Işık Nedir?
What is Light?

Işık

Light
Light is a special form of energy affecting the eye and it’s considered to
spread in forms of waves or photons. If electromagnetic waves are
ordered according to their wavelength, the electromagnetic spectrum is
obtained. The section of this spectrum which lies between 380 nm and
780 nms of wavelength is the visible part which is referred to as light.

Göze etki eden özel bir enerji şekli olup dalga veya foton şeklinde
yayıldığı kabul edilir. Elektromanyetik dalgalar dalga uzunluklarına göre
sıralanacak olurlarsa elektromanyetik spektrum (tayf) elde edilir. Bu
tayfın 380 nm ile 780 nm dalga uzunluklu kısmı ışık olarak adlandırılan
görülebilir bölgedir.

Işık Akısı (lm)

Luminous Flux (lm)

Işık akısı, bir ışık kaynağının birim zamanda yaydığı toplam ışık miktarı ile
ilgili bir kavramdır. harﬁ ile gösterilir. Birimi lümendir. Işık kaynağından
çıkan ve normal gözün gündüz görmesine ait spektral duyarlık eğrisine
göre değerlendirilen enerji akısına denir.

Luminous ﬂux is a term related to the total amount of light emitted by a
light source per unit time. It is denoted by . Its unit is lumens. Luminous
ﬂux describes the energy ﬂux emitted by a light source which is assessed
according to the spectral sensitivity curve of a healthy eye’s day vision.

Ko:enerji akısının fotometrik eşdeğeri (683 lm/W)
F: enerji akısı (W)
Vλ : gözün spektral duyarlığı veya radyasyonların görülebilme faktörü.

Ko: photometric equivalent of energy ﬂux (683 lm/W)
F: energy ﬂux (W)
Vλ : spectral sensitivity of the eye or visibility factor of radiations.

Etkinlik Faktörü (lm/W)

Luminous Eﬃcacy (lm/W)
Donated by e, unit’s lm/W. Luminous eﬃcacy is the ratio of the total
luminous ﬂux emitted from a light source or luminaire to the total power of
the source or luminaire. In other words, it’s the amount of luminous ﬂux
emitted by a light source or luminaire corresponding to 1W of power
consumed from the grid.

e ile gösterilir, birimi lm/W’ tır. Bir ışık kaynağından veya armatürden
çıkan toplam ışık akısının kaynağın veya armatürün toplam gücüne
oranıdır. Başka bir deyişle, ışık kaynağının veya armatürün şebekeden
çektiği 1W güce karşılık verdiği ışık akısı değeridir.

Işık Şiddeti

Luminous Intensity

Işık şiddeti birim zamanda belli bir doğrultuda yayılan ışığın yoğunluğu
ile ilgilidir. Noktasal ışık kaynakları için tanımlanır ve doğrultuya bağlı bir
büyüklüktür, sembolü I, birimi candela (kandela okunur) dır. Noktasal bir
ışık kaynağının herhangi bir y doğrultusundaki ortalama ışık şiddeti, Iy ,
bu doğrultudaki birim uzay açıdan çıkan ışık akısıdır.

Luminous intensity is related to the intensity of light emitted in a certain
direction per unit time. It is deﬁned for point light sources and it’s a
direction dependent quantity, its symbol is I and its unit is candela. The
average luminous intensity of a point source in any direction y , Iy is the
amount of luminous ﬂux coming out of the unit solid angle in the same
direction.

Aydınlık Düzeyi

Illuminance Level
Average illuminance level is the ratio of the vertical component of incident
luminous ﬂux to the area of unit surface. Its unit is lm/m2 = lux and is
denoted by lx.

Ortalama aydınlık düzeyi birim yüzeye düşen ışık akısının dik bileşeninin
yüzeyin alanına oranıdır. Birimi lm/m2 = lüks’tür ve lx ile gösterilir.

Parıltı

Illuminance Level
Luminance, in general , is related to a particular point on a surface and the
direction of view. Luminance is denoted by the letter L. Its unit is cd/m2. It is a
term related to the luminous intensity travelling in a speciﬁc direction from a unit
area of a surface. The surface that emits light can be a primary light source
such as a lamp that produces light itself or a translucent luminaire surface as
well as a secondary light source that reﬂects the light coming from
another source. The luminance of a point on a surface in the direction of y
is the luminous intensity emitted from the apparent unit surface in that direction.

Parıltı, en genel halde, yüzeyin belirli bir noktasına ve bakılan doğrultuya
bağlıdır. Parıltı L harﬁ ile gösterilir. Birimi cd/m2’dir. Yüzeyin birim
alanından belli bir doğrultuda yayılan ışık şiddeti ile ilgili bir kavramdır. Işık
yayan yüzey kendisi ışık üreten bir lamba veya ışık geçiren bir armatür
yüzeyi gibi birincil ışık kaynağı olabileceği gibi, başka bir kaynaktan ulaşan
ışığı yansıtan ikincil bir ışık kaynağı da olabilir. Yüzeyin bir noktasının y
doğrultusundaki parıltısı, o doğrultudaki görünen birim yüzeyden çıkan
ışık şiddetidir.
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Işık Üretimi
Light Generation

Light Generation

Işık Üretimi

Light generation in lamps generally occurs in three different groups as
thermal, luminescent and electroluminescent.

