
AYDINLATMA 
GENEL BAKIŞ

SEMİNER NOTLARI



AYDINLATMA TÜRLERİ

� Doğal Aydınlatma ; Ana kaynağı güneş
Doğal Işık Kaynağı = Güneş ve Gök

� Yapay Aydınlatma ; Yapma ışık kaynağı
Yapay Işık Kaynağı = Lamba

� Bütünleşik Aydınlatma ; Günışığının yetersiz kaldığı 
durumlarda yapma ışığın kullanıldığı aydınlatma 
sistemi

1.IŞIĞIN KÖKENİNE GÖRE



AYDINLATMA TÜRLERİ

� İç Aydınlatma
Yapı içindeki kapalı mekanların aydınlatılması

� Dış Aydınlatma
Yapı içindeki kapalı mekanların dışında kalan, tüm açık açık alanların aydınlatılması
- İşlevsel Aydınlatma (Emniyet, güvenlik, ulaşım, yönlendirme, sportif faaliyetler)
- Mimari Aydınlatma (Mimari yapılar, park, bahçe vb. açık alanlar)

2.AYDINLATILAN YERE GÖRE 



AYDINLATMA TÜRLERİ

� Fizyolojik Aydınlatma ; Biçim, form ve renkleri ile görmek, ayırt etmek için  
fizyolojik konfor gereksinimleridir.

� Dekoratif Aydınlatma ; Biçim, form gibi gerçek özellikler görünmesi yerine 
istenilen biçim, form, renk ve ayrıntıların görülmesini hedeflemektedir. 

� Reklam Işıklandırması ; Ticari amaç güden bu aydınlatma dikkatin çekilmek 
istendiği uygulama alanıdır.  ‘Aydınlatma’ sözcüğü yerine ‘ışıklandırma’ 
sözcüğü daha doğru olacaktır.

� Dikkati Çeken Aydınlatma ; 

3.KURULUŞAMACINA GÖRE



� Göz belirli bir eylemi yorulmadan rahatça yapabilmeli

� Kamaşmasız ortamın olması sağlanmalı

� Görsel alan içerisindeki alanların parıltı değerleri arasındaki 
farklar kabul edilebilir sınırlar içerisinde olmalı

� Işık kaynaklarının ve çevrenin renksel özelliklerinin uygun 
olması sağlanmalı

Teknik açıdan aydınlatmaya bakacak olursak;



IŞIK, GÖRME ve GÖRSEL KONFOR-1

ATMK SEMİNER NOTLARI



GÖRSEL ALGILAMA

� Çevrenin tanınması-algılanmasında, görme/görsel algılama % 90

� İnsanlar, aydınlıkta ve aydınlık elverdiğince görürler.
� Aydınlık görsel algılamanın koşuludur.

Aydınlatmanın amacı: Çok çeşitli olan insan gereksinimlerine 
yardımcı olmaktır.



Aydınlatma tekniğinde,

� İnsanın ışık ve renk görme özellikleri,

� Doğal ve yapay ışık kaynaklarının özellikleri,
� Yüzey ve malzemelerin ışıksal ve renksel özellikleri,
� Estetik, mimari kavramlar ve değerler,
� Türlü ölçme teknikleri,

� Çeşitli hesap biçimleri

Çok geniş bir alana yayılmış bilimsel verilerden ve bilgilerden 
yararlanılır.

AYDINLATMA, disiplinler arası bir çalışmadır.



Aydınlatma tekniğinin hedefleri,

� Görsel algılamanın en iyi koşullarda gerçekleşmesi

� En akılcı ve ekonomik çözümün üretilmesi

� İnsan doğasına estetik değerlere ve mimariye uygun, 
doyurucu ve yetkin olması



� IŞIK
� NESNE
� GÖZ

IŞIMA OLAYI: Parçacıklar ya da elektromanyetik dalgalar 
biçiminde erke yayımı ya da taşınması.

IŞINIM: Parçacıklar ya da elektromanyetik dalgalar biçiminde 
yayımlanan ya da taşınan erke ya da güç.

GÖRSEL ALGILAMA ÖĞELERİ Işık Kaynağı

Nesne

Göz

Algılama



ELEKTROMANYETİK TAYF (SPECTRUM)



Kırmızı

Mavi

Alt Sınır : 380 nm
Üst Sınır : 760 nm



GÖRÜNÜR IŞINIM / IŞIK

Tayf: Bir ışığın tek bir dalga boyu ile nitelenen tektürsel bileşenlerin gösterilmesi.

Işığın tayf eğrisi: Bir ışığın tayfsal bileşimini gösteren eğri.

Bağıl Enerji Işık Tayf Eğrisi: Bir ışığın bileşenlerinin enerji büyüklükleri arasındaki oranı 
gösteren eğri.



� TEKTÜRSEL IŞIK
Tektürsel ışıkların her biri başka bir renkte görünür.
Tayf çizgiseldir.

IŞIĞIN TAYFSAL BİLEŞİMLERİ

Örnek: Alçak basınçlı sodyum 
buharı lambası ışığı; Dalga boyu 
589,3 nm olan sodyum ışığı (sarı)



� KARMAŞIK IŞIK TAYFI



� KARMAŞIK IŞIK TAYFI

* Enerjiler arasındaki oran değişmedikçe, ışığın rengi değişmez.



� Işığın Türü

1.Türsüz (renksiz, beyaz) ışık
- Tümler renkteki en az iki ışığın uygun oranlarda karışımı (toplamsal karışım yasası 

uyarınca)
- -380nm 760nm arasındaki ışınımlarının tümünün aynı enerjide olmasıyla üretilebilir 

(eşit enerji tayfı)

- Eşit enerji tayfı özelliği taşıyan ışıklar,
• CIE Standart E ışığı
• Kuramsal beyaz ışık gibi adlarla anılır.

- Doğal ya da yapay hiçbir ışık kaynağı, eşit enerji tayfı özelliğinde değildir.

2.Türlü (renkli) ışık
- Doğal ya da yapay ışık kaynakları, eşit enerji tayfı özellikte değildir.
- Bugün için tüm ışık kaynakları RENKLİ IŞIK YAYIMLAR.

IŞIĞIN RENKSEL ÖZELLİKLERİ



TÜMLER IŞIK RENKLERİ

* İki farklı renkli ışığın uygun oranlarda toplumsal karışımı ile, belirlenmiş türsüz bir renk 
uyartısı elde edilebiliyorsa, bu iki renk uyartısı tümlerdir.

IŞIK İÇİN TOPLAMSAL KARIŞIM
Kırmızı + Yeşil + Mavi = Türsüz
Magenta + Cyan + Sarı = Türsüz

TÜMLER TÜRLERİN TOPLUMSAL KARIŞIMI
Kırmızı + Cyan = Türsüz
Yeşil + Magenta = Türsüz
Mavi + Sarı = Türsüz



� Işığın Doymuşluğu
- Doymuşluk: Bir renk türünün, tür etkisinin azlık ya da çokluğu

- Işıklar içerdikleri tektürsel ışınımların enerjilerine göre değişik tür ve doymuşlukta algılanırlar.

-- Eşit enerji tayfı: Bütün tümler renkli ışıklar aynı enerjide olduğu için, türsüzdür (beyaz), ve doymuşluktan söz 
edilmez.

-- Tektürsel tayf: Yalnızca bir dalga boyunda ışık olduğu için, o renk türünün maksimum doymuşluğunda algılanır.

Paralelleştikçe doymuşluk azalır.
Türsüzleşir.
Beyazlaşır.

IŞIĞIN RENKSEL ÖZELLİKLERİ

Işığın azlığı çokluğu 

Kaynağın;     *Enerjisi az ise az ışıklı
*Enerjisi çok ise çok ışıklı görünür.



IŞIĞIN RENGİ
� RENKSEL İZLENİM (SICAKLIK-SOĞUKLUK)

� RENK SICAKLIĞI (KELVİN; K)

� RENKSEL GERİVERİM (RGS; RA)

- SICAK RENKLİ IŞIK: AKKOR LAMBANIN PEMBESİ – SARI IŞIK VB

- SOĞUK RENKLİ IŞIK: GÜNIŞIĞI YA DA RENGİ BUNA BENZEYEN BEYAZ IŞIKLAR; MAVİMSİ IŞIKLAR VB

- MUM IŞIĞI: 1900K

- AKKOR LAMBA: 2400-2900 K

- ÖĞLE VAKTİ GÜNEŞ IŞIĞI: 5800K

- KAPALI GÖK IŞIĞI: 6500K

- RENKSEL GERİVERİM: Işık kaynaklarının, aydınlattığı nesnelerin, renk türü ile ilgili görünüşleri üzerindeki etkiyi anlatmak için
kullanılan genel terim.



