
IŞIK KAYNAKLARI VE 
AYDINLATMA  



TEMEL AYDINLATMA TERİMLERİ 
 – IŞIK AKISI (φ) 

• Bir ışık kaynağından çıkan gözün görme sınırları 
içindeki frekanslarda birim zamanda yayılan ışık 
enerjisidir. Birimi "Lümen" dir. Gösterimi " φ " dir. 
– IŞIK ŞİDDETİ (I) 

• Noktasal bir ışık kaynağından belirli bir 
doğrultudaki uzay açıda ışıyan ışık akısı 
yoğunluğudur. Birimi "Kandela" dır.  
– AYDINLIK DÜZEYİ (E ) 

• Birim yüzeye düşen ışık akısı toplamıdır. Birimi 
"Lüx" tür. 
 
 
 





– PARILTI (L ) 

• Aydınlatılan cisimlerden yansıyarak ve ışık kaynaklarından doğrudan 
göze gelen ışık şiddetinin yüzeyin bakış doğrultusundaki 
izdüşümüne oranıdır. Gözümüze aydınlık tesiri yapan parıltıdır. 
Birimi "nit, stilb veya asb" dir.  
– KAMAŞMA  

• Parıltı değerinin gözü rahatsız edecek duruma gelmesidir. 
– ETKİNLİK FAKTÖRÜ (e) 

• Bir ışık kaynağının birim güç başına verdiği ışık akısıdır. Işık kaynağı 
veriminin göstergesidir.  e=φ/P 
– DÜZGÜNLÜK FAKTÖRÜ (ÜNİFORMİTE) 

• Aydınlatılmış bir mekânın en karanlık yerindeki aydınlık düzeyinin 
ortalama aydınlık düzeyine oranıdır. Bu oran 0,8’ den büyük veya 
eşit olmalıdır.  
– RENKSEL GERİVERİM  

• Kaynağın bir cismi olduğu renginde gösterebilme yeteneğine denir. 
– RENK SICAKLIĞI 

• Bir ışık kaynağının yaydığı ışığın renginin Kelvin derece olarak sıcaklık 
karşılığıdır. Renk sıcaklığında ters bir orantı söz konusudur. Örneğin 
2700 ºK sıcak, 6000 ºK çok soğuk bir renktir 



AKKOR FLAMANLI LAMBA (ENKANDESAN) 

 

1879 yılında Thomas Alva Edison kömürleştirilmiş iplikten flamanlarla 
deneyler yaptıktan sonra ilk kez karbon flamanlı lambayı icat etmiştir. 
Tungsten telden yapılmış flaman üzerinden akım akıtılarak, telin akkor 
derecede kızarması sonucu ışık üretirler. Etkinlikleri 15 Lm/W seviyelerindedir. 
Bu değer, deşarj lambalarından örneğin floresan lambalarla karşılaştırıldığında 
aynı güç için 1/5 oranında ışık elde edilmesi demektir. 
 
 
 



        Avantajları: 
• AC ve DC gerilim ile çalışabilirler. 
• Renksel geri verimleri çok yüksektir. 
• Bu lambaların kullanıldığı yerlerde stroboskobik etki görülmez.* 
• Açma-kapama ömürlerini negatif yönde etkilemez. 
• Herhangi bir yardımcı elemana ihtiyaç duymazlar. 
• Çok kolay dimmerlenebilirler. 
• Ekonomiktirler. 
 
        Dezavantajları: 
• Ömürleri ortalama olarak 1000 saat kadardır.  
• Şebeke gerilimlerinden oldukça etkilenmektedirler. 
• Flicker etkisi gözlemlenir.  
• Ayrıca aşırı gerilimlere karşı dayanıksızdırlar. 
• Ortama büyük bir oranda ısı verirler. 
 
         Kullanım Alanları: 
• Açma kapamanın çok yapıldığı merdivenler ve apartman girişlerinde 

sıkçakullanılırlar. 
• Kısa süreli kullanılan yerlerin (wc, hol vb.) aydınlatılmasında kullanılırlar. 