Lambaların ışık üretimleri en genel halde termik, lüminesan ve
elektrolüminesan olmak üzere üç ayrı grupta gerçekleşir.

Termik Işık Üretimi

Thermal Light Generation

Sıvı ya da katılar yüksek sıcaklıkta kızgın duruma geçtikleri zaman akkor
hale gelirler ve ışık yayarlar. Enkandesen (akkor telli) lambalar bu esasa
göre ışık üretirler. Bu ışığın tayfı süreklidir.

When liquids or solids reach a superheated state at high temperatures,
they become incandescent and emit light. Incandescent lamps generate
light according to this principle. Incandescent light has a continuous
spectrum.

Generation of Luminescent Light

Lüminesan Işık Üretimi

Atoms and molecules release the energy they gain as they pass from the
excited state to the ground state, as radiation. This phenomenon takes
place by the gas between two solid electrodes which is normally nonconductive, becoming conductive through an electric current and the
created electron ﬂow exciting or inoizing the gas atoms. The electrons
ﬂowing from one electrode to the other collide with gas atoms on their
way. If the speed the of electrons is high enough to excite the atoms, the
electrons excite the atoms and radiation occurs while the atoms move to
their ground state. Unlike the generation of thermal light, the spectrum of
light in generation of luminescent light is not continuous. Light is emitted
in speciﬁc wavelengths according to the type and the partial pressure of
the used gases. Lamps operating on this principle are referred to as high
pressure or low pressure according to the pressure of the gas within. In
discharge lamps used today, mercury or sodium gases are generally used.

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

Elektrolüminesan Işık Üretimi (LED)

Electroluminescent Light Generation (LED)
This process is based on the principle of conversion of electrical energy
directly to light energy. LEDs are solid-state light sources which allow
unidirectional movement of electrons and emit light when an electric
current is passed through them. In LED chips which consist of a junction
of a P-type semiconductor with an N-type semiconductor, electrons emit
photons through combining with holes while passing from the negative
side to the positive side (electro-luminescence). LEDs with their eﬃcacy
increasing rapidly especially after 1999, stand out for their high eﬃcacy,
good color characteristics and long lifetime today. A typical LED chip
consists of the following elements.

Bu işlem elektrik enerjisinin doğrudan ışık enerjisine dönüştürülmesi
esasına dayanır. LED’ler elektronların tek yönlü hareketine izin veren ve
üzerlerinden elektrik akımı geçirildiğinde ışık yayan katı hal ışık
kaynaklarıdır. Bir P-tipi yarı iletkenin, bir N-tipi yarı iletken ile
birleşmesinden meydana gelen LED çiplerinde, elektronlar negatif
taraftan pozitif tarafa geçerken boşluklar ile birleşerek foton yayarlar
(elektro-lüminesan). Özellikle 1999 yılından sonra etkinlikleri hızla artan
LED’ler günümüzde yüksek verimleri, iyi renk özellikleri ve uzun ömürleri
ile ön plana çıkmaktadır. Tipik bir LED çipi aşağıdaki elemanlardan
oluşur.
Piyasada yaygın olarak bulunan LED çip türleri aşağıda gösterilmektedir.
Types of LED chips widely used are shown below.

White light can be obtained from LEDs basically in two ways:
1)Obtaining white light using three colored red, green, blue (RGB) LED
combinations.
2)Obtaining white light through covering short wavelength (blue or
ultraviolet) LEDs, with a layer of phosphor.

LED’ler ile beyaz ışık temel olarak iki şekilde elde edilebilmektedir:
1) Üç renkli kırmızı, yeşil, mavi (RGB) LED kullanarak birleşimlerinden
beyaz ışık elde etmek.
2) Kısa dalga boylu (mavi veya ultraviyole) ışın yayan LED’leri fosfor
tabakası ile kaplayarak beyaz ışık elde etmek.

www.solenturk.com

4

info@solenturk.com

Işık Üretimi
Light Generation

LED (Işık Yayan Diyot)

LED (Light Emitting Diode)
In designing luminaires using LED chips, optical design being the most
notable, thermal and electrical designs of the system should also be taken
into consideration. Especially in high-power LEDs, an intense amount of
light is released from a very small area. Therefore possible glare problems
should be prevented through a good optical design. The luminous
eﬃciency, expressing the ratio of conversion of electrical energy into light
energy by LEDs, varies between 10-40 % depending on the type of LED
chips. The remaining energy (60-90%) is converted to heat. Heat will
accumulate in an LED luminaire without a good thermal design and there
will be a temperature rise in the junction point where the light is produced.
Increases in the LED junction temperature, will reduce the luminous
eﬃciency of the LED and the luminous eﬃcacy (lumens / watt) value,
which indicates the luminous ﬂux amount created per unit power, will be
reduced. As the LED chips usually work with direct current, they use a
driver in order to draw energy from the existing grid. A secondary task of
the drivers is to provide the necessary nominal current to each LED. LED
drivers are generally set to give constant current and as a standard, they
are produced in current ranges such as 350mA, 500mA, 700mA, 1050mA
etc. The eﬃciency of LED drivers scale down as the load rate decreases.