IŞIK, GÖRME ve GÖRSEL KONFOR-2

ATMK SEMİNER NOTLARI



GÖRME ORGANI-GÖZ-IŞIK ALICILARI

� Gözün nesneleri görme süreci, bir fotoğraf kamerasına 
benzer ve optik yasalara dayanır.

� Göz Bebeği
� Ağtabakacıkları;
- Koniler
*Renkleri ayırt eder
*Gündüz görmesi
- Sopacıklar
*Renkleri ayırt etmez
*Gece görmesi

RENK GÖRME-KONİLER

� ÜÇRENKÇİLİK
� ÇİFTRENKÇİLİK
� TEKRENKÇİLİK
� RENK GÖRME SAPAKLIĞI



GÖZÜN UYMASI

� Işık ve Karanlığa uyma
- Göz bebeği boyutunun değişimi sınırlıdır.
- Yüksek aydınlıkta koniler çalışır.
- Düşük aydınlıkta sopacıklar.
- Karanlıktan aydınlığa uyma <1dk
- Aydınlıktan karanlığa uyma 5dk %60

20-25dk %100

- Tünel Aydınlatması
- Müze Aydınlatması



GÖZÜN UYMASI

� Türsel uyma
- Işığın tayfsal yapısının görme sistemindeki değişimlerle kompanse edilmesi
- Konilerin çalıştığı durumlarda olur.
- Uyartının görünen renksel doymuşluğuna duyarlılığın azalması gibi ortaya 

çıkar.
- Türsel uyma iki gözde birden, tek gözde, bir gözün ağ tabakasının bir 

bölümünde olabilir.



IŞIĞIN YANSIMASI/YUTULMASI/GEÇMESİ/KIRILMASI/YAYILMASI

� Görme alanı içinde yer alan nesnelerin biçim ve durumlarının ayırt 
edilebilmesi, bunlardan göze gelen ışıkta, nicelik ve nitelik açısından 
ayrımlar bulunmasına bağlıdır.

� Nesne ye gelen ışık enerjisi
- Yansır,
- Yutulur,
- Geçer.

Nicelik (azlık-çokluk)
- Yansıma Çarpanı ( r )
- Yutma Çarpanı (a)
- Geçirme çarpanı (t)

Nitelik
- Dokusal Yapı (yansıma biçimi,geçme 

biçimi)
- Renksel Özellikler



YANSIMADA NİCELİK

� Işığı çok yansıtan yüzeyler açık, az yansıtan yüzeyler koyu olarak adlandırılır.
� Yansıtma çarpanı = Yansıyan Işık / Gelen Işık
� Üzerine gelen ışık enerjisinin tümünü yansıtan yüzey yoktur.

� Hiçbir yüzey ya da nesnenin 
- Işık yansıtma çarpanı %100 olamaz.
- Işık yansıtma çarpanı %0 olamaz.

• Hacimdeki ortalama aydınlık düzeyine katkı açışından r büyük önem taşır.
• Aydınlatma aygıtının geriverimi açısından önem taşır.



YANSIMADA NİCELİK

Önerilen İç Yüzey Yansıtma Çarpanları;



GEÇMEDE NİCELİK

� Geçme yapan her saydam nesnede, yansıma ve yutulma olayları de gerçekleşir.
� Geçirme çarpanı = Geçen Işık / Gelen Işık
� Geçirme çarpanı %100 olan saydam nesne yoktur.
� Geçirme çarpanı %0 olan nesne saydam değildir.

YUTULMADA  NİCELİK
• Maddesel bir ortama gelen ışık, ortamın özdeksel
Yapısına bağlı olarak az ya da çok yutulur, yani başka
bir tür enerjiye (ısı enerjisine) dönüşür.
• YutulanÇarpanı = Yutulan Işık / Gelen Işık
• Yutma Çarpanı sıfır olamaz.
• Öznenin özdeksel yapısına ve kalınlığına 
göre değişir. 



IŞIK YANSIMA / GEÇME BİÇİMLERİ

� Yüzeylerin Işık Yansıtma Biçimleri
- Düzgün yansıma
- İzotrop yansıma
- Yayınık yansıma
- Karışık yansıma
- Geri yansıma
- İç yansıma

� Nesnelerin ışık geçirme biçimleri
- Düzgün geçme
- İzotrop yayınık geçme
- Yayınık geçme



DÜZGÜN YANSIMA

Düzgün geçme

PARLAK YÜZEYLER
Geçme açısı = Yansıma açısı

İZOTROP  YAYINIK YANSIMA

MAT  YÜZEYLER
DONUK YÜZEYLER
LAMBERT YÜZEYLER

OPAL CAM
BARİSOL
TEKSİR KAĞIDI



YAYINIK YANSIMA

İPEĞİMSİ PARLAK YÜZEYLER
BUZLU CAM
AYDINGER

KARIŞIK  YANSIMA

CİLALI MERMER
CAM CİLALI AHŞAP
FAYANS

TOZLU KİRLİ YÜZEY
AZ BUĞULANMIŞ PARLAK YÜZEY
SIRLI PORSELEN

GERİ YANSIMA



İÇ  YANSIMA

FİBER KABLO

YAYINMA

KIRILMA



YÜZEYİN RENKSEL ÖZELLİKLERİ

* Yüzeyin, üzerine gelen ışık dalga boylarına bağlı olarak yansıtma oranlarını gösteren eğri



YÜZEYİN RENKSEL ÖZELLİKLERİ

� Bir yüzeyin renksel özellikleri tayfsal yansıtma çarpanları eğrisine bağlı olarak
- Türü,
- Doymuşluğu,
- Açıklık koyuluğu (değeri)                 gibi üç bileşenle tanımlanır.

• Tür: Sarı, Kırmızı, Mavi vb. olma özelliği
• Türsüz: Beyazdan siyaha kadar tüm griler türsüzdür.
• Doymuşluk: Bir renk türünün, tür etkisinin azlık ya da çokluğu

• Bir yüzeyin koyu görünmesinin nedeni, az ışık yansıtmasıdır.
• Açık görünmesinin nedeni ise çok ışık yansıtmasıdır.



YÜZEYİN RENKSEL ÖZELLİKLERİ

KIRMIZI BEYAZ MAVİ

TÜR

DOYMUŞ KIRMIZI AZ DOYMUŞ KIRMIZI

ORTA KOYU KIRMIZ KOYU KIRMIZI

ÇOK DOYMUŞ KIRMIZI

AÇIK  KIRMIZI

DOYMUŞLUK

AÇIKLIK



RENKLER KARIŞIMI/BİLEŞİMİ/ÇIKARIMSAL KARIŞIM

• TÜMLER RENKLER: İki rengin uygun oranda karışımı ile, türsüz bir renk elde 
edilebiliyorsa, bu iki renk tümlerdir.

• Türsüz Işık: Değişik dalga boyları için enerjisi 
aynı olduğundan aydınlattığı yüzeyin / nesnenin
rengini değiştirmez.
• Türlü Işık: Değişik dalga boyları için enerjisi 
aynı olmadığından aydınlattığı yüzeyin / nesnenin 
rengini değiştirir.
• Türsüz Yüzey: Değişik dalga boyları için 
yansıtma çarpanları aynı olduğundan  üzerine 
gelen ışığın tayfsal bileşimi, yani ışığın rengini 
değiştirmeden yansıtır.
• Türlü Yüzey: Değişik dalga boyları için 
yansıtma çarpanları değişik olduğundan  üzerine 
gelen ışığın rengini değiştirerek yansıtır.



RENKLER KARIŞIMI/BİLEŞİMİ/ÇIKARIMSAL KARIŞIM

• ÖZ RENK: Yüzeyin/ nesnenin, türsüz ışık ile aydınlatıldığı durumda, yüzeyin/ nesnenin 
algılanan rengi. (eşit enerji tayfı)

• GÖRÜNEN RENK: Yüzeyin/ nesnenin, türlü ışık ile aydınlatıldığı durumda, algılanan rengi.

BEYAZ IŞIK SARI IŞIK

SARI YÜZEY

KIRMIZI IŞIK TURUNCU IŞIK

SARI YÜZEY

MAVİ IŞIK YEŞİL IŞIK

SARI YÜZEY

BEYAZ IŞIK BEYAZ IŞIK

BEYAZ YÜZEY

KIRMIZI IŞIK KIRMIZI IŞIK

BEYAZ YÜZEY

KIRMIZI IŞIK KOYU K. IŞIK

GRİ YÜZEY



FOTOMETRİK BÜYÜKLÜKLER

ATMK SEMİNER NOTLARI 2



IŞIK
Göze etki eden özel bir enerji şekli olup dalga veya foton şeklinde yayıldığı
kabul edilir.

Eletromagnetik dalgalar dalga uzunluklarına göre sıralanacak olurlarsa
elektromagnetik spektrum (tayf) elde edilir.

Bu tayfın 380nm ile 780nm dalga uzunluklu kısmı ışık olarak adlandırılan
bölgedir.

