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Relatório Descritivo da Patente de Invenção para: "EMBLEMA PRISMÁTICO 

ILUMINADOR PARA UM VEÍCULO". 

REFERÊNCIA CRUZADA A PEDIDOS RELACIONADOS 

[1] Este pedido é uma continuação-em-parte do pedido de patente n° 

US141519.914, depositado em 21 de outubro de 2014, e intitulado 

"ILLUMINATING BADGE FOR A VEHICLE", que é uma continuação-em-parte 

do pedido de patente n° US141086.442, depositado em 21 de novembro de 

2013, intitulado "VEHICLE LIGHTING SYSTEM WITH PHOTOLUMINESCENT 

STRUCTURE". Os pedidos relacionados supracitados são incorporados 

através do presente documento a título de referência conforme como se 

apresentados completamente no presente documento. 

CAMPO DA INVENÇÃO 

[2] A presente revelação se refere geralmente a sistemas de iluminação 

veiculares e, mais particularmente, a sistemas de iluminação veiculares que 

empregam uma ou mais estruturas fotoluminescentes. 

ANTECEDENTES DA INVENÇÃO 

[3] A iluminação originada do uso de estruturas fotoluminescentes 

oferece uma experiência de visualização exclusiva e atraente. Portanto, se 

deseja implantar tais estruturas em veículos automotivos para várias aplicações 

de iluminação. 

SUMÁRIO DA INVENÇÃO 

[4] De acordo com outro aspecto da presente invenção, é revelado um 

emblema para um veículo. O emblema inclui um alojamento que tem uma 

porção visualizável. As primeira e segunda fontes de luz são dispostas dentro 

do alojamento e cada fonte de luz é configurada para direcionar luz em direção 

à porção visualizável. A porção visualizável é configurado para iluminar em 

uma pluralidade de cores a partir da primeira fonte de luz. A luz emitida a partir 

da segunda fonte de luz ilumina em uma segunda cor na porção visualizável. 

[5] De acordo com outro aspecto da presente invenção, é revelado um 

emblema. O emblema inclui uma porção visualizável. Uma primeira fonte de luz 
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é configurada para emitir luz em direção à porção visualizável. Uma segunda 

fonte de luz é configurada para pulsar luz em direção à porção visualizável. A 

porção visualizável é configurada para produzir luminescência em resposta à 

excitação por luz emitida a partir da primeira fonte de luz. A luz pulsada emitida 

a partir da segunda fonte de luz produz uma pluralidade de cores na porção 

visualizável. 

[6] De acordo com um outro aspecto da presente invenção, é revelado 

um emblema. O emblema inclui um alojamento que tem uma porção 

visualizável. As primeira e segunda fontes de luz são dispostas dentro do 

alojamento e cada fonte de luz é configurada para direcionar luz em direção à 

porção visualizável do emblema. As porções da porção visualizável são 

configuradas para resplandecer em uma primeira cor e piscar uma segunda cor 

que é visualmente distinta da primeira cor. 

[7] Esses e outros aspectos, objetivos e características da presente 

invenção serão entendidos e apreciados pelos elementos versados na técnica 

mediante o estudo do relatório descritivo, das reivindicações e dos desenhos 

anexos a seguir. 

BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS 

[8] Nos desenhos: 

[9] A Figura 1A é uma vista lateral de uma estrutura fotoluminescente 

transformada em um revestimento para uso em uma montagem de luz de 

acabamento luminescente de acordo com uma modalidade; 

[10] A Figura 1 B é uma vista de topo de uma estrutura fotoluminescente 

transformada em uma partícula distinta de acordo com uma modalidade; 

[11] A Figura 1C é uma vista lateral de uma pluralidade de estruturas 

fotoluminescentes transformadas em partículas distintas e incorporadas em 

uma estrutura separada; 

[12] A Figura 2 ilustra um emblema montado em uma porção frontal de 

um veículo; 

[13] A Figura 3 é uma vista frontal do emblema de acordo com uma 
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modalidade; 
[14] A Figura 4 é uma vista em seção transversal do emblema tomada ao 
longo das linhas IV-IV da Figura 3 que tem uma porção luminescente e 
disposta adjacente a uma porção de visualização; 
[15] A Figura 5 ilustra uma vista em seção transversal de uma 
modalidade alternativa do emblema tomada ao longo das linhas IV-IV da Figura 
3 que tem uma fonte de luz que ilumina em uma pluralidade de cores; 
[16] A Figura 6 ilustra uma vista em seção transversal de uma 
modalidade alternativa do emblema tomada ao longo das linhas IV-IV da Figura 
3 que tem uma primeira fonte de luz para piscar rapidamente uma pluralidade 
de cores e uma segunda fonte de luz para excitar uma porção 
fotoluminescente; e 
[17] A Figura 7 é um diagrama de blocos do emblema prismático 
iluminador. 
DESCRI ÃO DETALHADA DAS MODALIDADES PREFERENCIAIS 

[18] Conforme exigido, as realizações detalhadas da presente invenção 
são reveladas neste documento. No entanto, deve-se compreender que as 
realizações reveladas são meramente exemplificativas da invenção que podem 
ser realizadas de formas diversas e alternativas. As Figuras não são 
necessariamente para um projeto detalhado e algumas vistas esquemáticas 
podem ser exageradas ou minimizadas para mostrar a visão geral da função. 
Portanto, os detalhes funcionais e estruturais específicos revelados na 
presente invenção não devem ser interpretados como limitantes, mas 
meramente como uma base representativa para ensinar um elemento versado 
na técnica a empregar de forma variada a presente revelação. 
[19] Conforme usado na presente invenção, o termo "e/ou", quando 
usado em uma lista de dois ou mais itens, significa que qualquer um dos itens 
listados pode ser empregado por si próprio ou qualquer combinação de dois ou 
mais dos itens listados pode ser empregada. Por exemplo, se uma composição 
é descrita como contendo componentes A, B elou C, a composição pode conter 
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A por si só; B por si só; C por si só; A e B em combinação; A e C em 

combinação; B e C em combinação; ou A, B e C em combinação. 