LED çipleri ile yapılan armatür tasarımlarında optik tasarım başta olmak
üzere sistemin ısıl ve elektriksel tasarımı da göz önüne alınmalıdır.
Özellikle yüksek güçlü LED’lerde çok küçük bir alandan yoğun ışık
çıkmaktadır. Bu yüzden oluşacak kamaşma sorunları iyi bir optik tasarım
ile engellenmelidir. LED’lerin elektrik enerjisini ışık enerjisine çevirme
oranını ifade eden ışıksal verim, LED çipinin türüne göre %10-40 arasında
değişmektedir. Geri kalan enerji (%60-90) ısıya dönüşmektedir. Isıl
tasarımı iyi yapılmamış bir LED armatürde ısı birikecek ve ışığın üretildiği
birleşim (jonksiyon) noktasında sıcaklık artışı olacaktır. LED birleşim
sıcaklığının yükselmesi ise, LED’in ışıksal verimini düşürecek ve birim
güç başına elde edilen ışık akısı miktarını gösteren etkinlik faktörü
(lümen/Watt) değeri de azalacaktır. LED çipleri genelde doğru akım ile
çalıştıkları için, mevcut şebekeden enerji alabilmeleri için bir sürücü
(driver) ile kullanılırlar. Sürücülerin ikinci bir görevi, her LED’e ihtiyaç
duyulan nominal akımı ulaştırmaktır. LED sürücüleri genel olarak sabit
akım verecek şekilde ayarlanır ve standart olarak 350mA, 500mA, 700mA,
1050mA gibi akım kademelerinde üretilirler. LED sürücülerin verimi
yüklenme oranları düştükçe azalmaktadır .
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Ömür
Lifetime

Economic Lifetime

Ekonomik Ömür

In a lighting installation consisting of a suﬃcient sample of lamps for
statistical analysis, economic lifetime is the time period which elapses for
approximately 30 % depreciation of the total luminous ﬂux due to failure of
lamps and reductions in luminous ﬂux.

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.

Sürücü verimi yükleme oranına bağlı olarak değişmektedir.
Driver ef.ciency varies depending on the load rate.

Generation of Luminescent Light

Ortalama Ömür

In a lighting installation consisting of a suﬃcient sample of lamps for
statistical analysis, average lifetime is in normal conditions the time period
which elapses for 50 % of the lamps to fail. The average lifetime of LED
chips varies according to junction temperatures. LEDs driven at high
currents have high temperatures and their lifetimes are reduced. LM 80-08
"Approved Method: Measuring Lumen Maintenance of LED Light Sources"
tries to deﬁne the luminous ﬂux depreciations of LED light sources in time
and requires LED light source manufacturers to provide a minimum of
6000 hours of luminous ﬂux (lumens) measurements. It is recommended
that the luminous ﬂux measurements are made for minimum 6000 hours ,
ideally 10,000 hours, collecting the data every 1000 hours. For periods
longer than 10000 hours, the standard TM 21-11 "Approved Method: 90
Measuring Lumen Maintenance of LED Light Sources" is used. In TM 2111, a method is proposed for estimating the data obtained from the
measurements 85 according to LM 80-08 in the long run. With the
measured values, an attempt 80 at estimating the time that elapses until
the luminous ﬂux value drops down to 70%, in other words, economic
lifetime, is made. The estimated lifetime of 75 a sample LED chip driven in
different current levels are given up.

istatistiksel bakımdan değerlendirmeye yetecek sayıda lambadan oluşan
bir aydınlatma tesisatında, normal şartlarda lambaların %50' sinin
kullanılamaz hale gelmesi için geçen süredir. LED çiplerinin ortalama
ömürleri birleşim yeri sıcaklığına göre değişmektedir. Yüksek akımda
sürülen LED'lerin sıcaklıkları yüksek olmakta ve ömürleri düşmektedir.
LM 80-08 "Approved Method: Measuring Lumen Maintenance of LED
Light Sources" LED ışık kaynaklarının zaman içinde ışık akısı azalmalarını
tanımlamaya çalışmakta ve LED ışık kaynağı üreticilerinin minimum 6000
saatlik ışık akısı (lümen) ölçümlerini vermelerini zorunlu kılmaktadır. Işık
akısı ölçümlerinin minimum 6000 saat, ideal olarak 10000 saatlik
kullanım için her 1000 saatte bir veri alınarak yapılması önerilmektedir.
10000 saatten daha uzun süreler için ise, TM 21-11 " Approved Method:
Measuring Lumen Maintenance of LED Light Sources" standartı
kullanılmaktadır. TM 21-11'de LM 80-08'e göre yapılan ölçümlerden elde
edilen verilerin uzun dönem için tahmin edilmesi amaçlı bir yöntem
önerilmektedir. Ölçülen değerler ile, ışık akısı %70 değerine düşünceye
kadar geçecek süre, yani ekonomik ömür, tahmin edilmeye
çalışılmaktadır. Örnek bir LED çipinin farklı akım kademelerinde
sürülmesi durumunda yapılan ömür tahmini yukarıda verilmiştir.