Fotometri insan gözü tarafından algılanan optik radyasyonların (ışımanın) 
ölçümü  ile ilgilenir.



1x10-5 1x10-3 1x10-1 1x101 1x103 1x105 1x107 1x109 1x1011

Işık

x ışınları

Kozmik  
ışınlar

Gamma  
ışınları

Morötesi
ışınlar

Kızılötesi  
ışınlar

Radyo  
dalgaları

nm

Endüksiyonla ısıtma

Morötesi  
ışınlar

250 650600550500450300 750700

Kızıl
ötesi
ışınlar

Mor  
410

Mavi  
470

Yeşil  
520

Sarı
590

Turuncu Kırmızı

350   380 400 780 800

Elektromanyetik spektrum (tayf)

Işığın spektrumu (tayfı)



Gözün Spektral Duyarlığı
� Göz bütün radyasyonlara aynı derecede duyarlı değildir. 
� Başka bir deyişle göz, eşit enerji  akılı ancak farklı dalga boylu 
radyasyonları (renkleri) farklı katsayılarla değerlendirir. 
� Bu  özelliğe gözün spektral duyarlığı denir.

555 nm max.duyarlılık

SKOTOPİK
Çomaklar
0.01 cd/m2 > parıltı

FOTOPİK
Koniler
10 cd/m2 > parıltı

MEZOPİK GÖRME
Çomaklar+Koniler



TEMEL AYDINLATMA BÜYÜKLÜKLERİ

IŞIK AKISI  F
IŞIK KAYNAĞI
LAMBA

IŞIK ŞİDDETİ
Ia (candela=cd)

AYDINLIK YÜZEYİ
LÜX (E)

PARILTI
GÖRME (L)
Candela/m2



Foton Teorisi

*Fotoelektrik ekti : metal yüzeye çarpan ışığın yüzeyden elektron çıkarması.

*Kısa dalga boylarında enerji yüksek, uzun dalga boylarında enerji düşüktür.

*En az 2e- V a ulaşmak lazım.

1.  Işık akısı (lm) ………………………………………………………………………………………………….

Işık kaynağından çıkan ve normal gözün gündüz görmesine ait spektral  
duyarlık eğrisine göre değerlendirilen enerji akısına denir.

F = I ş ı k  A k ı s ı

B İ R İ M İ :  L Ü M E N ( l m )



Kısmi ışık akıları ve kısmi uzay açıları

Işık akısı genel olarak düzgün yayılmaz; uzayın farklı doğrultularında yoğunluğu farklıdır. Bu
durumu daha iyi anlayabilmek için uzay açı kavramına ihtiyaç vardır. Genel olarak bir ışık
kaynağının toplam ışık akısı, uzayı muhtelif kısımlarına yayılan kısmi ışık akılarının toplamı
olarak düşünülebilir.

İçinden kısmi bir ışık akısı geçen koni veya
piramit şeklindeki uzay parçasına uzay açı
denir.

Uzay açı



Işık akısı  ve renksel özellik ölçümleri;
Işık akısı ölçümleri Ulbricht küresi ile yapılır. Laboratuar ortamında gerçekleştirilen
ölçümlerdir.

spektroradyometre



a

Df

DWa

N R
Ia

Noktasal bir ışık kaynağının a doğrultusundaki  Ia ışık şiddetinin tanımlanması.

2.Işık şiddeti: Ia (candela=cd)……………………………………………………………………..

Noktasal ışık kaynakları için tanımlanır ve doğrultuya bağlı bir büyüklüktür, sembolü I'dır.  
Noktasal bir ışık kaynağının herhangi bir a doğrultusundaki ortalama ışık şiddeti, Iort, bu  
doğrultudaki birim uzay açıdan çıkan ışık akısıdır

Işık şiddeti
(cd)

Reflektörsüz bisiklet farı (herhangi bir
doğrultuda)

2.5

Reflektörlü bisiklet farı (ışık hüzmesinin
ortasında)

250

Reflektörlü akkor telli lamba (ışık 
hüzmesinin ortasında)

10 000

El feneri (ışık hüzmesinin ortasında) 2 000 000



Far Field
Goniophtometer

Near Field  
Goniophtometer

Işık şiddeti değerlerinin ölçümü
Armatüre ait ışık şiddeti değerleri içi mat siyah boya ile boyanmış fotometri laboratuarında
ganyofotometre yardımı ile ölçülür.



Tek aynalı

Çift aynalı



M

a

D
f

D
S

3.Aydınlık düzeyi : E (lux)………………………………………………………………………..

Ortalama aydınlık düzeyi birim yüzeye düşen ışık akısının dik bileşenidir

Dfd

Aydınlık düzeyi ölçümleri “lüksmetre” ile gerçekleştirilir.

1 lüx = 1lümen/1m2

Aydınlık düzeyi (lx)
Bulutsuz bir yaz günüde öğle
vakti

100 000

Bulutsuz bir yaz gününde
gölgede

10 000

Parçalı bulutlu havada 5000
İyi aydınlatılmış ofiste 1000
Orta aydınlatılmış oturma 
odasında

100

Aydınlatılmış yol yüzeyinde 5-30
Açık bir akşam ay ışığında 0.25
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4.Parıltı: La (cd/m2) ………………………………………………………………………..

Parıltı, en genel haldz, yüzeyin belirli bir noktasına ve bakılan doğrultuya bağlıdır.  
Konunun  kolay  anlaşılması  için,  yüzeyin  her  noktasındaki  parıltının  eşit  olduğu hali
gözönüne alırsak, a doğrultusundaki parıltı, o doğrultuki görünen birim yüzeyden çıkan
ışık şiddetidir

Parıltı ölçümleri “parıltı ölçer (lüminansmetre)”  
ile gerçekleştirilir.

-Parıltı yüzeye, bakılan noktaya ve kullanıcının konumuna göre değişir.
-Cisimleri parıltıları ile görürüz.



Parıltı (cd/m2)

Güneşin yüzeyi 1 650 000 000

Şeffaf akkor telli lambanın flamanı 7 000 000

Opal akkor telli lambanın balnu 200 000

Fluoresan lamba 5000-15 000

Ayın yüzeyi 2500

Güneş ışınları altındaki kumsal 15 000

400 lx altında beyaz kağıt (ρ=%80) 100

400 lx altında griz kağıt (ρ=%40) 50

400 lx altında siyah kağıt (ρ=%4) 5

Aydınlatılmış yol yüzeyi 0.5 - 2



Noktasal Aydınlatma formülü

r2PE = Ia .cosa
r n

Iaa

a
P

Noktasal bir ışık kaynağı herhangi bir α doğrultusunda Iα ışık şiddetini doğuruyorsa, bu
doğrultuya dik düzlemlerdeki aydınlık düzeyleri düzlemlerin kaynağa olan uzaklıklarının
karesiyle ters orantılıdır.

Uzaklıklar Karesiyle Ters Orantı Yasası

100 LÜX
25 LÜX 11 LÜX

100 CD



Lambert Yasası

Işık yayan bir yüzeyin parıltısı, her doğrultuda sabit ise bu yüzeye Lambert yasasına  göre 
ışık yayan yüzey veya ideal dağıtıcı yüzey denir.

La = L = sabit

Eğer bir cisim Lambert yasasına uygun ışık yayıyorsa mat görünüşlüdür. Siyah cisim,
opal camlar, badanalar v.b. ideal dağıtıcı cisim olarak kabul edilebilir.

Lambert yasasına uygun ışık yayan yüzeylerde (cisimlerde)

φ= π.L.S

Burada φ(lm) cinsinden yüzeyin yaydığı toplam ışık akısını, L Lambert yasasına göre
yüzeyin sabit olan cd/m2 cinsinden parıltısını ve S de m2 cinsinden yüzeyin alanını
gösterir.



Işık Üretim Yolları

-Termik Işık Üretimi:

* En eski ve hala en yaygın kullanılan ışık üretim şeklidir. Sıvı ya da katılar yüksek
sıcaklıkta kızgın duruma geçtikleri zaman akkor hale gelirler ve ışık yayarlar.
Enkandesen lambalar da bu esasa göre ışık üretirler.

*Termik ışık üretiminde üretilen ışığın dalga spektrumu süreklidir. Bu sebeple
termik ışık kaynaklarının renksel geriverim değerleri güneş ışığına çok yakındır.
Günümüzde termik ışık üretim esasına göre ışık üreten kaynaklar içinde en yaygın
kullanılanları enkandesen ve halojen lambalardır.



