
LED UM NOVO CONCEITO DE ILUMINAÇÃO 
 
As luminárias de LED são do tipo painéis de fontes multiplas de luz. Assim sendo muitos dos 
acessórios utilizados nas luminárias convencionais com uma única lâmpada, tipo fonte única de 
luz, não se aplicam ou simplesmente perdem o sentido. 
 
 
OS PAINÉIS DE LED NÃO NECESSITAM DE LENTE FRESNEL   

 
Lente Fresnel é uma lente convergente. Idealizada por George Leclerc e foi construída por 
Augustin Fresnel em 1820. 
A lente Fresnel tem o peso e espessura reduzidos se comparada à lente esférica convencional, 
como mostra o diagrama abaixo: 

 

http://br.geocities.com/saladefisica5/leituras/fresnel.htm 
 
Sua aplicação inicial foi em faróis marítimos onde é utilizado até hoje.  
Em iluminação cênica, esse tipo de lente é também utilizado, nas luminárias convencionais, com 
uma única lâmpada, quando se deseja concentrar a luz em ângulos de iluminamentos bem 
estreitos como nos spot lights de lâmpadas halogênicas. 
 
Os LED, normalmente, já possuem lentes convergentes de diversos graus. Assim, as luminárias 
que usam painéis de LED podem oferecer luz com ângulos de iluminamento diversos sem 
necessitar o uso de lentes adicionais. 
 

 

 

 

 



OS BARN DOORS NÃO FUNCIONAM EM LUMINÁRIAS DE FONTES MULTIPLAS    
 
Ao contrário das lentes, que ao concentrar o ângulo de iluminamento aumentam a intensidade 
luminosa, os barns doors são anteparos que restringem a área de iluminação reduzindo a 
passagem da luz. 
 
A luz emitida por uma fonte luminosa única, ao passar pela fenda do barn door causa a difração 
 

 
Difração de Fonte Única sobre Fenda Única 

 

Na figura acima um feixe de luz monocromática passa por uma fenda e atinge um anteparo.  
As ondas de Huygens originárias em cada ponto da abertura interferem entre si e produzem o 
padrão de difração ilustrado nesta figura. Observamos um máximo central e pontos onde a 
intensidade luminosa é nula  

DIFRAÇÃO DE FENDAS  
....por : Hugo Fragnito, Eugênio Rodriguez e Antonio Carlos da Costa 
http://www.ifi.unicamp.br/~accosta/roteiros/3/nota%2003.html 

 
Se a luz for emitida por fonte múltipla como num painel de LED, o padrão de difração será 
também múltiplo.  

 
Diagrama Simplificado de Difração de Fonte Múltipla sobre Fenda Única 

  

Assim num painel de LED, para cada fonte luminosa teremos um padrão de difração e o 
resultado será soma das difrações como mostrado na figura acima. 
 