[20] A seguinte revelação descreve um emblema iluminador para um 

veículo. O emblema pode empregar vantajosamente uma ou mais fontes de luz 

multicoloridas configuradas para iluminar em uma pluralidade de cores em 

frequências predefinidas. O emblema pode incluir adicionalmente uma ou mais 

estruturas fotoluminescentes configuradas para converter luz recebida de uma 

fonte de luz associada e reemitir a luz em um comprimento de onda diferente 

tipicamente encontrado no espectro visível. 

[21] Em referência às Figuras 1A-1C, várias modalidades 

exemplificativas de estruturas fotoluminescentes 10 são mostradas, em que 

cada uma é capaz de ser acoplada a um substrato 12, que pode corresponder 

a um acesso de veículo ou peça de equipamento relacionada a veículo. Na 

Figura 1A, a estrutura fotoluminescente 10 é geralmente mostrada 

transformada em um revestimento (por exemplo, um filme) que pode ser 

aplicado a uma superfície do substrato 12. Na Figura 1B, a estrutura 

fotoluminescente 10 é geralmente mostrada como uma partícula distinta com 

capacidade de ser integrada em um substrato 12. Na Figura 1C, a estrutura 

fotoluminescente 10 é geralmente mostrada como uma pluralidade de 

partículas distintas que podem ser incorporadas em um meio de sustentação 

14 (por exemplo, um filme) que pode, então, ser aplicado (como mostrado) ou 

integrado no substrato 12. 

[22] No nível mais básico, uma determinada estrutura fotoluminescente 

10 inclui uma camada de conversão de energia 16 que pode incluir uma ou 

mais subcamadas, que são mostradas exernplificativamente através de linhas 

tracejadas nas Figuras 1A e 1 B. Cada subcamada da camada de conversão de 

energia 16 pode incluir um ou mais materiais fotoluminescentes que têm 

elementos de conversão de energia com propriedades fosforescentes ou 

fluorescentes. Cada material fotoluminescente pode se tornar excitado 

mediante o recebimento de luz de um comprimento de onda específico, 
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fazendo, por meio disso, com que a luz seja submetida a um processo de 

conversão. De acordo com o princípio de conversão descendente, a luz 

inserida é convertida em uma luz com comprimento de onda mais longo que é 

emitida a partir da estrutura fotoluminescente 10. Adversamente, de acordo 

com o princípio de conversão ascendente, a luz inserida é convertida em uma 

luz com comprimento de onda mais curto que é emitida a partir da estrutura 

fotoluminescente 10. Quando múltiplos comprimentos de onda de luz distintos 

são emitidos a partir da estrutura fotoluminescente 10 ao mesmo tempo, os 

comprimentos de onda de luz podem se misturar e ser expressos como uma 

luz com múltiplas cores. 

[0231 	Em algumas modalidades, a luz que foi descendente ou 

ascendentemente convertida pode ser usada para excitar outro(s) material(is) 

fotoluminescente(s) encontrado(s) na camada de conversão de energia 16. 0 

processo de usar luz convertida emitida a partir de um material 

fotoluminescente para excitar a outra, e assim por diante, é geralmente 

conhecido como uma cascata de energia e pode servir como um alternativa 

para alcançar várias expressões de cor. Em relação ao princípio de conversão, 

a diferença em comprimento de onda entre a luz de excitação e a luz 

convertida é conhecida como o deslocamento de Stokes e serve como o 

mecanismo de acionamento principal para um processo de conversão de 

energia que corresponde a uma alteração em comprimento de onda de luz. 

Nas várias implantações discutidas no presente documento, cada uma dentre 

as estruturas fotoluminescentes pode operar de acordo com cada princípio de 

conversão. 

[024] 	A camada de conversão de energia 16 pode ser preparada através 

da dispersão do material fotoluminescente em uma matriz polimérica para 

formar uma mistura homogênea com o uso de uma variedade de métodos. Tais 

métodos podem incluir preparar a camada de conversão de energia 16 a partir 

de uma formulação em um meio carreador líquido e revestir a camada de 

conversão de energia 16 em um substrato plano desejado. A camada de 
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conversão de energia 16 pode ser aplicada a um substrato através de pintura, 

estamparia, aspersão, revestimento por ranhura, revestimento por imersão, 

revestimento por cilindro e revestimento por barra. Alternativamente, a camada 

de conversão de energia 16 pode ser preparada por métodos que não usam 

um meio carreador líquido. Por exemplo, a camada de conversão de energia 16 

pode ser produzida através da dispersão do material fotoluminescente em uma 

solução em estado sólido (mistura homogênea em um estado seco) que pode 

ser incorporada em uma matriz polimérica, que pode ser formada por extrusão, 

moldagem por injeção, moldagem por compressão, calandragem, 

termoformação, etc. A camada de conversão de energia 16 pode, então, ser 

integrada em um substrato com o uso de quaisquer métodos conhecidos pelos 

elementos versados na técnica. Quando a camada de conversão de energia 16 

inclui subcamadas, cada subcamada pode ser sequencialmente revestida para 

formar a camada de conversão de energia 16. Alternativamente, as 

subcamadas podem ser separadamente preparadas e, posteriormente, 

laminadas ou gofradas para formar a camada de conversão de energia 16. 

Ainda alternativamente, a camada de conversão de energia 16 pode ser 

formada através da coextrusão das subcamadas. 

[025] 	Novamente em referência às Figuras 1A e 1B, a estrutura 

fotoluminescente 10 pode incluir opcionalmente pelo menos uma camada de 

estabilidade 18 para proteger o material fotoluminescente contido no interior da 

camada de conversão de energia 16 contra degradações fotolítica e térmica. A 

camada de estabilidade 18 pode ser configurada como uma camada separada 

opticamente acoplada e aderida à camada de conversão de energia 16. 