Işık Üretim Yolları
-Luminesan (Deşarj) Işık Üretimi:

* Luminesan ışık üretiminde termik ışık üretiminde olduğu gibi cismin sıcaklığı önemli
değildir. Atom ve moleküller uyarılmış durumdan temel duruma geçerken aldıkları enerjiyi
ışınım olarak geri verirler. Bu durum iki katı elektrot arasındaki normalde yalıtkan halde
bulunan gazın elektrik akımı ile iletken hale gelip, oluşan elektron akışının gaz atomlarını
uyarması ya da iyonize etmesi ile gerçekleşir. Bir elektrottan diğerine akan elektronlar
yollarına çıkan gaz atomları ile çarpışır. Bu durumda hareket halindeki elektronların hızına
bağlı olarak üç farklı durum olabilir:

1.Elektronların hızı küçükse atoma çarpan elektronlar elastik olarak yansırlar ve ışıma
meydana gelmez. Isı açığa çıkar.

2.Elektronların hızı atomları uyarmak için yeterli büyüklükte ise elektronlar atomları uyarır ve
atomlar temel durumlarına geçerken ışıma olur.

3.Elektronların hızı atomları iyonize edecek kadar büyükse, atom iyonize olur ve
ortamda yeni parçacıklar oluşur.



� Lüminesan ışık üretiminde termik ışık üretiminin aksine 
ışığın spektrumu sürekli değildir. 

� Kullanılan  gazların çeşidine ve kısmi basınçlarına göre belli 
dalga boylarında ışık yayarlar. 

� Bu esasa göre çalışan  lambalar, içindeki gazın basıncına 
göre yüksek basınçlı ya da alçak basınçlı olarak adlandırılır.  

� Günümüzde kullanılan deşarj lambalarında genellikle civa
ya da sodyum gazı kullanılmaktadır.



� Alçak basınçlı civa buharlı (flöoresan) lambada tübün iç 
cidarındaki flüoresan tozlarla morötesi ışınımlar görülebilir 
bölgeye aktarılır.
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Işık Üretim Yolları
-Endüksiyon Yolu ile Işık Üretimi

Elektromanyetik alan gazı iyonize eder ve ışıma oluşur.

-Elektro Lüminesan Işık Üretimi

Temel ışık üretim metotlarına son 30 yılda elektriğin doğrudan ışığa
dönüştürülmesi olan elektro lüminesan ışık üretimi eklenmiştir. Işık yayan
diyotlar (LED) bu şekilde ışık üretilir.

Bir p-n jonksiyon yarı iletkeninin bir tarafına enjekte edilen elektron birleşim
yüzeyine yakın bir yerde sıkışır ve yarı iletkenin diğer tarafından enjekte edilen
delikle birleşir ve ışık yayan foton oluşur.
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IŞIK YAYAN DİYOTLAR

-Işık yayan led, belirli dalga boylarında ışık üretebilen ve yarı iletken malzemeden oluşan
ışık kaynağıdır.

-Işık, PN birleşiminden akım geçince üretilir.

-Elektronlar, negatif taraftan pozitif tarafa geçerken bir boşluk ile birleşirler ve foton
yayarlar, bu sürece elektro-lüminesan ışık üretimi denir.



LED LER İLE BEYAZ IŞIK ELDESİ

Yöntem 1

- Kısa dalga boylarında ışıma yapan bir diyotun, kısa dalga boylarındaki
ışınları absorbe edip bunları uzun dalga boylarına dönüştüren fosfor ile
kaplanması: Bu yöntem günümüzde beyaz ışık eldesinde yaygın bir şekilde
kullanılmaktadır.

ÜSTÜNLÜKLERİ SAKINCALARI

*İyi etkinlik faktörü *Sınırlı renk olanağı

*Farklı renk sıcaklığı *Hale efekti

*İyi renksel geriverim



LED LER İLE BEYAZ IŞIK ELDESİ

Yöntem 2

- Mor ötesi bölgede ışıma yapan bir diyot ile bir veya daha fazla fosfor
tabakasının birleştirilmesi: Bu yöntemle mor ötesi ışık görünür bölgede
ışığa dönüştürülür.

ÜSTÜNLÜKLERİ SAKINCALARI

*Düzgünlük *Düşük etkinlik faktörü

*Farklı renk sıcaklığı *Yüksek güce ulaşamama

*UV ışınların önlenememesi



LED LER İLE BEYAZ IŞIK ELDESİ

Yöntem 3

- Farklı görünür dalga boylarında ışıma yapan en az 3 adet diyotun
birleştirilmesi: Bu yöntemle elde edilen beyaz ışığın renk sıcaklığı,
kullanılan renklerin oranına bağlıdır.

ÜSTÜNLÜKLERİ SAKINCALARI

*Dinamik renk kontrolü *Elektronik kontrol zorluğu

*Farklı renkler oluşturabilme *Sıcaklık değişimlerinden etkilenme



5Biyolüminesans ışık örnekleri
Yakamoz ve Ateş böcekleri
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IŞIK KAYNAKLARI
LAMBALAR

Isıl Işık Üretimi
(Akkor Telli  Lambalar)

Halojen  
TungstenEnkandesen

Isıl Dışı Işık Üretimi
(Lüminesan Lambaları)

Yüksek 
Basınçlı

Alçak 
Basınçlı

Sodyum
Buharlı

Cıva Buharlı
(fluoresan)

SSL(LED) Işık
Yayan Diyotlar

Endüksiyon Lambaları

Sodyum 
Buharlı

Civa
Buharlı

Metal 
Halojen 
(Halide)



LAMBA SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK ÖZELLİKLER

-Etkinlik Faktörü (ışıksal verim) (lümen/W)

-Renk Sıcaklığı (Kelvin)

-Renksel Geri Verim İndeksi (Ra=0-100)

-Lamba Ömrü (saat)



Etkinlik faktörü (e)
Birim: lm/W Işık Akısı/Güç
Bir ışık kaynağından çıkan toplam ışık akısının kaynağın gücüne oranıdır.

e = F / P

Lamba tipi Güç (W) Işık akısı (lm)

Bisiklet farı 3 30

Akkor telli lamba 75 900

Kompakt fluoresan lamba 20 1200

Tüp flüoresan lamba 36 3350

Yüksek basınçlı civa buharlı lamba 125 6500

Yüksek basınçlı sodyum buharlı lamba 150 17000

Alçak basınçlı sodyum buharlı lamba 180 32000

Metal halojen lamba 2000 240000

10

12

93

120

52

178

114

60



Renk sıcakLığı
Birim: Kelvin (°K )

*Eğer bir cisim, üzerine düşen değişik dalga boylarındaki radyasyonların hepsini
yutabiliyorsa bu cisme siyah cisim denir ve siyah cismin spektral yutma faktörü teorik
olarak 1 kabul edilir.

*Yutma faktörü 1 olan cisimler ise üzerlerine gelen ışığın tüm dalga boylarını yutarlar. Bu
bağlamda renk sıcaklığı, siyah bir cisme ısı enerjisi verildiğinde önce ısınmaya başlayacak
sonra sarımsı, sarı, sarı beyaz ve sonunda mavi beyaz bir ışık yayacaktır.Işık kaynaklarının
ışık rengi, tayflarındaki ışınım yoğunluklarının farklı şekilde olmalarına bağlıdır.

*Bir cismin gerçek sıcaklığı yerine renk sıcaklığı adı verilen bir sıcaklık konduğuzaman
o sıcaklıktaki siyah cisim gibi ışık yaydığı sıcaklığa renk sıcaklığı denir.

Renk sıcaklığı (°K) Işık rengi
< 3300 Sıcak (kırmızımsı beyaz)
3300-5300 Orta sıcak (beyaz)
>5300 Soğuk (mavimsi beyaz)

Renk ölçer (Color meter)



DIN 5035
Normuna göre kategoriler Renksel geriverim

1A 90-100
1B 80-90
2A 70-80
2B 60-70
3 40-60
4 20-40

Renksel geriverim endeksi (Ra)
Işık kaynaklarının aydınlattıkları cisimlerin renklerini ayırt ettirebilme özelliklerine  
renksel geriverim endeksi denir.
Değişik ışık kaynaklarının renksel karakteristiklerini karşılaştırabilmek için renksel
geriverim indeksi (Color Rendering Index – CRI) kullanılmaktadır. Bir referans
kaynak ile çeşitli ışık kaynaklarının bu karakteristikleri ölçülebilmektedir. Bu
ölçümlerde, spektrumu sürekli olan güneş referans alınmaktadır. Renksel
geriverim Ra ile gösterilir ve birimi yoktur.
Bir ışık kaynağının renksel geriverim indeksi, maksimum olan 100 değerine
sahipse (Ra=100), o kaynağın spektral dağılımları alınan referans kaynak ile aynı
olduğu anlamına gelmektedir. Yani güneşin altında görünen renkler, renksel
geriverim indeksi Ra=100 olan ışık kaynaklarında aynı şekilde algılanmaktadır



Ömür

Ekonomik ömür: İstatistiksel bakımdan değerlendirmeye yetecek sayıda lambadan oluşan
bir aydınlatma tesisatında, 100 saat kullanımdan sonraki toplam ışık akısının lambaların
kullanılamaz hale gelmesi ve ışık akılarının azalmasından dolayı yaklaşık %30 değer
kaybetmesi için geçen süredir.

