
I�IK TEKN��� �LE �LG�L� B�LG�LER. 
 
Lamba ve aydınlatıcıların özelliklerinin de�erlendirilmesinde kullanılan ı�ık tekni�i kavramlarının önemlileri 
a�a�ıda açıklanmaktadır. 
 
I�ık ve I�ınım  
I�ık, insan gözünde parıltılı bir duyum uyandıran, yani görülebilen, elektromanyetik ı�ınımın adıdır. 360 ile 
830 nm arasındaki elektromanyetik ı�ınım, tayfının çok küçük bir parçasıdır. 
 
I�ık akısı � 
Birim : Lümen (lm) 
I�ık akısı (�) olarak , ı�ık kayna�ından verilen ve tayfsal göz hassasiyeti ile de�erlendirilen ı�ıyan güç 
adlandırılır. 
 
I�ık �iddeti I 
Birim  : Candela (cd) 
Bir ı�ık kayna�ı, ı�ıksal akısını � genelde çe�itli yönlere ve de�i�ik �iddette yayar. Belli bir yönde yayılan 
ı�ı�ın yo�unlu�u, ı�ık �iddeti I olarak adlandırılır. 
 
Aydınlık Düzeyi E 
Birim : Lux (lx) 
Aydınlık �iddeti E, dü�en ı�ıksal akının aydınlatılacak yüzeye olan oranını bildirir. Aydınlık �iddeti, 1 Lm 
de�erindeki ı�ık akısının 1 m² yüzeye e�it yayılmı� �ekilde dü�tü�ü durumda 1 Ix de�erindedir. 
 
I�ıksal Parıltı L 
Birim : Beher m² için Candela [cd/m²]. 
Bir ı�ık kayna�ının veya  aydınlatılan bir yüzeyin aydınlatma yo�unlu�u L, algılanan aydınlık etkisi için, 
esastır. 
 
Kama�ma 
Parıltı olarak tanımlanan cd/m² de�erinin  a�ırı derecede yüksek olmasına veya ı�ık kayna�ından yayılan 
ı�ınımların direk olarak göztarafından rahatsız edici olarak algılanmasına kama�ma denir. 
 
I�ıksal Verim � 
Birim : Beher Watt için Lümen [Im/W]. I�ıksal verim �, kullanılan elektrik gücünün, hangi ekonomik düzeyde 
ı�ı�a dönü�tü�ünü bildirir. 
 
Renk Sıcaklı�ı 
Birim : Kelvin (K) 
Bir ı�ık kayna�ının renk sıcaklı�ı, “Kara projektör” ile tanımlanır ve “Planck’ın geometrik yeri ile” gösterilir. “ 
Sıcak projektör” ün sıcaklı�ı arttı�ında, mavi rengin tayf içerisindeki payı büyür, kırmızının payı azalır. Sıcak 
beyaz bir ı�ı�a sahip bir akkor lamba örne�in 2700 K de�ere sahipken , aynı de�er bir gün ı�ı�ı flüoresan 
lambasında 6000 K olmaktadır. 
 
I�ık Rengi 
I�ık rengi, renk sıcaklı�ı ile de tarif edilmektedir. Burada üç ana grup bulunmaktadır: 
  * Sıcak beyaz < 3300 K   (ww) 
  * Do�al beyaz 3300-5000 K  (nw) 
  * Gün ı�ı�ı beyazı > 5000 K.  (tw) 
Aynı ı�ık rengine ra�men, lambalar, ı�ıklarının tayfsal bile�imleri nedeniyle çok farklı renksel geriverim 
özelliklerine sahiptirler. 
 
Renksel Geriverim 
Kulanılan yere ve görü� amacına ba�lı olarak, yapay ı�ı�ın, renk algılamanın olabildi�ince hassas 
gerçekle�mesini (gün ı�ı�ında oldu�u gibi) sa�lanması gerekir. Bunun için ölçüt, bir  ı�ık kayna�ının renksel 
geriverim özellikleridir. Bu özellikler “ Genel Renksel Geriverim Endeksi” nde R� olarak ifade edilirler. 
Ra = 100 de�erine sahip bir ı�ık kayna�ı tüm renkleri, referans  ı�ık kayna�ı altındaki gibi optimal gösterir. 
Veya Ra de�eri azaldıkça renklerin do�ru olarak yansımasıda giderek azalacaktır. 
 
Bir armatürün i�letimdeki geriverimi 
Bir armatürün i�letimdeki geriverimi, bir armatürün ekonomik açısından sınıflandırılmasında önemli bir 
kriterdir. Bu de�er, armatürden çıkan ı�ık akısının, armatür içeisinde takılmı� olan lambanın ı�ık akısında 
olan oranını ifade eder. 
 
 
I�ık tekni�inde kullanılan en önemli formüller: 
 
I�ık �iddeti ( I ) cd  Mekan açısından ı�ık akısı Ø / Mekan açısı � [sr] 
Aydınlık �iddeti ( E )  Lx  Dü�en ı�ık akısı ( lm ) / Aydınlatılan yüzey ( m² ) 
Aydınlık �iddeti ( E ) Lx  I�ıksal ye�inlik (cd ) / Metre olarak mesafe (m²) 
Parıltı ( L )  cd/m²                      I�ık  �iddeti ( cd ) / Görülen aydınlatma yüzey (m²)      
I�ıksal Verim  ( h ) lm/W  Üretilen ı�ık akısı ( lm ) / Alınan elektrik gücü ( W ) 
    