Alternativamente, a camada de estabilidade 18 pode ser integrada com a 

camada de conversão de energia 16. A estrutura fotoluminescente 10 também 

pode incluir opcionalmente uma camada de proteção 20 acoplada opticamente 

e aderida à camada de estabilidade 18 ou a outra camada (por exemplo, a 

camada de conversão 16 na ausência da camada de estabilidade 18) para 

proteger a estrutura fotoluminescente 10 contra dano físico e químico originado 



7/21 

de exposição ambiental. A camada de estabilidade 18 e/ou a camada protetora 
20 podem ser combinadas com a camada de conversão de energia 16 através 
de revestimento ou impressão sequencial de cada camada, laminação ou 
gofragem sequencial ou quaisquer outros meios adequados. 
[026] 	As informações adicionais a respeito da construção de estruturas 
fotoluminescentes são reveladas na patente n° US8.232.533 de Kingsley et ai., 
intitulada "PHOTOLYTICALLY AND ENVIRONMENTALLY STABLE 

MULTILAYER STRUCTURE FOR HIGH EFFICIENCY ELECTROMAGNETIC 

ENERGY CONVERSION AND SUSTAINED SECUNDARY EMISSION", 

depositada em 31 de julho de 2012, cuja totalidade da revelação é incorporada 
na presente invenção a título de referência. Para informações adicionais a 
respeito da fabricação e da utilização de materiais fotoluminescentes para 
alcançar várias emissões de luz consulte a patente n° US8.207.511 de Bortz et 
ai., intitulada "PHOTOLUMINESCENT FIBERS, COMPOSITIONS AND 

FABRICS MADE THEREFROM", depositada em 26 de junho de 2012; patente 
n° ÚS8.247.761 DE Agrawal et al., intitulada "PHOTOLUMINESCENT 

MARKINGS WITH FUNCTIONAL OVERLAYERS", depositada em 21 de agosto 
de 2012; patente n° US8.519.359 B2 de Kingsley et al., intitulada 
"PHOTOLYTICALLY AND ENVIRONMENTALLY STABLE MULTILAYER 

STRUCTURE FOR HIGH EFFICIENCY ELECTROMAGNETIC ENERGY 

CONVERSION AND SUSTAINED SECUNDARY EMISSION", depositada em 

27 de agosto de 2013; patente n° US8.664.624 B2 de Kingsley et al., intitulada 
"ILLUMINATION DELIVERY SYSTEM FOR GENERATING SUSTAINED 

SECUNDARY EMISSION", depositada em 4 de março de 2014; publicação de 

patente n° US2012/0183677 de Agrawal et al., intitulada 
"PHOTOLUMINESCENT COMPOSITIONS, METHODS OF MANUFACTURE 

AND NOVEL USES", depositada em 19 de julho de 2012; publicação de 
patente n° US201410065442 Al de Kingsley et ai., intitulada 
"PHOTOLUMINESCENT OBJECTS", depositada em 6 de março de 2014; e 
publicação de patente n° US201410103258 Al de Agrawal et al., intitulada 



"CHROMIC LUMINESCENT COMPOSITIONS AND TEXTILES", depositada 

em 17 de abril de 2014, todas incluídas no presente documento a titulo de 

referência em sua totalidade. 

[27] Em referência à Figura 2, um emblema 22 é geralmente mostrado 

montado em uma extremidade frontal 24 de um veículo 26. Em outras 

modalidades, o emblema 22 pode estar localizado em qualquer parte, como, 

mas não se limitando a, na extremidade traseira ou lateral(is) do veiculo 26. 0 

emblema 22 pode ser configurado como uma insígnia que é apresentada como 

uma marca de identificação de um fabricante de veículo e inclui uma porção 

visualizável 28 que é em geral destacadamente exibida no veículo 26. Na 

modalidade presentemente ilustrada, o emblema 22 é disposto adjacente a 

uma montagem de grade 30 em uma localização central da extremidade frontal 

24, permitindo, dessa forma, que o emblema 22 seja prontamente visualizado 

por um observador olhando para frente no veículo 26. Como será descrito em 

maiores detalhes abaixo, o emblema 22 pode iluminar e brilhar (isto é, cintilar 

com piscadelas de luz de uma pluralidade de cores) para fornecer um elemento 

de estilo distinto para o veículo 26. 

[28] Em referência à Figura 3, a porção visualizável 28 do emblema 22 é 

mostrado de modo exemplificador de acordo com uma modalidade. A porção 

visualizável 28 pode incluir uma porção transparente elou translúcida 32 e 

porções substancialmente opacas 34, que podem ser configuradas como 

revestimentos opacos aplicados à porção visualizável 28. Em modalidades 

alternativas, as porções 34 podem ser deixadas abertas para a extremidade 

frontal 24 do veículo 26. A porção visualizável 28 também pode incluir uma 

porção fotoluminescente 36 (consulte a Figura 4) acoplada ao lado inferior da 

porção visualizável 28 e configurada para produzir luminescência em resposta 

à excitação por luz emitida a partir de uma ou mais fontes de luz 38 disposta no 

interior do emblema 22 e posicionadas abaixo da porção fotoluminescente 36. 

As fontes de luz 38 podem ser configuradas como diodos emissores de luz 

(LEDs) que emitem um comprimento de onda de luz que é caracterizado como 



uma luz ultravioleta (-10-400 nanômetros em comprimento de onda), luz violeta 

(-380-450 nanômetros em comprimento de onda) ou luz azul (-450-495 

nanômetros em comprimento de onda) para se obter vantagem com o custo 

baixo relativo atribuível a esses tipos de LEDs. 

[29] De acordo com uma modalidade, a luz emitida a partir das fontes de 

luz 38 é convertida pela porção fotoluminescente 36 em luz de um 

comprimento de onda mais longo e emitida a partir da mesma. A luz convertida 

corresponde a uma luz visível, a qual inclui a porção do espectro 

eletromagnético o que pode ser detectada pelo olho humano (-390-700 

nanômetros em comprimento de onda) e pode ser expressa em uma variedade 

de cores definidas por um único comprimento de onda (por exemplo, vermelho, 

verde, blue) ou uma mistura de múltiplos comprimentos de onda (por exemplo, 

branco). Dessa forma, deve ficar entendido que a porção fotoluminescente 36 

pode ser configurada de modo que a luz convertida emitida a partir da mesma 

tenha capacidade de ser expressa como luz com múltiplas cores ou de cor 

única. De acordo com uma modalidade, as fontes de luz 38 são configuradas 

para emitir luz azul e a porção fotoluminescente 36 é configurada para 

converter a luz azul em uma luz branca neutra que tem uma temperatura de cor 

de aproximadamente 4000K a 5000K. A luz convertida escapa do emblema 22 

através da porção 32, fazendo com que a porção 32 resplandeça. Para obter 

uma iluminação uniforme da porção 32, as fontes de luz 38 podem ser 

configuradas para emitir luz não focalizada e são espaçadas 

consequentemente no interior do emblema 22 para fornecer uma distribuição 

uniforme de luz para excitar a porção fotoluminescente 36. 