Renk Sıcaklığı

Color Temperature
It is the temperature of a "blackbody" which has the same spectrum with
the evaluated light source. Its unit is Kelvin(oK). The body which can
absorb all of the radiation at different wavelengths falling on it is called as
blackbody and the spectral absorption factor of blackbody is assumed as
1 theoretically. When heat energy is given to a blackbody, it will begin to
warm up ﬁrst and then it will emit yellowish, yellow, yellow-and-white and
blue-and-white light. The light color of light sources varies depending on
the differences in the radiation intensity of their spectrum. The
temperature at which a "body with a color temperature", which emits light
like a blackbody at a temperature higher than its actual temperature, is
referred to as color temperature.

Değerlendirilmesi yapılan ışık kaynağı ile aynı tayfa sahip "" kara cismin
''sıcaklığıdır. Birimi Kelvin(oK)' dir Üzerine düşen değişik dalga
boylarındaki radyasyonların hepsini yutabilen cisme siyah cisim denir ve
siyah cismin spektral yutma faktörü teorik olarak 1 kabul edilir. Siyah bir
cisme ısı enerjisi verildiğinde önce ısınmaya başlayacak sonra sarımsı,
sarı, sarı beyaz ve mavi beyaz ışık yayacaktır. Işık kaynaklarının ışık rengi,
tayﬂarındaki ışınım yoğunluklarının farklılığına bağlı olarak
değişmektedir. Gerçek sıcaklığından daha yüksek bir sıcaklıkta "siyah
cisim" gibi ışık veren "renk sıcaklıklı cisim"in, siyah cisim gibi ışık yaydığı
sıcaklığa renk sıcaklığı denir.
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Renksel Geriverim
Color Rendering

Renksel Geriverim Endeksi (Ra)

Color Rendering Index (Ra)
Light sources' ability to distinguish the colors of objects that they
illuminate is called the color rendering index. Color Rendering Index - CRI
is used to compare the color characteristics of different light sources.
These characteristics of various light sources can be measured using a
reference source. In these measurements, daylight, with its continuous
spectrum is used as the reference. The color rendering index is denoted
with Ra and it has no unit. Its value is between 0 and 100. If the color
rendering index of a light source has the maximum value of 100 (Ra =
100), this means that the spectrum of that source is identical to the
reference source.

Işık kaynaklarının aydınlattıkları cisimlerin renklerini ayırt ettirebilme
özelliklerine renksel geriverim endeksi denir. Değişik ışık kaynaklarının
renksel karakteristiklerini karşılaştırabilmek için renksel geriverim
endeksi (Color Rendering Index - CRI) kullanılmaktadır. Bir referans
kaynak ile çeşitli ışık kaynaklarının bu karakteristikleri ölçülebilmektedir.
Bu ölçümlerde, spektrumu sürekli olan günışığı referans alınmaktadır.
Renksel geriverim endeksi Ra ile gösterilir ve birimsizdir. Değeri 0 ila 100
arasındadır. Bir ışık kaynağının renksel geriverim endeksi, maksimum
olan 100 değerine sahipse (Ra=100), bu durum o kaynağın tayfının
referans kaynak ile aynı olduğu anlamına gelmektedir.

Armatürler

Luminaires
Luminaires are used to control the distribution of light emitted from light
sources and to shape it as desired, to protect the lamp and electric circuits
against physical effects, to limit glare and to respond to aesthetic feelings
and the need for comfort. For the anticipation and control of the lighting
design to be realized, luminaires are the most important data sets
necessary to conduct the "lighting calculations". The photometric data of
the luminaires signify the luminous intensity distribution surfaces or
curves, luminaire eﬃciencies and luminance and therefore glare.

Armatürler ışık kaynaklarından çıkan ışığın dağılımını kontrol etmek ve
ona istenilen şekli vermek, lambayı ve elektrik devrelerini ﬁziksel etkilere
karşı korumak, kamaşmayı sınırlandırmak, estetik hislere ve konfor
ihtiyacına cevap verebilmek amacıyla kullanılırlar. Gerçekleştirilecek
aydınlatmaların öngörü ve kontrolünde gerekli olan "aydınlatma
hesapları’nın yapılabilmesi için gerekli en önemli veri grubudur.
Armatürlerin fotometrik verileri denince, ışık dağılım yüzeyi veya eğrileri,
armatür verimi ve parıltı, dolayısıyla kamaşma durumu anlaşılır.