 



STROBOSKOBİK ETKİ 
 Alternatif gerilim ile çalışan deşarj lambalarında deşarjın 

başlayabilmesi için belli bir gerilim seviyesine (e+, e-) ihtiyaç vardır. Eşik 
gerilimi olarak adlandırılan bu gerilim şebekenin sinüsoidal olmasından 
dolayı belirli t süresinde lamba uçlarında görülmez. Sonuç olarak deşarj 
lambaları eşik gerilimi altındaki değerlerde ışık veremezler. Bu ışık 
süreksizliği nedeniyle dönme hareketi ya da harmonik hareket yapan 
cisimlerin bu hareketinin göz tarafından yanlış algılanır. Bu olaya 
"stroboskobik etki" denir. Örneğin bu etkinin olduğu yerde, saat 
yönünde dönen bir cisim saat yönünün tersine, saat yönünün tersine 
dönen bir cisim, saat yönünde dönüyormuş gibi ya da tamamen 
duruyormuş gibi algılanabilir.  



HALOJEN LAMBALAR 

 

 
• Etkinlikleri 12-25 Lm/W seviyelerindedir.  
• Ömürleri ortalama 1000-4000 saat arasındadır.  
• Yaygın olarak 12 V ya da şebeke gerilimiyle beslenirler. 
• Eğer şebeke gerilimi ile çalışmıyorsa yardımcı eleman 

olarak trafo veya anahtarlamalı güç dönüştürücüleri 
kullanılır. 

• Renksel geri verimleri çok yüksektir.  
• Bu lambaların kullanıldığı yerlerde stroboskobik etki 

görülmez. 
•  Genellikle müzelerde obje ve tablo aydınlatmalarında 

kullanılırlar 

Enkandesan lambalar (akkor flamanlı) ile benzer bir yapıya sahiptirler. İçerisine gaz olarak 
halojenür eklenmesiyle pembemsi olan enkandesan lambanın ışığı sarı renge çevrilmiştir. 
Akkor flamanlı lambalar için sıralanan tüm özellikler bu lambalar için de geçerlidir.  
 



ALÇAK BASINÇLI SODYUM BUHARLI LAMBALAR 

 

Alçak basınçlı sodyum buharlı lambalar içinde bulunan neon gazından 
dolayı deşarj başladığında ilk önce pembe, daha sonra katı sodyumun 
buharlaşmasıyla turuncu bir renk alırlar. 
 
• Etkinlikleri en yüksek lambalardır. (100-192 Lm/W) 
• Bu lambaların kullanıldığı yerlerde stroboskobik etki görülür.** 
• Ömürleri ortalama 16000 saattir.  
• Elektronik balast kullanılması halinde bu etki görülmez. 
• Trafo ve kondansatör gibi yardımcı elemana ihtiyaç duyarlar.  
• Renksel geriverimi en düşük lambalardır.  
• Fabrika çevresi, havalimanı, askeri alan ve tünel aydınlatmalarında 

kullanılırlar. 
 



YÜKSEK BASINÇLI SODYUM BUHARLI LAMBALAR 

 

Bu lambalar alçak basınçlı sodyum buharlı lambaların belirli yönlerde geliştirilmesiyle 
oluşturulmuştur. Lambanın deşarj tüpü içinde sodyum-civa karışımı ve ksenon gazı 
bulunur. Tüp içindeki sodyum gazı ışımanın büyük bir kısmını gerçekleştirirken, kolay 
iyonize olma özelliğine sahip ksenon gazı ateşlemeyi kolaylaştırır. Tüp içindeki civa ise 
tüpün gaz basıncını ve lamba çalışma gerilimini düzenleyici rol üstlenir. 

• Boyutları alçak basınçlı olanlara göre çok daha küçüktür.  

• Etkinlikleri 88-130 Lm/W civarındadır. 

• Ömürleri 16000-32000 saat arasında değişmektedir. 

• Renksel geriverimi alçak basınçlılara göre iyi, fakat çoğu deşarj lambasına göre 
kötüdür. 

• Bu lambaların kullanıldığı yerlerde stroboskobik etki görülür. 

• Yardımcı eleman olarak balast, ateşleyici (ignitor), kondansatöre ihtiyaç duyarlar. 
Bu lambaların kullanıldığı yerlerde stroboskobik etki görülür. 

• Yol aydınlatmasının temel elemanıdırlar. Liman, tünel, fabrika dış mekan ve 
meydan aydınlatmalarında sıkça kullanılırlar.  

• Ateşleyici (İgnitor): Birçok deşarj lambalarında kullanılan ve gerilim darbeleri 
üreterek lambanın kararlı hale helmesini sağlayıp devreden çıkan bir yardımcı 
elemandır. 

 



ALÇAK BASINÇLI CİVA BUHARLI LAMBALAR (FLORESAN LAMBA) 

 

• Alçak basınçlı civa buharlı lambaların (floresan) etkinlikleri 60-104 Lm/W 
seviyelerindedir.  