Ortalama ömür: İstatistiksel bakımdan değerlendirmeye yetecek sayıda lambadan oluşan
bir aydınlatma tesisatında, normal şartlarda lambaların %50’ sinin kullanılamaz hale
gelmesi için geçen süredir.
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IŞIK KAYNAKLARI
LAMBALAR

Isıl Işık Üretimi
(Akkor Telli  Lambalar)

Halojen  
TungstenEnkandesen

Isıl Dışı Işık Üretimi
(Lüminesan Lambaları)

Yüksek 
Basınçlı

Alçak 
Basınçlı

Sodyum
Buharlı

Cıva Buharlı
(fluoresan)

SSL(LED) Işık
Yayan Diyotlar

Endüksiyon Lambaları



Enkandesen Lambalar



Üstünlükleri
• Bağlantısı kolaydır.
• Az yer kaplar.
• Anında ışık verir.
• Montaj maliyeti ucuzdur.
• Doğru akımda ve alternatif akımda kullanılabilir.

Ampulün çalışma gerilimi değiştirilerek (dimmer anahtarla) 
ampulün ışık akısı ayarlanabilir.

• Kullanım alanı geniştir.
• Ortam sıcaklığından etkilenmez.
• Az kullanılan(yılda 500saatten az) tesisler için uygundur.
• Ampul sık sık yakılıp söndürülmeye uygundur.

Sakıncaları
• Verimi düşüktür, ısınır.
• Ömrü kısadır (yaklaşık 1000 saat).
• Armatürsüz kullanıldığında göz kamaşmasına nede9n  

olur.
• Etkinlik faktörü 8 ila 22 lm/W arasında



Tungsten Halojen Lambalar
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Halojen lambalar, geleneksel akkor lambalara oranla
çok daha fazla ışıksal yeğinliğe ve renklerinin insan
tarafından özellikle iyi algılanabildiği daha beyaz bir

gözü  
ışığa

sahiptir. Ayrıca Akkor ampullere oranla yaklaşık %20 daha
fazla ışık verdiğinden ekonomiktirler.

Özellikleri
• Halojen akkor flaman ampullerin cam tüplerinde kararma

oluşmaz.
• Kararma oluşmadığı için ışık şiddeti zamanla sabit kalır.
• Etkinlik faktörü 25 ila 35 lm/W
• Ömürleri 1000 – 4000 saat arasında.

Bu ampuller vitrin aydınlatmasında, fotokopi
makinelerinde, tarayıcılarda, taşıtlarda, projektörlerde
kullanılır. Halojen ışığı, aydınlatılan objeler üzerinde büyüleyici
parlak efektler oluşturur.

10
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IŞIK KAYNAKLARI
LAMBALAR

Isıl Işık Üretimi
(Akkor Telli  Lambalar)

Halojen  
TungstenEnkandesen

Isıl Dışı Işık Üretimi
(Lüminesan Lambaları)

Yüksek 
Basınçlı

Alçak 
Basınçlı

Sodyum
Buharlı

Cıva Buharlı
(fluoresan)

SSL(LED) Işık
Yayan Diyotlar

Endüksiyon Lambaları

Sodyum 
Buharlı

Civa
Buharlı

Metal 
Halojen 
(Halide)



GAZ BASINÇ GÖRÜNÜM

Civa

Civa

Civa
Metal Halojen

Sodyum

Sodyum

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Alçak

Alçak



Bu ampullerin cam tüpünün içi floresan maddeyle
sıvanmıştır. Bu madde ampul içinde oluşan ultraviyole ışınları
görülebilir ışığa çevirir. Floresan madde olarak silikatlar,
fosfatlar ve wolfram bileşikleri kullanılır. Floresan ampullerin iki
ucunda elektrotları taşıyan metal başlıklar bulunur. Başlıkların
iç kısmında üzeri baryum oksitle kaplanmış wolfram elektrotları
yer alır. Ampulün içinde ise civa buharı ve argon gazı mevcuttur.

Uzun ve yuvarlak floresan ampuller devreye direkt
olarak bağlanamazlar. Floresan lamba devresi floresan ampul,
starter, soket, balast ve armatürden oluşur.

Akkor telli lambalara göre daha az enerji harcarlar ve
daha az sıcaklık yayarlar. Fazla ısı yaymadığı için değişik
kumaş ve farklı malzemelerle daha estetik hale getirilebilir.
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Flüoresan Lambalar (FL)



Üstünlükleri

• Kullanılışı ekonomiktir.
• Fazla ısınmaz.
• Yüksek aydınlıklar elde edilir.
• Armatürsüz kullanıldığında göz kamaştırmaz.
• Ömrü uzundur(yaklaşık 10000 saat).

Sakıncaları

• Yardımcı araçlara ihtiyaç gösterir (balast ,starter).
• Hemen ışık vermezler.
• Tesis maliyeti pahalıdır.
• Verdiği ışığa göre boyu büyüktür.
• Doğru ve iyi bağlantı yapılmadığı zaman ışığın titremesi ve

stroboskopik (ışıksal görüntü yanılmalarını) etki görülür.
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Flüoresan Ampul
şekilleri



Kompakt Flüoresan Lambalar (CFL)
Boyut olarak küçültülmüş, tasarruflu ve uzun ömürlü bu

lambalar alışılagelmiş normal çubuk flüoresanlara iyi bir
alternatiftir. Özellikle yatsı duvar ve tavan armatürleri, ayaklı
armatürler, masa armatürleri ile tüm mekânlar ve özellikle de
uzun ömür ve bağlantıda sürekliliğe çok önem verilen yerlerde
kullanıma uygundurlar. Bu ampuller ışığın uzun süreli

sayıda ışık kaynağına ihtiyaç duyulankullanıldığı ve çok  
yerlerde kullanılır.

Özellikleri
az enerji• Standart şeffaf ampullere göre %80 daha  

harcarlar.
• Ömürleri uzundur (yaklaşık 5000 saat).
• Gerilim ve ısı değişiminden etkilenmezler.

16



Lamba tipi Lamba  
gücü
(W)

Işık  
akısı
(lm)

Etkinlik  
fak.

(lm/W)*

Ekonomik  
ömür

(saat)**

Renksel  
geriverim

(Ra)
Yüksek basınçlı civa  
buharlı

125 6200 45
4000 40-60250 12700 47

400 22000 52
İçten ateşlemeli yüksek  
basınçlı sodyum  
buharlı

110 10400 84
9000 20-40220 20000 84

350 34000 92

Fluoresan kaplamalı  
elipsoidal yüksek  
basınçlı sodyum  
buharlı (dıştan  
ignitörlü)

70 5800 72

16000 20-40
100 9200 82
150 14500 87
250 27000 98
400 48000 112

Şeffaf tüp yüksek  
basınçlı sodyum  
buharlı

50 4400 72

21000 20-40
70 6600 80

100 10000 87
150 17500 104
250 33000 120
400 56500 132

Alçak basınçlı sodyum  
buharlı

18 1800 72

13500 -

35 4600 92
55 8100 117
90 13700 130

135 22500 142
180 32000 142

Metal halojen lamba
70 6500 74

6000-9000 70-80
150 14000 84
250 20500 75
400 35000 81

*  Etkinlik faktörü balast kaybı dikkate alınarak hesaplanmıştır.
** Işık akısının %30 değer kaybettiği ana kadar geçen süre.



Gazlı Deşarj Ampulleri  Üstünlükleri

• Işık etkinliği fazladır.
• Ömrü uzundur (6000 – 9000saat).
• Kullanımı ucuzdur.
• Verimi yüksektir.
• Sarsıntı ve darbelere karşı dayanıklıdır.

Sakıncaları

• Işık verme süresi uzundur (ısınması gerekir).
• Armatür bağlantısı zordur.
• Özellikle kırmızıya bakan renkleri göstermez.
• İlk tesisi pahalıdır.

26



Cıva Buharlı Ampuller

Özellikle beyaz giysilerin bu ampulün altında parlak bir  görünümün 
olması ultraviyole ışınlardan kaynaklanmaktadır.

Üstünlükleri
• Işık etkinliği fazladır.
• Ömrü uzundur (6000 – 9000 saat).
• Kullanımı ucuzdur.
• Verimi yüksektir.
• Sarsıntı ve darbelere karşı dayanıklıdır.

Sakıncaları
• Işık verme süresi uzundur (ısınması gerekir).
• Armatür bağlantısı zordur.
• Özellikle kırmızıya bakan renkleri göstermez.
• İlk tesisi pahalıdır.
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Sodyum Buharlı Ampuller  Üstünlükleri
• Işık etkinliği en fazla olan ampuldür.
• Uzun ömürlüdür (9000- 12000 saat).
• Kullanımı ucuzdur.
• Verimi yüksektir.
• Sisli havalarda görüşe yardım eder.