Işık Dağılım Yüzeyi

Luminous Intensity Distribution Surfaces

Bir aydınlatma armatürünün uzayda çeşitli doğrultulardaki ışık
şiddetlerinin uç noktalarının geometrik yeri bir yüzeydir. Bu yüzeye
armatürün ışık dağılım yüzeyi denir. Bu yüzeylerin elde edilmesi için
sonsuz sayıdaki doğrultuda ölçüm yapılması gerekmektedir.
Uygulamada daha pratik bir çözüm olarak, aydınlatma armatüründen
geçen çeşitli düzlemler ile ışık dağılım yüzeyinin ara kesitinden oluşan
ışık dağılım eğrileri veya ışık şiddeti tabloları verilir. Aydınlatma
hesaplarının doğru bir şekilde yapılabilmesi için armatüre ait ışık şiddeti
tablolarına ihtiyaç vardır. Işık dağılım eğrileri ve ışık şiddeti tabloları 1000
lm'e indirgenmiş olarak (cd/klm) cinsinden verilmektedir. CIE' e göre
armatürlerin ışık dağılım eğrileri A, B ve C olmak üzere üç farklı düzlem
için verilebilir.
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The geometric position of the end points of luminous intensities of a
luminaire in a variety of directions in the space constitute a surface. This
surface is referred to as the luminous intensity distribution surface of a
luminaire. To obtain these surfaces, measurements should be conducted
in an inﬁnite number of directions. As a more practical means of
application, the luminous intensity distribution curves which are crosssections of different planes passing through the luminaire axis and the
luminous intensity distribution surface of the luminaire, or luminous
intensity tables are provided instead. In order to perform lighting
calculations accurately, luminous intensity tables of luminaires are
necessary. Luminous intensity distribution curves and luminous intensity
tables are scaled down to correspond to 1000 lm (cd/klm). According to
CIE, the luminous intensity distribution curves of luminaires can be given
for three different planes of A, B and C.
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Işık Dağılımı
Luminous Intensity

Road Lighting Luminaires

Yol Aydınlatma Armatürleri

Road lighting luminaires are divided into 3 groups according to CIE; The
classiﬁcation of luminaires according to CIE:

Yol aydınlatması armatürleri CIE'e göre 3 gruba ayrılır; CIE' göre
armatürlerin sınıﬂandırılması:
Armatür Tipi Luminaires Type

l80

l90

Ekranlı Cut-off

30cd

10cd

Yarı Ekranlı Semi Cut-off

100cd

50cd

lmax’ın doğrultusu (Ymax açısı)

Ekransız Non Cut-off

Maximum Luminous Intensity (Ymax angle)

0-65
0-75
*100cd

* Işık şiddeti en fazla 1000 cd olabilir. * Maximum luminous intensity can be 1000 cd.
I80 : the maximum luminous intensity value for the angle of g = 80o with
respect to the vertical axis in C=0o and C=20o planes (in terms of cd/1000
lm), I90 : the maximum luminous intensity value for the angle of g = 90o
angle with respect to the vertical axis in C=0o and C=20o planes (in terms
of cd/1000 lm), gmax.: The angular value at which the maximum luminous
intensity (Imax) occurs.

I80: C=0 ve C=20 lik düzlemlerde düşeye göre g= 80 lik açı altındaki en
büyük ışık şiddeti değeri (cd/1000 lm cinsinden), I90: C=0 ve C=20 lik
düzlemlerde düşeye göre g= 90 lik açı altındaki en büyük ışlık şiddeti
değeri (cd/1000 lm cinsinden) gmax:Maximum ışık şiddetinin (Imaks)
oluştuğu açı değeridir.

IP Table

IP Tablosu
Armatür koruma sınıﬂarı IPXY olarak verilir. Burada X (1. Rakam) katı
cisimler karşı korumayı, Y (2. Rakam) sıvı maddeler karşı korumayı
göstermektedir.

Luminaire protection classes are given as IPXY. Here, X (1st Number)
shows protection against solid objects, Y (2nd Number) shows protection
against liquids.

Koruma Sınıﬂandırılmasındaki amaç: Muhafazalann iç mekanının ve donanımlarının haricen
gelebilecek toz ve sudan korunması neticesinde insan çalı·masında can güvenliğinin
sağlanmasıdır.

Reason for Protection Classiﬁcation: Providing life safety during manwork by protecting the gear
and the components from dust and water.
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Aydınlatma Hesapları
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Noktasal Aydınlatma Hesabı

Point Lighting Account

y doğrultusundaki bir ışının ışık kaynağından r uzaklığındaki bir M
noktasında oluşturduğu yatay aydınlık düzeyi (Ey), denklemi ile
hesaplanır. Burada,

The horizontal brightness level (Ey) that a ray in the y direction forms at an
M point at a distance r from the light source is calculated by the equation.
Here,

I : doğrultusundaki ışık şiddeti (cd)

I: the intensity of the light in the direction (cd)

y: M noktasına gelen ışın ile yüzeyin normali arasındaki açı

y: the angle between the ray coming to point M and the surface normal

r : Işık kaynağı ile M noktası arasındaki uzaklık(m) dır.

r: Distance between light source and M point (m).

Noktasal Düşey Aydınlık Düzeyi Hesabı

Point Vertical Brightness Level Account

y doğrultusundaki bir ışının bir M noktasında oluşturduğu düşey aydınlık
düzeyi (Ed), denklemi ile hesaplanır. Burada;

The vertical brightness level (Ed) of a ray in the y direction at an M point is
calculated by the equation. Here;

Bd: M noktasına gelen ışının düşey düzlemi ile yüzeyin normali
arasındaki açıdır.

Bd is the angle between the vertical plane of the ray coming to the point M
and the surface normal.