[30] Além de iluminar, a porção 32 pode ser configurada para brilhar em 
um ou mais locais, conforme é graficamente ilustrado na Figura 3 pelas 

estrelas. Os locais podem ser escolhidos para corresponder a um canto ou 

borda da porção 32. 0 efeito de brilho em cada local pode ser produzido por luz 

emitida a partir de uma fonte de luz correspondente 42 que é disposta no 

interior do emblema 22 e posicionada abaixo da porção fotoluminescente 36 
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em proximidade relativa ao local de brilho. Cada fonte de luz 42 pode ser 

operada para pulsar luz sobre o local de brilho correspondente. De acordo com 

uma implantação, um pulso de luz de uma determinada fonte de luz 42 pode 

durar aproximadamente 1/10 a 1/100 de um segundo e as fontes de luz 42 

podem ser pulsadas aleatoriamente ou em um padrão. Adicionalmente, uma 

corrente variável pode ser suprida para cada fonte de luz 42 para ajustar o grau 

de iluminação para cada brilho. Por exemplo, a corrente pode variar de 1 a 5 

vezes a corrente de estado estacionário. Além disso, qualquer fonte de luz 42 

disposta dentro do emblema 22 pode iluminar em uma pluralidade de cores, 

como será descrito em maiores detalhes abaixo. 

[31] As fontes de luz 42 podem ser configuradas como LEDs que emitem 

um comprimento de onda de luz que não excita a porção fotoluminescente 36 

e, em vez disso, é transmitido através da porção fotoluminescente 36 para 

iluminar direcionalmente os locais de brilho correspondentes na porção 32. 

Alternativamente, as porções da porção fotoluminescente 36 localizada acima 

das fontes de luz 42 podem ser recortadas para permitir que a luz emitida de 

fontes de luz 42 iluminem direcionalmente os locais de brilho correspondentes 

sem ter que passar através da porção fotoluminescente 36. As fontes de luz 42 

podem ser escolhidas de modo que a luz emitida a partir das mesmas seja 

relativamente mais brilhante do que a luminescência exibida pela porção 

fotoluminescente 36 para permitir que os brilhos sejam mais aparentes para os 
observadores. Por exemplo, onde a porção fotoluminescente 36 produzir 

luminescência em uma cor branca neutra como na modalidade descrita acima, 

as fontes de luz 38 podem ser configuradas para emitir luz branca fria que tem 

uma temperatura de cor de aproximadamente 6000K a 6500K. 

[32] Em referência à Figura 4, uma vista em seção transversal do 

emblema 22 é mostrada de acordo com uma modalidade. 4 emblema 22 inclui 

um alojamento 46 que tem a porção visualizável 28 descrita acima e uma 

porção traseira 48 que é capaz de ser presa em um veículo 26. A porção 

visualizável 28 pode ser arqueada enquanto que a porção traseira 48 pode ser 
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substancialmente linear. Cada porção 28, 48 pode ser construída a partir de um 

material rígido como, mas não se limitando a, plástico e pode ser montada 

através de solda a laser ou sônica. Alternativamente, as porções 28 e 48 

podem ser montadas através de moldagem por inserção de baixa pressão. 

[033] 	Em relação à modalidade ilustrada, a porção visualizável 28 pode 

ser metalizada para dar ao emblema 22 uma aparência externa metálica. Por 

exemplo, uma camada metálica 50 pode ser aplicada ao lado inferior da porção 

visualizável 28 através de deposição a vácuo parcial. A camada metálica 50 

deve ser transparente e/ou translúcida para permitir que a luz passe através da 

mesma a partir de um lado interno 52 para um lado externo 54. De acordo com 

uma modalidade, a porção fotoluminescente 36 cobre a camada metálica 50 e 

pode ser aplicada sobre a camada metálica 50 como uma pintura ou outro 

revestimento. Em uma modalidade alternativa, a porção fotoluminescente 36 

pode ser moldada ou, de outro modo, integrada na porção visualizável 28 do 

alojamento 46. 

(034] 	Ainda em referência à Figura 4, as fontes de luz 42 podem ser 

fornecidas em uma placa de circuito impresso flexível (PCB) 56 que é presa 

dentro do alojamento 46 e posicionada adjacente à porção visualizável 28. As 

fontes de luz 42 podem ser posicionadas diretamente abaixo dos locais de 

brilho correspondentes e pulsar luz em direção aos locais de brilho 

correspondentes para produzir piscadelas brilhantes de luz. Opcionalmente, as 

fontes de luz 42 podem incluir elementos ópticos de focalização para ajudar a 

concentrar a luz sobre os locais de brilho correspondentes. Em relação à 

modalidade ilustrada, a PCB 56 deve ser substancialmente transparente elou 

translúcida para permitir que a luz emitida a partir de fontes de luz 42 seja 
transmitida através das mesmas para excitar a porção fotoluminescente 36. 

Como mostrado, as fontes de luz 38 podem ser posicionadas relativamente 

mais afastadas da porção visualizável 28 para permitir uma maior distribuição 

de luz em direção à porção fotoluminescente 36. Por exemplo, as fontes de luz 

38 podem ser fornecidas em uma PCB 58 que é presa à porção traseira 48. A 
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PCB 58 pode incluir uma máscara de soldagem branca 60 para refletir luz 

incidente na mesma. 