Sakıncaları
• İlk tesisi pahalıdır.
• Renklerin ayırt edilmesine olanak vermez.
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Yükse basınçlı sodyum buharlı lambalar

� Cıva buharlı ampullerden daha sonra piyasaya  çıktığından daha önce tesis edilmiş cıva 
buharlı armatürlerde  hiçbir tesisat değişikliği yapılmadan kullanılabilirler. Bu türde  özel   
lambalar   yapılmıştır.    Tüm   bu   özellikleri   aşağıdaki başlıklarda toplayabiliriz:

• Işık etkinlikleri çok fazladır (130lm/watt)
• Altın sarısı renktedirler.
• Renkleri dengelidir.
• Uzun ömürlüdürler.
• Ateşleme süreleri kısadır.
• Işık akılarını ömürleri boyunca önemli ölçüde korurlar.
• Çok yönlü aydınlatma kaynaklarıdırlar.
• Ekonomiktirler.
• Genellikle fabrikalarda ,iş yerlerinde, cadde,yüksek tavanlı yerlerde ve ekonomik ışığa 

ihtiyaç yerlerde, kullanılır.



LED (Işık Yayan) Diyot
Işık yayan diyotlar, doğru yönde gerilim uygulandığı

zaman ışıyan, diğer bir deyimle elektriksel enerjiyi ışık enerjisi
haline dönüştüren özel katkı maddeli PN diyotlardır. Bu
diyotlara, aşağıda yazılmış olduğu gibi, İngilizce adındaki
kelimelerin ilk harfleri bir araya getirilerek LED (Light Emitting
Diode; Işık yayan diyot) veya SSL (Solid State Lamps; Katı hal
lambası) denir.
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LED diyot sembolü

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/LED,_5mm,_green_(en).svg
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Özelikleri
• Çalışma gerilimi 1,5-2,5V arasındadır.
• Çalışma akımı 10-20mA arasındadır.
• Uzun ömürlüdür. (ortalama 100.000 - 200.000 saat)
• Darbeye ve titreşime karşı dayanıklıdır.
• Kullanılacağı yere göre çubuk şeklinde veya dairesel

yapılabilir.
• Çalışma zamanı çok kısadır. (nanosaniye)
• Diğer diyotlara göre doğru yöndeki direnci çok daha

küçüktür.
• Işık yayan diyotların gövdeleri tamamen plastikten

yapıldığı gibi, ışık çıkan kısmı optik mercek, diğer
kısımları metal olarak da yapılır.
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Organic light  
emitting diode  

(OLED)
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NEDEN LED AMPUL?
LED ampullerin standart ampullere kıyasla pek çok olumlu özelliği var.

• LED lambalarının doğrusal akışı, aydınlatılan alana doğrudan ışık alınmasını
sağlayarak, tek tip aydınlatmayı büyük ölçüde arttırır ve ışık kaynakları arasında
aydınlatılamayan karanlık alanları azaltır. Sonuç olarak, yayılan ışık optimum
şekilde kullanılır ve enerji tüketimi ve ışık kirliliği azaltılır.

• Yüksek güçlü LED ışık kaynakları son derece verimlidir; konvansiyonel akkor
ampuller ve sodyum (ve cıva) lambalarına kıyasla %50 ila 80, enerji tasarruflu
lambalara kıyasla %10 ila 20 daha fazla tasarruf sağlar.

• Uzun kullanım ömürlerine bağlı olarak, LED lambalar sürekli hizmet kesintisinin
önlenmesine, hasar ve değiştirme gerekliliğinin ortadan kalkmasına yardımcı olur
ve bakımla ilgili olarak olağanüstü tasarruf sağlar.

• LED lambalar 50.000 saatten uzun kullanım ömrüne sahiptir, bu da günde
ortalama 8 saat kullanılan bir lambanın kullanım ömrünün 17 yıl olması demektir.

• LED lambalar sıcaklıktaki büyük değişiklikler ve titreşime karşı daha dayanıklıdır,
bu da kullanımda kesinti olmamasını sağlar.

• Yüksek odaklı LED optik sistemi, dış mekan veya açık alanlar için eşit parlaklık
sağlayan düzenli huzme modeli sağlar. Göz kamaştırıcı flaş etkileri de üretmezler.

• Flüoresan lambalar veya sodyum lambaların aksine, LED lambalar hemen
devreye girer ve -30 ºC’ye varan düşük sıcaklıklarda bile en iyi parlaklık ve re2n2k
seviyesine ulaşması için bir çalıştırma süresine ihtiyaç duymazlar.



COB LED
İngilizce ‘chip on board’ kelimelerinin baş harflerinden oluşan paketlenmiş LED dizininin  
jenerik adıdır. Esas itibarı ile bir bord üzerine dizilmiş birden fazla LED yongasının  
paketlemiş adıdır.

Power LED
Aydınlatmada kullanılan yüksek ışık ihtiyaçlarını karşılamak üzere üretilmiş 0.5 W ve  
daha fazla elektrik tüketen LED ışık kaynakları powerLED (güç LED’leri) olarak  
adlandırılır.

SMD LED
İngilizce Surface Mount Device (yüzeye monte edilebilen eleman) kelimelerinin
kısaltmasıdır.



Akım sınırlamalı besleme kaynakları Power Led lerin beslemesinde
kullanılmaktadır. Power Led’ lerin güçleri genelde 0.5W, 1W, 2W,3W ve 5W
olup, bunlar genelde 350mA, 700mA, 1050mA, 1400mA ve 1750mA LED
sürücüler ( LED driver) ile beslenmektedir.

Power Led's üretici firmaları ürünlerinin beslenmesinde mutlaka Akım
sınırlamalı LED güç kaynaklarının kullanılmasını istemektedirler. Bunun ana
nedeni, Power Led ler akım sınrlaması olmaz ise fazla akım çekerler, buda
ısınmalarına ve LED's lerin tercih edilmesinin ana sebebi olan ömürlerinin
uzunluğunu kısaltır.

LED
Junction



LED Çip + Lens +   Reflektör + PCB + Soğutucu
Elemanlar

+
Güç

+
Sürücü

LED ışık kaynaklı aınıatür eleınanlan

+ Armatür
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IESNA LM-79-08: Approved Method: Electrical and Photometric Measurements of
Solid State Lighting Products, (Standart yöntem: Katı hal aydınlatma ürünleri için
elektriksel ve fotometrik ölçümler)

LED STANDARTLARI

IESNA LM-80-08:  Approved Method: Lumen Maintenance Testing of LED Light
Sources,  (Standart yöntem: LED ışık kaynaklarının zamana bağlı ışık akısı
ölçümleri)

IESNA TM 21-11: Life Estimation Test Method (Ömür öngörü test yöntemi)



Işık Dağılım Eğrileri Sınıflandırılması



Işık Dağılım Eğrisi Dar Olan Armatürler
İç yüzeyleri aynalı veya alüminyum reflektörlü olan bu armatürler; direk yüksekliği

büyük, direkler arası uzaklığı küçük olan (yol ve demiryolu gibi) yerlerde kullanılırlar. Bu
tiparmatürlerde yatay aydınlatma kuvvetli, düşey aydınlatma zayıf olur. Aydınlığın
düzgünlüğü orta seviyede olup kamaşma yapmaz.

Işık Dağılım Eğrisi Orta Dar Olan Armatürler
Özellikle iç yüzeyleri emaye kaplıolan bu armatürler,lamba yüksekliği orta ve lambalar

arası uzaklığın fazla olduğu (fabrika koridorları gibi) yerlerde kullanılırlar. Yatay ve düşey
aydınlatması ile aydınlatma düzgünlüğü iyidir.

Işık Dağılım Eğrisi Geniş Olan Armatürler
Bu armatürlerde ışık dağılım eğrisi geniştir.Bundan dolayı ışığı yanlara doğ ru yayarlar.

Bu tip armatürlerde lamba yüksekliği orta, lambalar arası uzaklık büyük olabilir. Yol,
meydan ve kavşak aydınlatmalarında çok kullanılırlar.Yatay ve düşey aydınlatması ile
aydınlatma düzgünlüğü iyidir.

Işık Dağılım Eğrisi Orta Geniş Olan Armatürler

Bu armatürler opal camdan yapılmış silindirik şekildedir. Bu tip armatürlerde, lamba
yüksekliği küçük ve lambalar arası uzaklık orta alınır.Fabrika, park ve pazar yeri gibi
yerlerin aydınlatılmasında kullanılırlar. Yatay ve düşey aydınlatma ve aydınlatma
düzgünlüğü iyidir.Kamaşma yoktur.

