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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo 

reproduzir e estudar o funcionamento de um display de 

LCD com Backlight de LED dinâmico, onde seu 

controle pode ser feito de uma forma mais simplificada. 

Podendo, através de um simples algoritmo, comandar as 

regiões do Backlight de LED conforme a necessidade de 

brilho da imagem amostrada. 

 

1. Introdução 
Atualmente o consumidor está cada vez mais 

exigente quanto à qualidade da imagem que aparece na 

tela de sua televisão. Com isso o mercado de televisores 

disponibiliza diversos tipos de tecnologia para tentar 

satisfazer o seu consumidor.  Dentre as atuais 

tecnologias estão: TVs de Plasma, TVs de LCD com 

Backlight de CCFL, TVs de LCD com Backlight de 

LED e recentemente os displays de OLED. Porém a 

tecnologia que vem sendo mais utilizada no momento é 

a TV de LCD com Backlight de LED. 

O Backlight de LED se encontra atrás do display, 

proporcionando uma fonte de luz para o sistema, 

conforme figura 1. Nas TVs de LED convencionais, os 

LEDs do Backlight ficam acesos desde o momento em 

que a TV é ligada, agindo no display por inteiro, 

fazendo com que todas as áreas fiquem iluminadas com 

a mesma intensidade. 

 

2. Controle Dinâmico do Backlight 
O fato de o Backlight estar sempre aceso iluminando 

todas as regiões da imagem por igual pode ocasionar 

efeitos indesejáveis em uma imagem mostrada na tela. 

Por exemplo, uma região da imagem que possui tons 

mais escuros necessita menos brilho do que uma região 

que possui tons mais claros, mas em uma TV de LED 

convencional, ambas as regiões estariam recebendo o 

mesmo brilho gerado pelos LEDs, cabendo ao TFT o 

papel de permitir a passagem da quantidade de luz 

necessária. Recentemente algumas TVs no mercado 

passaram a possuir uma tecnologia responsável por 

fazer um controle da intensidade do Backlight de acordo 

com o brilho que uma região da imagem possui. 

Alguns trabalhos anteriores propõe diferentes 

algoritmos para o controle do Backlight [1], [2]. O 

objetivo de presente estudo é implementar esse controle 

do Backlight utilizando o Arduino, através de um 

simples algoritmo, podendo definir a intensidade 

luminosa dos LEDs de uma determinada região da 

imagem. Com isso podemos fazer com que cada região 

possa ter diferentes brilhos, ou seja, quando a região for 

de tom mais escuro, a intensidade luminosa do LED é 

menor e vice-versa. 

Outro objetivo do presente estudo é analisar a 

redução de consumo, comparando o uso do Backlight 

com todos os LEDs acesos, com o Backlight de controle 

dinâmico. 

 

3. Exemplo 
No método utilizado no presente estudo, um Video 

Shield para Arduíno[3] é utilizado para separar o sinal 

de vídeo composto. A imagem é inicialmente convertida 

para uma imagem binária preto e branco se utilizando 

de um comparador do Arduíno. Posteriormente ela é 

dividida em quatro regiões, sendo calculada a média do 

brilho presente em cada região. Como trabalhamos com 

a imagem binária esta média ficará entre 0 e 1. Com isso 

é possível definir a intensidade luminosa em que os 

LEDs daquela região irão operar, sendo posteriormente 

controladas pelo Arduíno. 

 

 
Figura 1 – Display de LCD com Backlight de LED. 

Fonte: http://www.appliancesonline.com.au/lcd-led-

plasma-tv-buying-guide/ 

 

4. Conclusões 
Com a realização do estudo foi possível conhecer os 

princípios de funcionamento de um sistema de TV e o 

funcionamento de uma tecnologia atual, que com um 

simples algoritmo implementado com o Arduino 

podemos reproduzir essa tecnologia de controle de 

Backlight de LED com local dimming. 
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