
AYDINLATMADA ENERJÝ KAYBI

Enerjinin boþuna harcanmasýný, yani hiç bir iþe yaramadan yok olup gitmesini, olabildiðince
önlemek  tartýþmasýz kabul edilen bir gereklilik olarak, yýllardýr belleklerde yer etmiþ
bulunmaktadýr. Bugün için önemli olan, zaten kimsenin karþý çýkmadýðý bu düþünceyi yinelemek
deðil, bunun nasýl yapýlacaðýnýn, bununla ilgili önlemlerin neler olduðunun doðru bir biçimde
saptanarak, anlaþýlýr ve uygulanabilir bir biçimde açýklanmasýdýr.

Bu yazýda ele alýnacak konu, aydýn latma amacý ile kul lanýlan elek trik ener jis in deki kayýplardýr. Bu
konunun, tüm ayrýntýlarý ile ele alýn masý böyle kýsa bir yazýda olanaksýzdýr. Bu nedenle yalnýzca,
konuyu doðru taným lamak ve öner il erin uygu lanabilir olmasý gibi iki nokta üzerinde duru la caktýr.

1- Konuyu doðru taným lamak yapýlacak iþlerin baþýnda gelir. Aydýn lat mada enerji kaybýný
azaltmak, ayný ýþýðý (lümen cinsinden ayný ýþýk akýsýný) daha az enerji har cayarak üretmek, yani
ýþýk verimi (lm/W cinsinden) daha yüksek ýþýk kay nak larý seçmek gibi taným la namaz. Çünkü
konu, ýþýk üre timinde deðil, aydýn lat mada enerji kaybýný azalt maktýr. Yani amaç ayný ýþýðý deðil, 
ayný aydýnlýðý daha az enerji ile elde etmektir. Ara daki fark büyük önem taþýr. Çünkü, üre tilen
ýþýðýn tümü, hiç bir zaman yarar lanýlabilir bir aydýnlýða dönüþe me mekte, bunun, çoðu kez
önemli bir bölümü,  deðiþik neden lerle bir iþe yara madan yok olup git mektedir. Ýstenen yerde
gerekli aydýnlýðý oluþtur madan yitip giden bu ýþýk akýsý ise, sýradan uygu la ma larda çok büyük
oran lara ulaþmak tadýr.

Bu konu þöy lece özetle ne bilir. Aydýnlýðýn az enerji har camasý ile elde edilmesi iki aþa malý bir
olaydýr. 

A- Ayný enerji ile daha fazla ýþýk akýsý elde etmek (ucuz ýþýk)

B- Elde edilen bu ýþýk akýsýnýn büyük bölümünü yarar lanýla bilir aydýnlýða dönüþtürmek
(ucuz aydýnlýk)

Yapýlan araþtýrma, ölçme ve hesaplara bakýlýrsa kýsaca þu yak laþýk oranlar ver ile bilir:

A- Yanlýþ ýþýk kay naðý seçimi ile enerji kaybý çoðu kez % 80~85 ola bil mekte,

B- Deðiþik neden lerle yarar lanýla mayan ýþýk akýsý oraný ise  % 90 a ulaþabil mektedir.

Her iki kaybýn  birlikte olmasý -ki bu çok az rastlanýr bir durum deðildir-, (örneðin  % 80 lik bir enerji
kaybý ile elde edilen ýþýðýn büyük bir bölümünün de deðiþik nedenlerle amaçlanan aydýnlýða
dönüþememesi)  aydýnlatmada enerji kaybýnýn akýl almaz oranlara ulaþmasýna neden
olabilmektedir.

Iþýk üretiminde enerji kaybý, genellikle bilinen, yazýlarda, konuþmalarda, televizyon

programlarýnda sýk sýk yinelenen bir konudur. Örneðin, akkor lambalarýn ýþýk veriminin
genelde yaklaþýk 8-16 lm/W, flüoresan lambalar ile boþalmalý lambalarýn ýþýk veriminin
60~180 lm/W  olduðunu yani klasik akkor lambalarýn, ötekilere göre yaklaþýk 5~10 kat
daha fazla enerji harcadýðýný bilmek, konunun anlaþýlmasý için yeterlidir.

Hiç önem sen meyen, dik kate alýnmayan ve böy lece enerji savurganlýðýnda alýnmasý gereken
önlem lerde önemli eksik lik lere neden olan ýþýk kaybý konusunun ise, iyi anlaþýl masý ve
üzerinde durul masý gerek mektedir.
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Iþýk kaybýnýn ilk bölümü ýþýklýklarda (aydýnlatma armatürlerinde) olmaktadýr. Iþýklýktan çýkan
ýþýk akýsýnýn, ýþýklýðýn içindeki lambadan çýkan ýþýk akýsýna oraný (ýþýklýk geriverimi), ülkemizde 
çok rastlanan etüdsüz ýþýklýklarda % 10 a kadar düþmekte, yani ýþýklýklarda ýþýk kaybý % 90 lara
kadar çýkabilmekte ve ýþýklýk geriverimi ýþýklýk türüne göre genelde % 10~% 60 arasýnda
deðiþmektedir. Bu durum T.S.E. yönetmeliklerine gerekli ekleri yapmak ve kullanýcýyý
uyarmakla iyileþtirilebilir.