• Ömürleri ortalama 5000-16000 saat arasında değişmektedir.  
• Açma-kapamanın ömürleri üzerinde negatif etkisi vardır.  
• İç aydınlatmanın temel elemanıdır. Kamu binaları, ofis, ev ve endüstriyel 

tesislerin aydınlatılmasında kullanılır. 
• Bu lambaların kullanıldığı yerlerde stroboskobik etki görülür.* 
 



Lambanın Çalışma Prensibi 
Ana akım ve starter devresi olmak üzere iki kısımdan oluşur. Gerilimin ilk geldiği anda 
tüpün çok yüksek direncinden dolayı deşarj oluşmaz, akım flamanlar ve starter 
üzerinden devresini tamamlar. Flamanlar ısınarak tüpün içerisindeki gaz karışımı 
ısıtılmış olur. (Ön ısıtma) Starter devreden aniden çıkar, balasta biriken enerji ters EMK 
oluşturur ve şebeke gerilimiyle birlikte tutuşma (ateşleme) geriliminin oluşmasını 
sağlar. (300 V < ) 
  
• Deşarj başlayınca negatif direnç özelliğine sahip tübün direnci hızla düşer. Direnci 

düşen deşarj tüpü bu durumda şebekeden çok fazla akım çekmek ister, ancak 
balast akımı sınırlayarak yüksek değerlere çıkmasına izin vermez. 

  
• Burada balastın iki temel görevi vardır: 1- Tutuşma gerilimini sağlamak 2- Sürekli 

çalışmada akımı sınırlamak.  
 

• Starterin temel görevi: 1- Ön ısıtmayı sağlamak. 2- Tutuşma geriliminin oluşmasına 
yardımcı olmak. 

  
 



KOMPAKT FLORESAN LAMBALAR 

 

 
Kompakt floresan lambalar; elektronik balast, deşarj tüpü ve duyun küçük bir 
boyutta tümleşik bir biçimde bir araya getirilmesiyle oluşturulan alçak basınçlı 
civa buharlı lambalardır. İsminden de anlaşıldığı üzere floresan lambalarla aynı 
özelliklere sahiptirler. Günümüzde farklı biçimlerde, güçlerde ve renk 
sıcaklıklarına sahip kompakt floresan lambalar mevcuttur. Etkinlikleri 75 
Lm/W seviyelerindedir. 

 



METAL HALİDE LAMBALAR 

 

• Etkinlikleri 72-110 Lm/W seviyelerindedir.  

• Ömürleri 6000-12000 saat arasında değişmektedir.  

• Renksel geriverimi oldukça iyidir.  

• Renk sıcaklığı değeri gün ışığına çok yakındır. 

• Bu lambaların kullanıldığı yerlerde stroboskobik etki 
görülür.*  

• Renksel geriverimi iyi olmasından dolayı bina dış cephe 
reklam aydınlatmasında, stat ve halı saha 
aydınlatmalarında ayıca mağaza içi ve vitrin 
aydınlatmalarında kullanılırlar. 

 



LEDLER 

 
• DC gerilimle çalışırlar. AC ile uyumsuzdurlar, ancak doğrultucu yardımıyla 

AC’ de de kullanılabilirler.  
• Laboratuar ortamında kırmızı LED’ in etkinliği 100 Lm/W seviyelerindedir. 

Ancak ticari ürünlerin etkinliği 60-80 Lm/W aralığındadır. 
• Sinyal amaçlı LED’ lerin ömürleri 100.000 saat, aydınlatmada kullanılan 

LED’ lerin yeterli soğutma sağlanır ise 50.000 saat civarındadır.  
• Bu üç renkteki LED’ lerin aynı anda yanmasıyla beyaz renk elde edilir.  
• Düşük gerilim ile çalışırlar. Elektriksel şok tehlikesi yoktur.  
• LED ışık kaynakları oldukça küçük boyutlarda olduklarından LED ışık 

kaynaklı armatürler çok farklı armatür şekillerinde üretilebilirler.  
• Titreşime oldukça dayanıklıdırlar, bundan ötürü otomotiv sektöründe 

kullanılmaktadırlar.  
• DC gerilimle çalıştıklarından Fotovoltaik (PV) sistemlerle uyumludurlar.  
• Basit bir devre ile dimmerlenebilirler.  
• Maliyetleri konvansinoyel ışık kaynaklarına göre yüksektir.  
• Farklı renk seçenekleri sayesinde dekoratif aydınlatmada kullanılırlar. 
• LED’ ler üzerine çok ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Yakın gelecekte iç 

aydınlatmanın önemli elemanı olması beklenmektedir. 
 



