício (510) inclui múltiplos elementos de 

refletor (518). 

13. Marcador, de acordo com a reivindicação 1, caracteri-

zado pelo fato de que compreende: 

distâncias de espaço vazio predefinidas entre unidades de 

marcador adjacentes, sendo que o comprimento do indício diminui à 

medida que a distância de espaço vazio entre unidades de marcador 

adjacentes diminui. 
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