IŞIK DAĞILIM EĞRİLERİ



Kullanıldıkları Yerlere Göre Dış Aydınlatma Armatürleri
Kullanıldıkları yerlere göre aydınlatma armatürleri üçe ayrılır: 

Yol Armatürleri
Yol boylarında, cadde ve sokaklarda kullanılan cıva buharlı,sodyum

buharlı ve metal halinde ampullerin takılabildiği armatürlerdir.Yol
durumuna göre uygun yükseklikteki direklere montaj edilir.Taşıyıcı
gövde,üst kapak, cam kapak, elektrik ünitesi ve lamba taşıyıcı parçalardan
oluşur. Dış etkilere dayanıklı malzemelerden yapılır.



Park ve BahçeArmatürleri

Direk tipi,mantar tipi ve aplikler olarak üç kısma ayrılır.
Direk tipiarmatürler,2-3 metre arasında değişen boylarda yapılırlar.Akkor fla

manlı,cıva buharlı ve kompakt floresan ampuller 1-2-3-4 adet olarak kullanılır.Her
direkte W otomatlı sigorta kutusu bulunur.

Mantar tipi armatürler,50 cm ile 100 cm boylarında yapılır.Çim ve yürüyüş
yollarının aydınlatı lmasında kullanılan dekoratif armatürlerdir.

Aplikler,duvara montaj edilen ve bulundukları alanı aydınlatan armatürlerdir.
Projektörler

Anıt, meydan, bina dışı ve spor alanları gibi yüksek aydınlık şiddeti isteyen
yerlerin aydınlatılmasında kullanılır.Zemine veya yüksek direklere takılabilirler.Bu
projektörlerde yüksek basınçlı sodyum buharlı,metal halinde ve halojen lambalar
kullanılır.Projektörler,ışığın bakacağı yöne çeşitliaçılarda yönlendi rilir.



Yol, Kavşak, Meydan Aydınlatılmasında Kullanılacak Armatürlerin Yerleştirilmesi

Armatürlerin kullanıldıkları yerlere ,en verimli aydınlatma yapacak şekilde
yerleştirilmeleri gerekmektedir.

1. Düz Yollarda Armatürlerin Yerleştirilmesi

Düz yollara yerleştirilen armatürler,yolun genişliği dikkate alınarak değişik  şekillerde
yapılmaktadır.

• AskıTipiAydınlatma ArmatürlerininYol Ortası Boyunca Bir Sıra Halin de
Yerleştirilmesi

En az 6 metre olmakla beraber lamba yüksekliği yol genişliğine eşit olmalı-
dır.

---®-·-·-©-·-·-©-·-·-·©·-·-·-©-·-·-
Askı tipi aydınlatma armatürlerin yol ortası boyunca bir sıra halinde  yerleŞtirilmesi



• Askı Tipi Aydınlatma Armatürlerinin Yan Yana İki Sıra Halinde Yerleş tirilmesi
Yol genişliği büyük ve direk yüksekliği yol genişliğine eşit olmayacaksa yan  yana iki sıra halinde

yerleştirme yapılabilir.

-
-- -· ·-- --·- ---· ·-

-· ·--· - - -- -· -·-· ·-

Askı tipi aydınlatma armatürlerinin yan yana iki sıra halinde yerleştirilmesi

• Direk Tipi Aydınlatma Armatürleri nin Bir Sıra Halinde Yerleştirilmesi
Yol genişliği,lamba yüksekliğine eşit veya daha küçük olan yollarda tercih edilir.Bu düzende 

lambalar,yolun bir tarafına döşenirler.

Şekil 2.8  Direk tipi aydınlatma armatürlerinin bir sıra halinde yerleştirilmesi

Direk Tipi Aydınlatma Armatürleri nin Yan Yana iki Sıra Halinde Yerleştiril mesi

Yol genişliği,lamba yüksekliğinin 1,6 katından büyük olan yollarda tercih edi lir.Bu
düzende lambalar,yolun iki tarafında karşılıklı olarak bulunurlar.

•



(
Direk tipi aydınlatma armatürlerinin yan yana iki sıra halinde yerleştirilmesi

Direk Tipi Aydınlatma Armatürlerinin Atlamal ıOlarak iki Sıra Halinde Yer leştirilmesi

Yol genişliği, lamba yüksekliğinin 1-1,5 katı cıvarında olan yollarda kullanılır.

Bu düzende lambalar; yolun her iki tarafında, fakat kaydırılmış olarak döşenirler.

(
Direk tipi aydınlatma armatürlerinin atlamalı olarak iki sıra halinde  yerleştirilmesi

Direk Tipi Aydınlatma Armatürlerinin Konsollu iki Sıra Halinde Yerleştiril mesi

Bu düzen orta refüjde yapılır.

•



Direk tipi aydınlatma armatürlerinin konsollu iki sıra halinde yerleştirilmesi

2.7.3.2 Dönemeçler (Virajlarda) Armatürlerin Yerleştirilmesi

Dönemeçlerde lambalar arası mesafe,düz yollara göre daha kısa seçilir.Tek yönlü
yerleştirmede lambalar,virajın dış kısmına yerleştirilir. Lambalar arası mesa fe,yolun çapına göre
düz yollardaki açıklığın 0,5-0,75 katı alınır. Yol ortası boyunca sıralıveya iki sıralı yerleştirmede de
lambalar arası mesafe,düz yollardaki açıklığın 0,5-0,75 katı alınır.300 metreden büyük yarıçaplı
dönemeçler,düz yol gibi aydınlatılır.

Dönemeçlerde armatürlerin yerleştirilmesi

Kavşaklarda Armatürlerin Yerleştirilmesi

Trafiğin uzaktan daha iyi görülebilmesi için kavşaklardaki ışık akısının değeri yol ışık akısı
değerinin iki katı alınabilir.Kavşaklarda özel aydınlatma armatürleri kul lanılabilir.Kavşak yapısına
uygun aydınlatma düzeni seçilir.

•



Kavşaklarda armatürlerin yerleştirilmesi

Kavşaklarda armatürlerin yerleştirilmesi

Kavşaklarda armatürlerin yerleştirilmesi

2.7.3.4  Meydanlarda Armatürlerin Yerleştirilmesi

Meydanlarda geçişlerin çabuk ve güvenli olması için aydınlık düzeyinin, en az trafik yoğunluğu
fazla olan yolların aydınlık düzeyinde olması gerekir. Meydan ve benzeri yerlerde aydınlık
şiddetleri yüksek tutulur.Yaya trafiği fazla ise aydınlatma şiddeti %50 daha artırılabilir.Meydanlarda
geçişin çabuk ve güvenli olabilmesi için armatür yerleşimine dikkat etmek gerekir.Kavşaklar,yüksek
direklerle aydınlatılma lıdır.Çok sayıda normal boyda olan direkler yerine az sayıda yüksek direkler
kulla nılmalıdır.

•



YOL AYDINLATMASI

Yol aydınlatması şehir aydınlatmasının en önemli bölümünü kapsar. Çünkü yol aydınlatması deyince, 
oto yollar, ekspres yollar, çevre yolları, şehir içi ana trafik yolları, şehir içi trafik yolları, cadde ve 
sokaklar, bağlantı yolları, kavşaklar, meydanlar vb. Yerlerin sabit yol aydınlatma tesisleriyle aydınlatılması 
anlaşılır. Burada yol aydınlatması hakkında Uluslararası Aydınlatma Komisyonu (CIE, Commission
Internationale de l'Éclairage) tavsiyelerine ve Alman normlarına (DIN) göre bazı temel bilgiler 
verilecektir. Bu bilgiler yol aydınlatması ile ilgili bütün konuları kapsamayacak, sadece yol aydınlatmasının 
kalitesini belirleyen büyüklükler ve bir yol aydınlatma projesinde takip edilecek yol ile sınırlı olacaktır.

YOL AYDINLATMASININ AMACI

Yol aydınlatmasının amacı, geceleyin yolda güvenli, çabuk ve rahat hareket etmeyi mümkün kılmaktır. 
Bunun için iyi görme koşullarının sağlanması gerekir. Ancak iyi görme koşullarının sağlandığı bir yol 
aydınlatmasının kalitesinin iyi olduğu söylenebilir. İyi bir yol aydınlatması toplam trafik hacminde 
yolların, kavşakların, tehlikeli yerlerin ve engellerin kolay ve zamanında algılanmasına ve trafiğin güvenli, 
hızlı ve rahat bir şekilde ilerlemesine imkan verir. Yayalar bakımından yapılan iş daha basittir. Yayalar yolu 
geçebilmek için araçların varlığını hızla kontrol edebilmeli ve önündeki mesafe ile araçların hareketleri 
hakkında karar verebilmelidir.