İç Mekan Aydınlatma Kalite Kriterleri

Indoor Lighting Quality Criteria

İç mekanların aydınlatılmasında sağlanması gereken aydınlatma kalite
kriterleri TS EN 12464' de belirtilmektedir. Örnek olarak oﬁs hacimlerinde
sağlanması gereken aydınlatma kalite kriterleri aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir. Burada Em minimum aydınlık düzeyi, UGRL kamaşma
sınırlama katsayısı, Ra renksel geriverim endeksidir.
3.
Ref. No.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

The lighting quality criteria to be provided for lighting the indoor are
speciﬁed in TS EN 12464. For example, the lighting quality criteria that
must be provided in oﬃce space are shown in the table below. Where Em
is the minimum brightness level, UGRL is the glare limiting coeﬃcient, Ra
is the color rendering index.

Oﬁsler Oﬃces
İç mekan görev veya etkinlik tipi
Type of interior, task or activity
Dosyalama, kopyalama, vb.
Filing, copying, etc.
Yazma, okuma, veri işleme
Writing, typing, reading, data processing
Teknik çizim
Technical drawing
CAD atölyesi
CAD work stations
Konferans ve toplantı odaları
Conference and meeting rooms
Resepsiyon
Reception desk
Arşivler
Archives

Aynı standartta yukarıda belirtilen kalite kriterlerinin yanı sıra, hacim
içerisinde çalışma alanı ve çevresindeki aydınlatma değerlerine bağlı
olarak ortalama düzgünlük değerlerinin de sağlanması istenmektedir. Bu
değerler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

www.solenturk.com

Em
(lx)

UGRL

Ra

300

<> 19

80

500

<> 19

80

750

<> 16

80

500

19

80

DSE-work:see 4.11

500

<> 19

80

Aydınlatma kontrol edilebilir olmalıdır
Lighting should be controllable

300

<> 22

80

200

25

80

Özel Durumlar
Remarks

DSE-work:see 4.11

In the same standard, as well as the quality criteria mentioned above, the
establishment of average uniformity values in the space in relation to the
illuminance level values on the work space and its surroundings is also
requested. These values are given in the following table.
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Çalışma Alanı Task Illuminance

Çevresindeki aydınlatma değerleri IIIuminance of immediate surrounding areas

750

500

500

300

300

200

200

Etask

Düzgünlük Değeri Uniformity Value: 0,7

Düzgünlük Değeri Uniformity Value: 0,5

Average Illumination Level in Indoor Lighting

İç Aydınlatmada Ortalama Aydınlık Düzeyi

For interior lighting spaces, the general lighting calculation is performed
according to the utilization factor method. This method is also referred to
as the "luminous ﬂux or eﬃciency method".

İç aydınlatma mekanlarında genel aydınlatma hesabı kullanım faktörü
yöntemi ile yapılır. Bu yönteme "ışık akısı ya da verim yöntemi" de denir.
Öncelikle aydınlatma hesabı yapılacak olan mekan için standartlarda
(TS EN 12464) önerilen ortalama aydınlık düzeyi (Eo) değeri ilgili
tablodan belirlenir. Daha sonra mekanın geometrik boyutlarına bağlı
olarak k oda endeksi hesaplanır.

Primarily, for the space for which the lighting calculations are to be
performed, the average illuminance level (Eo) proposed in the standards
(TS EN 12464) is determined from the respective tables.Then, depending
on the geometrical dimensions of the space, the room index k is calculated

k= axb
(a+b)h
a: odanın eni (m)
b: odanın uzunluğu (m)
H: odanın yüksekliği (m)
h: armatürün çalışma düzleminden yüksekliği (m)
hçd: çalışma düzleminin döşemeden yüksekliği (m)
la: askı boyu (m)
h= H-hçd-la

a: room width (m)
b: room length (m)
H: room height (m)
h: height of the luminaire from the work plane (m)
hwp: height of the workplane from the ﬂoor (m)
ls:suspension length (m)
h= H-hwp-ls

Mekanın tavan, duvar ve çalışma düzleminin yüzey renklerine bağlı
olarak yansıtma faktörü değerleri belirlenir.

Reﬂectance factor values of the space are determined depending on the
surface colors of the ceiling, walls and work plane.

Tavanın ortalama
The average reﬂectance
yansıtma faktörü (pt)
factor of the ceiling
Çok Beyaz
%80
Very White
Açık Beyaz
%70
Off-White
Açık Renkli
%50
Light Colored

Duvarın Ortalama
The average reﬂectance
Yansıtma Faktörü (pb)
factor of the wall
Açık Renkli
%70
Light Colored
Koyu Renkli
%50
Dark Colored
Çok Koyu Renkli
%30
Very Dark Colored

Çalışma Düzleminin Ortalama
Yansıtma Faktörü (pçd)
Koyu Renkli
%20
Dark Colored

The average reﬂectance
factor of the work plane

Aydınlatma tesisatında kullanılacak armatüre ait verim tablosundan oda
endeksi ile tavanın, duvarın ve çalışma düzleminin yansıtma faktörüne
bağlı olarak kullanma faktörü ( ) değeri okunur. Mekan içerisinde istenen
Eo ortalama aydınlık düzeyinin sağlanması için, kullanılacak lambaların
vermesi gereken toplam ışık akısı hesaplanır.
Eoxaxb
0=
nxm