[0351 	De acordo com uma modalidade, a porção fotoluminescente 36 é 

substancialmente lambertiana, ou seja, o brilho aparente da porção 

fotoluminescente 36 é substancialmente constante independentemente de um 

ângulo de visualização do observador. Como uma consequência, a luz 

convertida pode ser emitida para fora a partir da porção fotoluminescente 36 

em várias direções. Em relação à modalidade mostrada na Figura 4, uma 

porção da luz convertida pode ser transmitida através da camada metálica 50 e 

emitida a partir da porção 32 da porção visualizável 28. Outra porção da luz 

convertida pode ser emitida no interior do alojamento 46 e se tornar incidente 

sobre a máscara de soldagem branca 60 da PCB 58. Como um resultado, a luz 

convertida pode ser redirecionada de volta em direção à porção 

fotoluminescente 36 e transmitida através da mesma antes de ser finalmente 

emitida a partir do alojamento 46 através da porção 32 da porção visualizável 

28. Isso ajuda a assegurar que a porção visualizável 28 exiba um volume ideal 

de luminescência. Adicionalmente, o fornecimento da máscara de soldagem 

branca 60 na PCB 58 também ajuda a assegurar que um volume ideal de luz 

emitida a partir de fontes de luz 42 alcance a porção fotoluminescente 36. Por 

exemplo, é possível que uma porção da luz emitida a partir de uma ou mais 

das fontes de luz 42 seja refletida para fora da porção fotoluminescente 36, 

resultando, por meio disso, em excitação diminuída da porção fotoluminescente 

36. Dessa forma, através do fornecimento de um meio para redirecionar a luz 

de volta em direção à porção fotoluminescente 36, à propagação voluntária de 

luz originada de fontes de luz 42 e contida no alojamento 46 é dada outra 

oportunidade de excitar a porção fotoluminescente 36. 

[036] 	Em referência à Figura 5, uma vista em seção transversal do 

emblema 22 é mostrada de acordo com uma modalidade alternativa. O 

emblema 22 inclui um alojamento 46 que tem a porção visualizável 28 como 

descrita acima e uma porção traseira 48 que é capaz de ser presa em um 
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veículo 26 através de pontos de fixação 62. Qualquer meio praticável pode ser 

usado para fixar o emblema 22 ao veículo 26 incluindo qualquer processo 

conhecido para montar de forma nivelada o emblema 22 sobre um veículo 26. 

A porção visualizável 28 pode parecer substancialmente prismática de modo 

que o emblema 22 seja configurado para se parecer com as cores formadas 

pela refração de luz através de um prisma. A porção traseira 48 pode ser 

substancialmente linear e pode ser um material de brilho alto escuro, 

ocultando, por meio disso, quaisquer conjunto de circuitos do emblema 22 e 

pontos de fixação 62. 

[37] 0 emblema 22 contém fontes de luz multicoloridas 64 que são 

configuradas para iluminar em uma pluralidade de cores, como um LED RGB 
que tem amostras separadas de LED vermelho, verde e azul no mesmo. As 

fontes de luz multicoloridas 64 são dispostas em locais distintos em torno do 
emblema 22. Cada fonte de luz multicolorida 64 pode ser operada para pulsar 

cores diferentes de luz em locais predefinidos dentro do emblema 22. 

[38] De acordo com uma modalidade, um pulso de luz de uma primeira 

cor de uma determinada fonte de luz multicolorida 64 pode durar por um 

período de tempo curto de aproximadamente 1/50 a 11100 de um segundo. A 
seguir, um pulso de luz de segundo cor da fonte de luz multicolorida 64 pode 

durar por um período de tempo curto de aproximadamente 1150 a 11100 de um 

segundo. Esse processo pode continuar através de uma pluralidade de cores 

por cada fonte de luz multicolorida 64. Cada fonte de luz multicolorida 64 pode 

ser pulsada aleatoriamente ou em qualquer padrão predefinido de cores. 
Adicionalmente, uma corrente elétrica variável pode ser suprida para cada 

fonte de luz multicolorida 64 para ajustar o grau de iluminação para cada pulso 

de luz colorida elou branca. Por exemplo, a corrente pode variar de 1 a 5 vezes 

a corrente de estado estacionário. Através do uso de fontes de luz 

multicoloridas 64, em que cada uma pulsa cores em tempos diferentes, é 

possível que o emblema 22 tenha uma aparência prismática, o que significa 

que o emblema 22 pode se parecer com as cores formadas pela refração de 
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luz através de um prisma. 

[39] Em uma modalidade alternativa, uma fonte de luz multicolorida 64 

pode piscar uma coluna de cores, como descrito acima, enquanto quaisquer 

fontes de luz 38 ou fontes de luz multicoloridas 64 remanescentes dispostas 

dentro do emblema 22 emitem luz branca. As fontes de luz multicoloridas 64 

podem produzir luz branca durante o estado estacionário através da iluminação 

de cada diodo emissor de luz individual disposto dentro da fonte de luz 

multicolorida 64 concomitantemente. Adicionalmente, as fontes de luz 38 que 

emitem luz branca podem permanecer em uma cor e brilho constantes ou 

podem tremeluzir. 

[40] Um difusor de luz 44 é moldado, ou alternativamente montado, entre 

a porção visualizável 28 do alojamento 46 e a fonte de luz multicolorida 64. Por 

exemplo, o difusor de luz 44 pode ser uma camada que é aplicada ao lado 

inferior da porção visualizável 28 através de deposição a vácuo parcial. O 

difusor 44 pode ser claro, translúcido ou opaco, incluindo colorido e em geral 

funciona para difundir a luz das fontes de luz multicoloridas 64 de modo que 

pontos de interesse e sombras sejam eliminados. A superfície interna elou 

superfície externa do emblema 22 pode ser revestida, torna áspera ou receber 

microlapidação para auxiliar no desempenho de difusão de luz. Adicionalmente, 
o difusor 44 também pode ser curvo, como o formato curvo ou côncavo que se 

estende para fora mostrado na Figura 5 a fim de otimizar o efeito de difusão de 

luz. Em modalidades alternativas, um material de difusão de luz pode ser 

aplicado a ou disposto em algumas ou todas as fontes de luz 38 dispostas 

dentro do emblema 22. 

[41] Em referência à Figura 6, uma vista em seção transversal do 

emblema 22 é mostrada de acordo com uma modalidade. Um difusor de luz 44 

cobre a porção fotoluminescente 36. A porção fotoluminescente 36 pode ser 

aplicada a uma superfície do difusor de luz 44 como uma pintura ou outro 
revestimento. Em uma modalidade alternativa, o difusor de luz 44 e/ou a 

porção fotoluminescente 36 pode ser moldada ou, de outro modo, integrada na 
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porção visualizável 28 do alojamento 46. 