Yol Yüzeyinin Ortalama Parıltısı( Luminans)
Bir yol üzerinde aydınlık etkisi bakımından en önemli büyüklük parıltı (Luminans)dır. Parıltı uluslararası notasyonlara göre L harfi ile 
gösterilir ve birimi cd/m2'dir. Genel olarak her türlü yolda aynı ortalama parıltı değerleri muhafaza edilmelidir. Ancak ekonomik 
düşünceler çok kez muhtelif yol türlerinde 2  cd/m2' lik ortalama parıltı düzeyinin tutulmasına imkan vermez. Onun için ortalama 
parıltı düzeyleri trafik yoğunluğu ve yol türüne göre Tablo'da gösterildiği gibi 2  cd/m2 'den 0,5  cd/m2 'ye kadar 
basamaklandırılmıştır.

Yolun Cinsi Çevre Parıltı Seviyesi Ort. 
Parıltı L (  cd/m2 )

Düzgünlük Faktörleri Kamaşma 
Sınırlama Sayıları

Toplam
Uo

Boyuna
U1

Psikoloji
k
G

Fizyolojik
T 

Otoyol ve Expres 
Yollar

Serbest
2 0.4 0.7 6 10

Ana Yollar aydınlık 
karanlık

2
1

0.4 0.7 5
6 10

Çevre ve Radyal
Yollar

aydınlık 
karanlık

2
1

0.4 0.5 5
6

20
10

Yaya Trafiği 
Yüksek Yollar

aydınlık
2

0.4 0.5
4 20

Toplayıcı ve Şehir 
İçi Yollar

aydınlık 
karanlık

1
0.5

0.4 0.5 4
5 20



Yol Yüzeyi Parıltısının Düzgünlüğü

Cisimlerin iyi görülebilmeleri ve sürücünün görme konforu bakımından yol yüzeyinde mümkün olduğu 
kadar düzgün bir parıltı dağılımı istenir. Parıltı dağılımı iki faktörle verilir. Bunlardan birincisi bileşke 
veya toplam parıltı faktörü, yolun gözlemciden itibaren 60 m ile 160 m arasında 100 m'lik hesap 
alanında en küçük parıltı değerinin ortalama parıltı değerine oranı ile boyuna düzgünlük faktörü de her 
şeritin orta çizgisi üzerinde bulunan bir gözlemci için o şeritin orta çizgisi boyunca iki lamba arasındaki 
en küçük ve en büyük parıltı değerlerinin oranı ile tanımlanır ve  U1 = Lmin / Lmax Ile gösterilir.

Yolun Yakın Çevresinin Aydınlık Düzeyi

Yol yüzeyi parıltı düzeyi ve düzgünlüğünün ölçülmesi kolay olduğu halde, çevre parıltısının ölçülmesi 
oldukça zordur. Bu nedenle CIE yolun yakın çevresini aydınlık ve karanlık çevreler diye ikiye 
ayırmaktadır. Çevre, karanlık olduğunda aydınlık ve düzgün bir yol üzerinde giden sürücü bu aydınlık 
düzeyine adapte olduğundan, karanlık alanlardaki seçiciliği çok azalır. Bu nedenle karanlık çevrelerdeki 
yolların parıltı düzeyi biraz daha düşük tutulmalıdır. (Tablo, sütun 2,3)
Yapılan çalışmalar 5 m genişliğindeki bir yol parçasının buna komşu 5 m'lik çevrede parıltısının 
%50'den az olmayan bir seviyede düşmesi halinde, kalitesinin iyi olduğunu göstermektedir. Buna göre 
makul değerde yol dışına ışık yayan armatürler, yakın çevrelerin aydınlanmasına ve çevre fonunda 
cisimlerin görülmelerine katkıda bulunabilirler.



Kamaşma Durumu
Bilindiği üzere kamaşma, sağlam bir gözün dış etkilerle geçici olarak etrafındaki cisimleri
göremez hale gelmesine denir. Kamaşmanın çok nedenleri vardır. Yol aydınlatmasında iki
türlü kamaşma söz konusudur.
1) Psikolojik kamaşma,
2) Fizyolojik kamaşma

Psikolojik Kamaşma
Görme yeteneğinde herhangi bir azalma olmaksızın sürücüde rahatsız edici bir duygu 
uyandırır ve seyahat konforunu önler. Psikolojik kamaşma G kamaşma sınırlama sayısı ile 
tanımlanır. Eğer 
G=1 ise kamaşma tahammül edilemeyecek kadar fazladır.
G=3 ise rahatsız edicidir.
G=5 ise müsaade edilebilir.
G=7 ise kamaşma yeterince kısıtlanmıştır.
G=9 ise kamaşma farkedilmeyecek kadar azdır.
G<1 ve G>9 değerlerinin pratik bir anlamı yoktur.

Fizyolojik Kamaşma
Fizyolojik kamaşma, gözün görme yeteneğini azaltır. Bununla ilgili çalışmalar Holladay
tarafından yapılmıştır. Holladay'e göre kamaşma gözde dağılmış ışık etkilerine eşdeğer 
örtü parıltısından ileri gelir.



• Acil Aydınlatma

Acil Durum Aydınlatmasına Neden İhtiyaç Duyarız?

-Acil bir durumda insanları binadan güvenle tahliye  
etmeye yardımcı olmak,
- Acil servislere yardımcı olmak için



• Minimum Süre 1 saat

• 5 sn’de gerekli aydınlatma şiddetinin %50’si 60 sn’de %100

Belirlenen Kaçış Yolları

Genişliği 2m’ye kadar olan kaçış yollarının, zemindeki merkez çizgisindeki  
yatay aydınlatma 1.0 lümen/m²’den az olmamalıdır
Genişliği 2m’yi aşan kaçış yolları 2m genişliğindeki şeritler gibi ele alınabilir



Acil durum kaçış aydınlatması

Acil durum kaçış aydınlatması binayı tahliye etmek için  gerekir. 
Aşağıda evrensel olarak tanınan bazı  piktogramları bulabilirsiniz.

Kelimeler panik anında okunacak kadar net değildir ve yabancılar
doğru şekilde okuyamayabilir. !



Acil durum kaçış aydınlatması

İşaretlerin aydınlatma ölçümü

10 mm’lik çerçeve  
ölçüme dahil  
edilmemiştir

İşaret aydınlatması
Arkaplan aydınlatması

Çizgideki 2 rengin ayrım çizgisine göre 15 mm’lik mesafedeki 2 renk  
arasındaki aydınlatma oranı



İşaretlerin aydınlatması
Daha yüksek akış emisyonu kötü sinyal verdiğinden aydınlatmaları  

seçerken dikkatli olun.

Okun yönü nerede?
Şek. 1 Şek. 2

ADIM – 90-150lm akı ADIM – 200-300lm akı



d gözlem mesafesi, p piktogram yüksekliği,  
s sabit değer olmak üzere: Harici  
aydınlatmalı sinyal için 100, kendinden  
aydınlatmalı sinyal için 200.

Görüş mesafesi



Aşağıdaki aydınlatmalar, aynı yüksekliğe sahip olduklarından, aynı sonucu
verir.

Bu nedenle daha küçük ve orantısal aydınlatmaları seçmek daha iyi olur.

p

Görüş mesafesi



Aydınlatmalar nereye kurulmalı?

Norm acil durum aydınlatmalarının  
kurulması gerektiğini açıklar (örn,

nereye  
yangın

söndürücülerin veya ilk yardım cihazlarının yanına  
vs.)

Nerede?



Her Çıkış Kapısına



Kaçış yönü belirsiz olduğunda işaret gerekir



Yön Değişimlerinin Yanına



Her merdiven boşluğunun yanına



Her kat seviyesi değişiminde



Her kesişim noktasının yanına



Her Yangın Alarmının – Yangın Söndürme 
Ekipmanının ve İlkyardım Köşesinin yanına

NOT: İlkyardım Köşeleri, Yangın Söndürme Ekipmanı ve Alarm Noktaları, kaçış yolu  veya açık 
alanda yer almıyorsa, 5 lümen/m² olarak aydınlatılmalıdır.



Tuvaletler



Asansörlerin İçine ve Dışına



Tehlikesi Yüksek Alanlar



Teknik Alanlar



Her Son Çıkışın Dışına



Aydınlatma ve Sinyal

Aydınlatma
Çıkış yollarını aydınlatır

Sinyal
Çıkış yollarını gösterir



SİNYAL VERME VE AYDINLATMA İKİ FARKLI KONU OLMALIDIR

�Aydınlatma
�GÜVENLİK  

AYDINLATMASI OLASI  
TEHLİKELERİN  

GÖRÜLMESİNE İMKAN  
TANIMALI VE  

İNSANLARIN GÜVENLE  
TAHLİYE EDİLMESİNİ  

SAĞLAMALIDIR

Sinyal
GÜVENLİK SİNYALİ  

ŞÜPHEYE YER VERMEDEN  
BULUNABİLMELERİ İÇİN

“çıkış yollarına yeterli 
göstergeler”  

SAĞLAMALIDIR!!

ÖZELLİKLE BU AMAÇ İÇİN  
TASARLANAN  

ARMATÜRLERLE  
SAĞLANMALIDIR!