The value of the utilization factor ( ) is determined according to the room
index and the reﬂectance factors of the ceilings, walls and work plane from
the eﬃciency table of the luminaire to be used in the lighting
installation.The total necessary luminous ﬂux from the chosen lamps is
calculated in order to maintain the desired average illuminance level E0 in
the space.

m: bakım faktörü
Eo: ortalama aydınlık düzeyi (lux)
0 : hacimde kullanılan lambaların toplam ışık akısı (lm)
1 : hacimde kullanılan armatürdeki lamba/lambaların ışık akısı (lm)

m: maintenance factor
Eo: average illuminance level (lux)
0 : total luminous ﬂux of the lamps used in the space (lm)
: luminous ﬂux of the lamp/s inside the luminaire used in the space (lm)
1

Daha sonra mekanın aydınlatılması için gereken toplam armatür sayısı
belirlenir.

Next, the total number of luminaires required to illuminate the space is
determined.

N: armatür sayısı

N: Number of luminaires
N

0
1

Finally, the control of whether or not the required average illuminance level
is provided through the use of N luminaires in the space is performed
through calculations.

Son olarak da hacim içerisinde N adet armatür kullanıldığında gerekli
ortalama aydınlık düzeyinin sağlanıp sağlanmadığı hesap yoluyla kontrol
edilir.
Eo =

1xNxnxm
axb
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Yol Aydınlatma Düzenekleri

Road Lighting Arrangements
- Left hand single sided arrangement
- Right hand single sided arrangement
- Opposite arrangement
- Staggered arrangement
- Twin-bracket central arrangement
- Twin-bracket opposite arrangement
- Twin-bracket staggered arrangement
- Transverse catenary arrangement
- Axial median catenary arrangement

-Soldan tek taraﬂı düzenek
-Sağdan tek taraﬂı düzenek
-Karşılıklı düzenek
-Kaydırılmış düzenek
-Refüjden çift konsollu düzenek
-Refüjden çift konsollu karşılıklı düzenek
-Refüjden çift konsollu kaydırılmış düzenek
-Enine askı düzeni
-Refüjde boyuna askı düzeni

Yol Aydınlatması Hesapları

Road Lighting Accounts
Road lighting accounts are generally carried out according to "point
lighting account method".

Yol aydınlatması hesapları genelde "noktasal aydınlatma hesabı
yöntemi"ne göre gerçekleştirilmektedir.

Yol Sınıﬂarı

Road Classes

Yol yüzeylerinin yansıtma özellikleri, ya q (β,γ) parıltı faktörü veya r (β,tgγ)
indirgenmiş parıltı faktörü ile verilirler. Gerçekte parıltı faktörü veya
indirgenmiş parıltı faktörü veya indirgenmiş parıltı faktörü göz önüne
alınan noktanın gözlemciye ve ışık kaynağına olan doğrultularına bağlıdır.
Yol aydınlatmasında kullanılan yol sınıﬂarı, ortalama parıltı faktörleri ve
S1, S2 aynasal faktörleri aşağıdaki tabloda verilmektedir.

The reﬂection properties of the road surfaces are given with either q (β,γ)
luminance coeﬃcient or r (β,tgγ) reduced luminance coeﬃcient. In fact,
luminance coeﬃcient or reduced luminance coeﬃcient depends on the
direction of the given points to the observer and to the light source. The
road classes used in road lighting, average luminance coeﬃcients and S1,
S2 specular factors are given in the table below.

Yol Sınıﬂarı Road Classes

qo

S1

S2

R1

0,10

0,25

1,53

R2

0,07

0,58

1,80

R3

0,07

1,11

2,38

R4

0,08

1,55

3,03

N1

0,10

0,18

1,30

N2

0,07

0,41

1,48

N3

0,07

0,88

1,98

N4

0,08

1,61

2,84

CI

0,10

0,24

-

CII

0,07

0,97

-

Tablo: Yol yüzeylerinin kullanılan malzemeye göre sınıﬂandırılması

Table: Classiﬁcation of the road surface according to the materials used

Yol Sınıfı Road Class Mazleme Yapısı Nature of the material
R1 N1
R2 N2
R3 N3
R4 N4

Beton yol yüzeyleri, yapay parlaklığı %15 olan asfalt yol yüzeyleri, %80'i çok parlak taç parçacıklarından oluşan yol yüzeyleri.
Beton yol yüzeyleri, yapay parlaklığı %15 olan asfalt yol yüzeyleri, %80'i çok parlak taç parçacıklarından oluşan yol yüzeyleri.
Kaba yapılı ve normal ince çakıllı yol yüzeyleri, yapay parlak %10-15 olan asfalt yüzeyler, çakıl bakımından zengin (%60) ve çakıl boyutunun %10 mm'den
fazla olduğu pürüzlü ve kaba asfalt yüzeyler.
Coarse structured and normal road surfaces with ﬁne gravel, asphalt surfaces with 10-15% artiﬁcial brightness, rough and coarse asphalt surfaces which
are gravel- rich ( > 60%) and have gravels with their size over 10mm.
Koyu renkli çapı 10mm ve daha küçük boyutta çakıl içeren kaba yapılı asfalt yüzeyler kaba fakat parlak yol yüzeyleri.
Coarse structured asphalt surfaces containing dark-colored gravels with 10mm diameter and smaller, coarse but shiny road surfaces.
Mastik asfalt, parlak ve oldukça düzgün yapılı yol yüzeyleri.
Mastic asphalt, bright and fairly smooth structured road surfaces.
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Turkey domestic roads and lighting classes