[42] As fontes de luz multicoloridas 64 podem ser fornecidas em uma 

PCB 56 que é presa dentro do alojamento 46 e posicionada adjacente à porção 

visualizável 28. As fontes de luz multicoloridas 64 podem ser posicionadas 

diretamente abaixo dos locais de brilho correspondentes, como descrito acima, 

e pulsar luz em direção aos locais de brilho correspondentes para produzir 

piscadelas de luz em uma pluralidade de cores, produzindo, por meio disso, 

características estéticas exclusivas, como fazendo com que o emblema 22 

pareça prismático. Opcionalmente, as fontes de luz multicoloridas 64 podem 

incluir elementos ópticos de focalização para ajudar a concentrar a luz sobre os 

locais de brilho correspondentes. Como discutido acima, a PCB 56 deve ser 

substancialmente transparente elou translúcida para permitir que a luz emitida 

a partir de fontes de luz 38 seja transmitida através das mesmas para excitar a 

porção fotoluminescente 36. 

[43] Como mostrado, as fontes de luz 38 podem ser posicionadas 

relativamente mais afastadas da porção visualizável 28 para permitir uma maior 

distribuição de luz em direção à porção fotoluminescente 36. Por exemplo, as 

fontes de luz 38 podem ser fornecidas em uma PCB 58 que é presa à porção 

traseira 48. A PCB 58 pode incluir uma máscara de soldagem branca 60 para 

refletir luz incidente na mesma. A distância relativa maior de fontes de luz 38 

em comparação com as fontes de luz multicoloridas 64 também pode ajudar a 

fornecer uma aparência de maior profundidade no interior do emblema 22. 

[44] De acordo com uma modalidade, a porção fotoluminescente 36 

contém primeira e segunda seções fotoluminescentes 40a, 40b que contêm 

diferentes estruturas fotoluminescentes 10 excitáveis por luz em um diferente 

comprimento de onda em um padrão entrelaçado ou listrado. Cada seção 

fotoluminescente pode ser em qualquer direção e de qualquer largura 

praticável para criar qualquer efeito de iluminação desejado. Através do uso de 

um padrão listrado, é possível que a luz combinada emitida a partir das 

primeira e segunda seções fotoluminescentes 40a, 40b pareça uma cor 



16121 

homogênea. 

[45] As seções fotoluminescentes adicionais podem ser entrelaçadas 

dentro do emblema 22. As seções fotoluminescentes adicionais podem ser 

excitadas individualmente pela fonte de luz 38 ou em combinação com as 

primeira e segunda seções fotoluminescentes 40a, 40b para criar uma ampla 

faixa de cores e efeitos. Adicionalmente, a fonte de luz 38 pode variar a 

intensidade de luz emitida a partir da mesma com base em um evento 

predefinido como se o veículo 26 estivesse operando durante o dia ou à noite, 

ou quaisquer outros dados obtidos dentro do veículo 26. 

[46] Em operação, as fontes de luz 38 podem emitir luz em um primeiro e 

um segundo comprimentos de onda, excitando, por meio disso, a primeira e a 

segunda seções fotoluminescentes 40a, 40b. A luz emitida a partir das primeira 

e segunda seções fotoluminescentes 40a, 40b pode se misturar, emitindo, por 

meio disso, uma luz substancialmente branca. Em uma modalidade alternativa, 

as primeira e segunda seções fotoluminescentes 40a, 40b podem se misturar 

em qualquer cor necessária para remover qualquer tonalidade de cor natural do 

emblema 22 com base no material usado para criar o emblema 22. Por 

exemplo, plásticos como policarbonato podem ter naturalmente uma tonalidade 

amarelada. No entanto, essa tonalidade pode ser mascarada através do uso de 

estruturas fotoluminescentes 10, fazendo, por meio disso, com que o emblema 

22 se ilumine e se pareça com qualquer cor desejada. Alternativamente, 

qualquer tipo de fonte de luz, multicolorida 64 ou branca 38, pode ser utilizado 

para fazer com que o emblema 22 se ilumine em qualquer cor desejada. 

[47] Conforme a estrutura fotoluminescente 10 é excitada, iluminando, 

por meio disso, as porções do emblema 22 em uma primeira cor, algumas ou 

todas as fontes de luz multicoloridas 64 podem iluminar aleatoriamente em uma 

pluralidade de cores fazendo com que o emblema 22 pareça prismático. Cada 

fonte de luz multicolorida 64 pode alternar entre pulsar uma pluralidade de 

cores e um estado desligado. Alternativamente, cada fonte de luz multicolorida 

64 pode alternar entre uma piscadela de uma pluralidade de cores e um estado 
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no qual a fonte de luz multicolorida 64 emite luz branca. Ainda 

alternativamente, contempla-se que cada fonte de luz multicolorida 64 pode 

alternar entre qualquer combinação de piscar uma pluralidade de cores, emitir 

luz branca e não emitir luz. Em uma modalidade alternativa, as fontes de luz 

multicoloridas 64 podem iluminar individualmente em intervalos predefinidos 

exclusivos enquanto cada outra fonte de luz dentro do emblema 22 é mantida 

em um estado desligado. 

[48] Em referência à Figura 7, é mostrado um diagrama de blocos de um 

veículo 26 no qual um emblema prismático 22 é implantado. O emblema 22 

inclui um controlador 66 em comunicação com as fontes de luz 38, 64. 0 

controlador 66 pode incluir uma memória 78 que tem instruções contidas na 

mesma que são executadas por um processor 80 do controlador 66. 0 

controlador 66 pode fornecer energia elétrica para a fonte de luz através de 

uma fonte de alimentação 72 localizada a bordo do veículo 26. Além disso, o 

controlador 66 pode ser configurado para controlar a saída de luz de cada uma 

das fontes de luz 38, 64 com base na retroalimentação recebida de um ou mais 

módulos de controle de veículo 74 como, mas não se limitando a, um módulo 

de controle de corpo, módulo de controle de motor, módulo de controle de 

direção, módulo de controle de freio, similares, ou uma combinação dos 

mesmos. Através do controle da saída de luz da fonte de luz 38, 64, o emblema 

22 pode iluminar em uma variedade de cores elou padrões para fornecer uma 

aparência estética, como uma aparência prismática, ou pode fornecer 

informações do veículo para um observador pretendido. Por exemplo, a 

iluminação fornecida pelo emblema 22 pode ser usada para diversas 

aplicações de veículo, como, mas não se limitando a, um recurso para achar o 

carro, um indicador de partida remota, um indicador de travamento de porta, 

um indicador de porta entreaberta, uma luz de funcionamento, etc. 