NEON LAMBALAR 

 • İçerisinde argon veya neon gazı bulunur. Argon mavi renk, neon kırmızı 
renk verir. Diğer renk seçenekleri tüpün dış yüzeyinin farklı renkte 
boyanmasıyla elde edilir.  

• Yüksek gerilimle çalışırlar. Kullanılan trafolar gerilimi 3000 ila 15000 V’ a 
kadar çıkarmaktadır.  

• Etkinlikleri çok düşüktür. (30-50 Lm/W) 
• Genel aydınlatmada kullanılmazlar. Özellikle tabela aydınlatmalarında 

çokça kullanılırlar.  
• Yüksek gerilimle çalıştıklarından elektriksel şok tehlikesi söz konusudur. Bu 

yüzden yüksek koruma sınıflarına (IP) sahip ekipmanlar ile kullanılmaları 
gerekmektedir.  

• Trafo çıkış gerilimini yükseltirken akım sınırlandığından balasta gerek 
yoktur. 

 



COLD-KATOT LAMBALAR 

 

• Floresan ile aynı yapıdadır, civa bazlıdır; ancak yüksek gerilim ile çalışırlar. 
(2000 V < ) 

• Uç uca eklenebildiklerinden kopukluk olmaksızın kesintisiz bir ışık dizisi 
oluşturmaya uygundurlar.  

• Boyları 3 m’ ye kadar olabilmektedir.  
• Yüksek gerilim trafosuyla beslenirler.  
• Çıkışta akım düşük olduğundan basit bir reosta ile %50’ ye kadar kolayca 

dimmerlenebilirler.  
 



FİBER OPTİK AYDINLATMA 

 
• Fiber optik aydınlatma, ışığı fiber liflerle istenilen noktalara elektrik veya ısı 

enerjisinin olumsuz etkilerini barındırmaksızın taşımaya yarayan yeni bir 
aydınlatma tekniğidir. Fiber optik aydınlatma sistemleri ışık kaynağı, fiber lifler ve 
sonlandırıcıdan meydana gelmektedir. 

• Işık ile birlikte ultraviyole, infrared ışınların ve ısının taşınmasını istemediğimiz 
yerlerde veya dekoratif amaçlı kullanılırlar.  

• Dekoratif aydınlatma da isteğe bağlı olarak ışık kaynağı önüne yerleştirilen farklı 
renkteki disk seçenekleri ile görsel efektler oluşturulabilir.  

• Işık kaynağı olarak genelde metal halide veya halojen lambalar kullanılmaktadır. 
Işığın soğuk olmasından dolayı cisimlere oldukça yakın konumlandırılabilirler.  

 



• Işığın manyetik alan oluşturmaması nedeniyle toz ve 
benzeri partikülleri harekete geçirmez.  

• Fiber lifler teorikte 40 m’ ye kadar kullanılabilirler. Ancak 
uygulamalarda 10 m’ den sonra ışık rengi üzerinde 
bozulmalar başlamaktadır.   

• Geleneksel sistemlere göre oldukça estetiktir.  
• Ulaşımı ve bakımı zor noktaların aydınlatılması için 

uygundur.  
• Işık elektrik akımı olmaksızın taşınır. Bu nedenle müze, 

cephane ve havuz aydınlatmalarında kullanılabilir.  
• Ayrıca ısının taşınmasını istemediğimiz yerlerde örneğin 

Anıtkabir müzesinde Atatürk'ün balmumu heykelinin 
aydınlatılmasında fiber optik aydınlatma kullanılmıştır.  

 



  
ENKANDESAN 

LAMBALAR  

HALOJEN 

LAMBALAR  

FLUORESAN 

LAMBALAR  

METAL 

HALİDE 

LAMBALAR  

Y. B. CİVA 

BUHARLI 

LAMBALAR  

Y.B. SODYUM 

BUHARLI 

LAMBALAR      

A.B. SODYUM 

BUHARLI 

LAMBALAR  

Ra, Renksel 

Geriverim İndeksi 

Ra 

Çok iyi Çok iyi İyi İyi Orta Kötü Çok Kötü 

Ortalama Ömür 1000 Saat 1000-4000 Saat 5000-16000 Saat 6000-12000 Saat 15000-25000 Saat 16000-32000 Saat 16000 Saat 

Etkinlik Faktörü 6-16 Lm/W 12-25 Lm/W 60-104 Lm/W 72-110 Lm/W 40-59 Lm/W 88-130 Lm/W 100-192 Lm/W 

