LED VE IÞIKLIK
LED denen nesneyi, aydýnlatma ile ilgili olan hemen herkes, iyi kötü bilir. Yine de onun bir temel
özelliðini, bu yazýnýn konusu ile doðrudan ilgili olmasý bakýmýndan, anýmsatmakta yarar vardýr.
LED'den önce aydýnlatma için kullanýlmýþ ýþýk kaynaklarýnýn hemen hepsi, yani akkor lambalar (ve
daha eskileri), türlü boþalmalý lambalar ve flüoresan lambalar, hemen her doðrultuda ýþýk
yayýmlayan kaynaklardý. Bunlarýn ýþýk yeðinliði uzaysal daðýlýmlarý, tor (simit biçimi) ya da küreyi
andýran biçimlerde idi. Oysa LED'ler ýþýklarýný, tepe açýsý belli bir koni içine yollarlar. Ve bu açý her
zaman 180°'den küçüktür. Bir baþka anlatýmla, LED'ler, içinde bulunduklarý düzlemin yalnýzca bir
yanýna ýþýma yaparlar ve bu özellikleri ile daha önceki ve bu gün de kullanýlmakta olan ýþýk
kaynaklarý ile, ýþýk yeðinliði uzaysal daðýlýmý bakýmýndan temel ve çok önemli farklarý vardýr. Bu
farký dikkate almadan oluþturulacak ýþýklýklar teknik ve ekonomik bakýmlardan yanlýþ olacak ve
doðru uygulama alanlarý bulamayacaktýr.
Bir ýþýklýk (eski terimleri ile armatür, aydýnlatma armatürü, aydýnlatma aygýtý) iki temel veriye
göre oluþturulur: Iþýklýkta yer alacak ýþýk kaynaðýnýn özellikleri ve ýþýklýðýn hangi amaçla
kullanýlacaðý. Bu güne dek görüþlerimizi almak ya da fotometrik ölçmelerini yaptýrma amacý ile
bize getirilen LED'li ýþýklýklarýn hiç biri, yukarýda sözü edilen iki temel veriden yola çýkýlarak
oluþturulmuþ deðildi. Bu durum, yeni birþeyler üretme heyecaný ve çabasý ile olsa da, boþu boþuna
zaman, emek ve para kaybýndan baþka bir sonuç vermemektedir.
Sýradan bir kaç örnekle bunu somutlaþtýrmak yararlý olabilir; 120 cm uzunluðunda ve bir flüoresan
lamba için düþünülmüþ yansýtýcýlý bir ýþýklýðýn içine flüoresan lamba yerine sekiz tane LED
yerleþtirerek LED'li ýþýklýk oluþturma çabasýnýn, akla gelebilecek her bakýmdan ne denli yanlýþ
olduðunu açýklamak her halde gereksizdir. Böyle bir örnekle karþýlaþmak bizleri gerçekten
üzmüþtür. Yine bir baþka örnekte çok sayýda LED yan yana dizilerek, 18 W 6 flüoresan lambadan
oluþan 60x60 cm bir ýþýklýkta flüoresan lambalarýn yerini almýþtýr. LED boyutlarýnýn, flüoresan tüp
görünen yüzeyi minimum boyutundan yaklaþýk 15 kez daha küçük olduðu dikkate alýnmamýþ ve
aydýnlatma tekniðinde en büyük kusurlardan biri olan, bir objenin çok sayýda sert gölgesi ile
karþýlaþýlmýþtýr. (YFU yayýnlarý "Aydýnlýðýn Niteliði" yazýsýna bakýnýz.)
Yine bir baþka örnekte, kompakt flüoresan lambaya göre etüt edilerek oluþturulmuþ bir yansýtýcýsý
bulunan tavan ýþýklýðýnýn içine, kompakt flüoresan lamba yerine LED'ler konulmuþ ve hiç bir iþlevi
kalmamýþ olan etütlü yansýtýcý da yine yerinde býrakýlmýþtýr.
Örnekler çoðaltýlabilir. Bunlarýn hepsinde, aydýnlatma tekniði bakýmýndan çok büyük yanlýþlar,
zaman, emek ve önemli malzeme kaybý söz konusudur.
Ayrýca tüm bu yanlýþ üretimlerin, yekpare bir ýþýklýkmýþ gibi ölçülmeleri ile elde edilecek veriler
kullanýldýðýnda bilgisayar hesap programlarý ile doðru sonuç elde edilmesi de beklenemez.
Son olarak bir gerçeði yinelemekte yarar var; Bir ýþýklýk tasarýmýna, ýþýk kaynaðýnýn özelliklerinden
yola çýkýlarak baþlanýr. Yani önce ýþýk kaynaðý vardýr, ýþýklýk sonra gelir. CIE sözlüðünde ýþýklýðýn
tanýmý da böyledir.
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NOT: 2010 ve 2011 yýllarý içinde, kimi ýþýklýk üreticileri, yan yana dizilen LED ler için
belli yayýndýrýcýlar kullanarak, bu yazýda sözü edilen sakýncalarý, deneme-yanýlma
yöntemi ile gidermeye yönelik çalýþmalar sürdürmüþlerdir.