[49] Em operação, o emblema 22 pode exibir uma iluminação constante 

de cor única ou de múltiplas cores. Por exemplo, o controlador 66 pode solicitar 

que uma dentre uma pluralidade de fontes de luz multicoloridas 64 dentro do 
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emblema 22 pisque uma variedade de cores em um intervalo predefinido. 

Simultaneamente, a pluralidade remanescente de fontes de luz 38, 64 pode 

iluminar em uma cor única estacionária, pode piscar em uma variedade de 

cores elou ser colocada em um estado desligado pelo controlador 66. Em uma 

modalidade, o controlador 66 é configurado para fazer com que cada fonte de 
luz multicolorida 64 ilumine aleatoriamente em uma cor vermelha, seguida por 

uma cor azul, seguida por uma cor verde ou combinações das mesmas. O 

controlador 66 pode iluminar rapidamente cada fonte de luz 38, 64 em qualquer 

cor. Por exemplo, cada fonte de luz 38, 64 pode iluminar por 1150 a 11100 de 

um segundo. Também, o controlador 66 pode variar a potência para cada fonte 

de luz 38 de 1 a 5 vezes a corrente de estado estacionário para variar a cor e o 

brilho de cada iluminação. O controlador 66 também pode iluminar múltiplas 

cores dentro de uma única fonte de luz multicolorida 64 concomitantemente, 

produzindo, por meio disso, configurações de cor adicionais. 

[050] 	Em outra modalidade, a porção fotoluminescente 36 pode exibir 

iluminação de cor única ou de múltiplas cores periódica. Por exemplo, o 

controlador 66 pode solicitar que a fonte de luz 38 emita periodicamente 

apenas o primeiro comprimento de onda de luz para fazer com que a estrutura 

fotoluminescente 10 ilumine periodicamente na primeira cor. Alternativamente, 

o controlador 66 pode solicitar que a fonte de luz emita periodicamente o 

segundo comprimento de onda de luz para fazer com que a estrutura 

fotoluminescente 10 ilumine periodicamente na segunda cor. Alternativamente, 

o controlador 66 pode controlar a fonte de luz 38 para emitir simultânea e 

periodicamente os primeiro e segundo comprimentos de onda de luz para fazer 

com que a estrutura fotoluminescente 10 ilumine periodicamente em uma 
terceira cor definida por uma mistura de luz aditiva das primeira e segunda 

cores. Ainda alternativamente, o controlador 66 pode controlar a fonte de luz 38 

para alternar entre emitir periodicamente os primeiro e segundo comprimentos 

de onda de luz para fazer com que a estrutura fotoluminescente 10 ilumine 

periodicamente através da alternância entre a primeira e a segunda cores. O 
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controlador 66 pode controlar a fonte de luz 38 para emitir periodicamente o 

primeira elou segundo comprimentos de onda de luz em um intervalo de tempo 

regular e/ou um intervalo de tempo irregular. Uma fonte de luz multicolorida 64 

também pode iluminar entre cores distintas em um intervalo predefinido 

simultaneamente com a estrutura fotoluminescente 10. Dessa forma, o 

emblema 22 pode aparecer em qualquer cor com base em uma combinação de 

estruturas fotoluminescentes 10, enquanto tem simultaneamente pontos 

definidos tremeluzentes em múltiplas cores diferentes para criar uma aparência 

prismática dentro do emblema 22. 

[51] Em relação aos exemplos supracitados, o controlador 66 pode 

modificar a intensidade da luz emitida a partir das fontes de luz 38 através da 

modulação da largura de pulso ou do controle de corrente. Em algumas 

modalidades, o controlador 66 pode ser configurado para ajustar uma cor da 

luz emitida através do envio de sinais de controle para ajustar um nível de 

saída de intensidade ou energia das fontes de luz 38, 64. Através do ajuste da 

faixa de intensidades que podem ser emitidas a partir da fonte de luz 38, a 

concentração e as proporções das estruturas fotoluminescentes 10 na porção 

fotoluminescente 36, e os tipos de materiais fotoluminescentes utilizados na 

porção fotoluminescente 36, podem ser operáveis para gerar uma faixa de 
tonalidades de cor da luz emitida através da mistura da primeira emissão com a 

segunda emissão. Adicionalmente, a variação da faixa de intensidades das 

fontes de luz multicoloridas 64 pode acentuar quaisquer características de 

aparência (por exemplo, aparência prismática) do emblema 22. 

[52] Consequentemente, um emblema iluminador para um veículo foi 

descrito de maneira vantajosa no presente documento. O emblema fornece 

vários benefícios incluindo um meio eficiente e econômico de produzir 

iluminação que pode funcionar como um elemento de estilização distinto que 

aumento o requinte de um veículo ou qualquer outro produto que possa ter um 

emblema disposto no mesmo. 

[53] Também é importante observar que a construção e a disposição dos 



elementos da revelação como mostrado nas modalidades exemplificativas são 

apenas ilustrativas. Embora apenas algumas poucas modalidades das 

presentes inovações tenham sido descritas em detalhes nesta revelação, os 

elementos versados na técnica, mediante análise desta revelação, irão apreciar 

que muitas modificações são possíveis (por exemplo, variações em tamanhos, 

dimensões, estruturas, formatos e proporções dos vários elementos, valores de 

parâmetros, disposições de montagem, uso de materiais, cores, orientações, 

etc.) sem que se afaste materialmente dos ensinamentos inovadores e das 

vantagens do assunto discutido. Por exemplo, os elementos mostrados como 

integralmente formados podem ser construídos de múltiplas peças ou os 

elementos mostrados em múltiplas peças podem ser integralmente formados, a 

operação das interfaces pode ser invertida ou, de outro modo, variada, o 

comprimento ou a largura das estruturas e/ou membros ou conectores ou 

outros elementos do sistema pode ser variado, a natureza ou o número de 

posições de ajuste fornecidas entre os elementos pode ser variado. Deve ser 

observado que os elementos elou montagens do sistema podem ser 

construidos a partir de qualquer um dentre uma ampla variedade de materiais 

que fornecem resistência ou durabilidade suficiente, qualquer uma dentre uma 

variedade de cores, texturas e combinações. Consequentemente, todas as tais 

modificações se destinam a estarem incluídas no escopo das presentes 

inovações. Outras substituições, modificações, alterações e omissões podem 

ser feitas no projeto, condições operacionais e disposição das modalidades 

desejadas e de outras modalidades exemplificativas sem que se afaste do 

espírito das presentes inovações. 