Avantajları 

Kurulumu ucuz, 

Küçük ebatlar, Açma 

kapama ömrü yok 

Kurulumu ucuz, 

Küçük ebatlar, 

Açma kapama 

ömrü yok 

Çok iyi ışıksal verim 
Çok iyi ışıksal 

verim 
Uzun ömür 

Çok iyi ışıksal verim, 

Uzun Ömür 

Çok çok iyi 

ışıksal verim, 

Uzun Ömür 

Dezavantajları 
Enerji sarfiyatı 

fazla,Ömrü çok kısa 

Enerji sarfiyatı 

fazla, Ömrü kısa 

Açma kapamanın 

ömür üzerine negatif 

etkisi var 

Düşük Ateşleme 

Frekansı 

Düşük renksel 

geriverim 

Düşük renksel 

geriverim 

Büyük Lamba 

ebadı, Çok kötü 

renksel 

geriverim 

Kullanım Alanları 

Apartman boşlukları, 

Holler, WC, Geçiş 

Yerleri 

Müzelerde obje ve 

tablo 

Aydınlatmaları 

Ofis, Ev, Endüstriyel 

Tesisler 

Bina cephe 

aydınlatması, 

Mağaza içi ve 

Vitrin 

Aydınlatması 

Yüksek Tavanlı 

depolar 

Yol, Tünel ve 

Meydan 

Aydınlatması 

Tünel, fabrika 

dış mekan 

aydınlatması 

Stroboskobik Etki Yok Yok Var* Var* Var* Var* Var* 

* : Elektronik balast kullanılması halinde bu etki görülmez 



BALASTLAR 
 Manyetik Balast 

 
• Demir bir nüve etrafına sarılı bir bobinden meydana gelmektedir. 
      Avantajları: 
• Harmonik problemi yoktur. 
• Olumsuz (tozlu, nemli) koşullarda çalışabilir. 
• İçerisinde çeşitli komponentler bulunmadığından arıza oranı düşüktür. 
• Ekonomik olarak ucuzdur. 
• Yüksek frekans yaymadığı için elektromagnetik uyumluluk (EMC) 

bakımından sorunsuz olup canlılara zarar vermez. 
      Dezavantajları: 
• Aktif güç kaybı elektronik balastlara göre daha yüksektir. 
• Stroboskopik etkiye sebep olabilirler. 
• Sacların sıkı demetlenmemesinden kaynaklanan gürültü oluşturabilirler. 
• Güç faktörü 0,5–0,6 seviyelerindedir. 
• Manyetik balastların bulunduğu sistemlerde kompanzasyona ihtiyaç 

duyulur. 
 



Elektronik Balast 
•   
• Doğru veya alternatif gerilimle beslenen bir ya da birçok deşarj lambasının 

alternatif akımda çalışmasını sağlayan yarı iletken elemanlar bulunduran elektronik 
bir devredir. 

• Avantajları: 
• Lamba ömrü ve akısı üzerine olumlu etkisi vardır. 
• Aktif güç kayıpları düşüktür ve enerji tasarrufu sağlar. 
• Kompanzasyona ihtiyaç yoktur.  
• Flicker (ışık titremesi) olayı görülmez. 
• Dimmerlenebilir tipleri mevcuttur. 
• Bilgisayarlı sistemlere ve programlanan aydınlatma sistemlerine uyumlu modelleri 

mevcuttur. 
• Yüksek frekansta çalıştığından (20 khz < ) sessiz çalışırlar. 
• Işık süreksizliği nedeniyle meydana gelebilecek stroboskopik etkiyi ortadan kaldırır. 
• Hem alternatif akımda (A.C.) hem de doğru akımda (D.C.) çalışabilme özelliğine 

sahiptir. 
• Dezavantajları: 
• Harmonik oluştururlar. 
• Ekonomik olarak manyetik balastlara göre daha pahalıdırlar. 
• Çok sayıda komponent içerdiğinden manyetik balastlara göre arızalanma olasılığı 

daha yüksektir. 
 



Bu etkiyi önlemek için; 

• Elektronik balast kullanılabilir. 

• Enkandesan veya halojen lambalar ile 
aydınlatma desteklenebilir.  

• Gaz deşarjlı lambalar tek fazla besleniyorlarsa 
lambaların akımları arasında faz farkı 
oluşturulabilir. 

 



AYDINLATMA HESABI 















AYDINLATMA PROJELERİ 



Gerilim Düşümü Hesabı 



Akım Kontrolü Hesabı 