Türkiye şehir içi yolları ve aydınlatma sınıﬂarı
Yol Tanımı
Road Description

Aydınlatma Sınıfı
Lighting Class

Şehir bağlantı ve çevre yolları (tek veya iki yönlü, kavşaklar ve bağlantı noktaları ile şehir geçişleri dahil)
-Hız ≥ 90 km/h
-Hız < 90 km/h
City link and peripheral roads (one-or two-way, including crossroads and linking points and city transitions)
-Speed ≥ 90 km/h ;
-Speed < 90 km/h ;
Şehiriçi ana güzergahlar (bulvarlar ve caddeler; ring yolları; dağıtıcı yollar)
-50 km/h Hız <90 km/h ; 3 km’den kısa aralıklarla kavşak, yonca ayrımı var;
-50 km/h Hız <90 km/h ; 3 km’den kısa aralıklarla kavşak, yonca ayrımı yok ;
-Hız <50 km/h;
Innercity main routes (boulevards and streets; ring roads, distribution roads)
-50 km/h Speed <90 km/h ; interchanges at intervals shorter than 3 km , there is a cloverleaf interchange ;
-50 km/h Speed <90 km/h ; interchanges at intervals shorter than 3 km , no cloverleaf interchange ;
-Speed <50 km/h;
Şehiriçi yollar (yerleşim alanlarına giriş çıkışın yapıldığı ana yollar ve bağlantı yolları)
-Hız ≥ 50 km/h ; 3 km’den kısa aralıklarla kavşak, yonca ayrımı var;
-Hız ≥ 50 km/h ; 3 km’den kısa aralıklarla kavşak, yonca ayrımı yok ;
-Hız <50 km/h; 3 km’den kısa aralıklarla kavşak, yonca ayrımı var;
-Hız <50 km/h; 3 km’den kısa aralıklarla kavşak, yonca ayrımı yok;
Inner City Roads (main roads used for entry to residential areas and link roads)
-Speed ≥ 50 km/h ; interchanges at intervals shorter than 3 km , there is a cloverleaf interchange ;
-Speed ≥ 50 km/h ; interchanges at intervals shorter than 3 km , no cloverleaf interchange ;
-Speed <50 km/h ; interchanges at intervals shorter than 3 km , there is a cloverleaf interchange ;
-Speed <50 km/h ; interchanges at intervals shorter than 3 km , no cloverleaf interchange ;
Yerlesim (ikametgah) bölgelerindeki yollar
-30 Hız< 50 km/h ; suç oranı yüksek;
-30 Hız< 50 km/h ; suç oranı normal;
-Hız <30 km/h; suç oranı yüksek;
-Hız <30 km/h; suç oranı normal;

M1
M2

M1
M2
M3

M3
M4
M4
M5

M4
M5
M5
M6

Roads in the settlement (residence) regions
- 30 speed < 50 km/h; crime rate is high;
- 30 speed < 50 km/h; crime rate is normal;
- Speed <30 km/h ; crime rate is high;
- Speed <30 km/h; crime rate is normal;
Farklı aydınlatma sınıﬂarı için sağlanması gereken aydınlatma kalite büyüklükleri
Lighting quality values to be be provided for different lighting classes
Aydınlatma Sınıfı Light Classes

lort (Cd/m2)

U0

U1

Tl (%)

SR

M1

≥ 2,00

≥ 0,40

≥ 0,70

10

≥ 0,50

M2

≥ 1,50

≥ 0,40

≥ 0,70

10

≥ 0,50

M3

≥ 1,00

≥ 0,40

≥ 0,50

15

≥ 0,50

M4

≥ 0,75

≥ 0,40

≥ 0,50

15

≥ 0,50

M5

≥ 0,50

≥ 0,35

≥ 0,40

15

≥ 0,50

≥ 0,40

15

-

M6

≥ 0,30

≥ 0,35

Here;
Lort : Average road luminance (cd/m )
U0 : Average uniformity (U0=Lmin/Lort)
U1 : longitudinal uniformity (U1=Lmin/Lmaks)
TI : Relative threshold increment (TI={ ΔLK- ΔLe}/ ΔLe).
SR: Surround ratio

Burada;
Lort: Yolun ortalama parıltısı (cd/m)
U0: Ortalama düzgünlük (U0=Lmin/Lort)
U1: Boyuna düzgünlük (U1=Lmin/Lmaks)
TI: Bağıl eğik artığı (TI={ΔLK-ΔLe}/ΔLe).
SR: Çevreleme oranı
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