[054] 	Será entendido que quaisquer processos descritos ou etapas dentro 

dos processos descritos podem ser combinados com outros processos ou 

etapas reveladas para formar estruturas incluídas no escopo da presente 

revelação. As estruturas e processos exemplificativos revelados na presente 

invenção são para propósitos ilustrativos e não devem ser interpretados como 

limitantes. 
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[055] 	Deve ser compreendido que as variações e modificações podem ser 

feitas na estrutura supracitada sem se afastar dos conceitos da presente 

invenção e ainda deve ser compreendido que tais conceitos se destinam a ser 

abrangidos pelas seguintes reivindicações, a menos que estas reivindicações 

por sua linguagem expressamente estabeleçam de outra forma. 



REIVINDICAÇÕES 
1. Emblema para um veículo  caracterizado por  compreender: 

um alojamento que tem uma porção visualizável; e 

primeiras e segundas fontes de luz dispostas dentro do alojamento 

configuradas para direcionar luz em direção à porção visualizável; 

em que a porção visualizável é configurada para iluminar em uma 

primeira cor a partir da primeira fonte de luz emitida a partir da segunda fonte 

de luz simultaneamente ilumina em uma segunda cor na porção visualizável. 

2. Emblema, de acordo com a reivindicação 1,  caracterizado por  a 

primeira fonte de luz estar localizada mais próximo á porção visualizável do que 

a primeira fonte de luz. 

3. Emblema, de acordo com a reivindicação 1,  caracterizado por  a 

primeira fonte de luz estar disposta adjacente a pelo menos um dentre uma 

borda externa e um canto da porção visualizável. 

4. Emblema, de acordo com a reivindicação 1,  caracterizado por  o 

emblema compreender adicionalmente um material de difusão de luz adjacente 

à porção de visualização. 

5. Emblema, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por a 

primeira fonte de luz iluminar em uma cor substancialmente branca e em que a 
segunda fonte de luz ilumina em uma cor diferente de branco. 

6. Emblema, de acordo com a reivindicação 5,  caracterizado por  a 

primeira fonte de luz iluminar enquanto a segunda fonte de luz está em um 

estado desligado. 

7. Emblema  caracterizado por  compreender: 

uma porção visualizável; 

uma primeira fonte de luz configurada para emitir luz em direção à 

porção visualizável; e 

uma segunda fonte de luz configurada para pulsar luz em direção à 

porção visualizável; 

em que a porção visualizável é configurada para produzir 
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luminescência em resposta à excitação por luz emitida a partir da primeira fonte 

de luz; e 

em que a luz pulsada emitida a partir da segunda fonte de luz produz 

uma pluralidade de cores na porção visualizável. 

8. Emblema, de acordo com a reivindicação 7,  caracterizado por  a 

segunda fonte de luz estar localizada mais próximo à porção visualizável do 

que a primeira fonte de luz. 

9. Emblema, de acordo com a reivindicação 7,  caracterizado por  a 

segunda fonte de luz estar disposta adjacente a pelo menos um dentre uma 

borda externa e um canto da porção visualizável. 

10. Emblema, de acordo com a reivindicação 7,  caracterizado Ror  a 

porção visualizável incluir uma estrutura fotoluminescente configurada para 

executar uma conversão de energia na luz emitida a partir da primeira fonte de 

luz. 

11. Emblema, de acordo com a reivindicação 7,  caracterizado por 

compreender adicionalmente um controlador configurado para controlar a saída 

de cada fonte de luz, em que cada fonte de luz ilumina em uma cor diferente 

para criar uma aparência prismática. 

12. Emblema, de acordo com a reivindicação 11,  caracterizado por 

a porção visualizável produzir luminescência em uma cor branca neutra. 

13. Emblema, de acordo com a reivindicação 7,  caracterizado por 

cada pulso de luz a partir da segunda fonte de luz ocorrer por um período de 

tempo de cerca de 1/10 a 11100 de segundo. 

14. Emblema  caracterizado por  compreender: 

um alojamento que tem uma porção visualizável; e 

primeiras e segundas fontes de luz dispostas dentro do alojamento e 

configuradas para direcionar luz em direção à porção visualizável; 

em que as porções da porção visualizável são configuradas para 

resplandecer em uma primeira cor e piscar em uma segunda cor que é 

visualmente distinta da primeira cor. 
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15. Emblema, de acordo com a reivindicação 14,  caracterizado por 
a segunda fonte de luz fazer um ciclo através de uma pluralidade de cores. 

16. Emblema, de acordo com a reivindicação 14,  caracterizado por 

a segunda fonte de luz estar disposta adjacente a pelo menos um dentre uma 

borda externa e um canto da porção visualizável. 

17. Emblema, de acordo com a reivindicação 14,  caracterizado por 
a porção visualizável incluir um difusor de luz. 

18. Emblema, de acordo com a reivindicação 14,  caracterizado por 

a primeira fonte de luz ser um dentre um LED ultravioleta, um LED violeta e um 

LED azul, e a segunda fonte de luz ser um LED Vermelho, Verde e Azul (RGB). 

19. Emblema, de acordo com a reivindicação 18,  caracterizado por 

a primeira e a segunda fontes de luz serem LEDs RGB e em que a primeira 

fonte de luz ilumina todas três amostras de cor dentro do LED RGB enquanto a 

segunda fonte de luz ilumina simultaneamente menos que todas as três 

amostras de cor dispostas dentro do LED RGB. 

20. Emblema, de acordo com a reivindicação 15,  caracterizado por 

cada pulso de luz a partir da segunda fonte de luz ocorrer por um período de 

tempo de cerca de 1110 a 11100 de segundo. 
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Resumo da Patente de Invenção para: "EMBLEMA PRISMÁTICO 

ILUMINADOR PARA UM VEÍCULO". 

Trata-se de um emblema montado em um veículo fornecido no 

presente documento. O emblema inclui um alojamento que tem uma porção 

visualizável. Uma fonte de luz é disposta dentro do alojamento e é configurada 

para direcionar luz em direção à porção visualizável. A luz emitida da fonte de 

luz ilumina em uma pluralidade de cores que podem criar uma aparência 

prismática. 
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