Iþýk kaybýnýn ikinci bölümü ýþýk akýsýnýn daðýldýðý doðrultu ile ilgi lidir. Iþýklýktan çýkan ýþýk
akýsý çoðu kez doðru yön len dir ile me mekte, ya da gerekli ve hesaplanmýþ katý açýlar içine
alýnama makta ve bu akýnýn büyük bölümü, gerekli ya da yararlý olmayan doðrul tu lara  gid erek
yok olmak tadýr. Bunun tipik örnek leri, daha çok dýþ aydýn lat mada görül mektedir. Yol, cadde,
açýk spor alaný, bina larýn cephe leri vb. yerlerin aydýn latýl masýnda, bu yerlerin sýnýrlarý
dýþýna çýkan dolayýsý ile bu sýnýrlar için deki aydýnlýða bir katkýsý olmayan ýþýk akýsý, etütsüz
uygu la ma larda çok büyük oran lara ulaþmak tadýr.

Bu denetimsiz ýþýk akýlarý, yalnýzca ýþýk kaybýna neden olma makta, ayrýca, göz kamaþmasýna
yani görsel algýda olum suzluk lara, atmos ferde ve özel mülkiyet sýnýrlarý içinde ýþýk kir li liði
olarak adlandýrýlan olay lara da neden olmak tadýr. Ýleri ülkelerde ýþýk kir li liðini engel le meye
yönelik kurallar getirilmiþtir. Bu kurallar ýþýk kaybýnýn azaltýl masýnda da yararlý olmak tadýr.
Ülkemizde de ayný þeyler yapýla bilir.

Ýç mekan larda da koyu renkli iç yüzeyler büyük oranda ýþýk kaybýna neden olmakta, ayný
zamanda görsel kon foru olumsuz yönde etkile mektedir.

Özetle necek olursa, elde edilen ýþýðýn önemli bir bölümü etüdsüz ve bakýmsýz ýþýklýklarda ýsýya
dönüþmekte, geri kalaný ise çoðu kez gereksiz doðrul tu lara gid erek yok olmakta hatta zararlý
olmak tadýr. Burda çok ayrýntýya gir ile me diði için açýk la na mamýþ olan baþka etkenler de hesaba
katýldýðýnda, ýþýk kaybý oranýnýn, ýþýk üre timinde sözko nusu ola bilecek enerji kaybý
oranýndan da daha yüksek ola bile ceði ortaya çýkmak tadýr. (Bu konuda daha geniþ bilgi için
YFU kuru luþunun “Aydýn lat mada Enerji Kaybý” ve “Aydýnlýðýn Nite liði” adlý yayýnlarýna
baþvu ru la bilir.)

Enerji kaybýnýn tanýmý konusu þöy lece özetle ne bilir: Aydýn lat mada enerji kaybý AxB gibi bir
büyüklüktür. Bunu yalnýzca A ya da B olarak taným lamak yanlýþtýr ve alýnacak önlem lerin
sistemli bir biçimde eksik olmasýna yol açar. Bir baþka deyiþle, dik kate alýn masý gereken oran,
ýþýk/enerji (lm/W) deðil, aydýnlýk/enerji (E/W) dir.

Bu konuda çok önemli bir nok taya daha -hiç ayrýntý ver ile meyecek olsa bile- deðinmek gerekir.
Aydýn lat mada esas amaç görsel algýnýn iyi ve kolay olmasýdýr. Bu “iyi ve kolay” ýn geniþ tanýmý
vardýr. Aydýnlýk düzeyi, iyi ve kolay gör menin tek koþulu deðildir. Önemli bir baþka koþul daha
vardýr. 

Bu, aydýnlýðýn nite liðinin, görsel algýlama konus unun özel lik lerine uygun olmasý koþu ludur. 

Bu koþul baþta da belirtildiði gibi bu yazýnýn çerçevesi içine sýðamayacak kadar geniþ
bir açýklama gerektirir. Ama hiç olmazsa esas kaybýn, yani aydýnlatmada temel amaç iyi ve
kolay görme koþullarýnýn yaratýlmasý olduðuna göre bu koþullarýn yaratýlmasýndaki enerji
kaybýnýn, aslýnda AxB gibi deðil AxBxC gibi bir büyüklük olduðunu ve C nin de A ve B den
daha az önemli olmadýðýný burda belirtmek gerekir.
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2- Önerilerin uygulanabilir olmasý da büyük önem taþýmaktadýr. Ülkemizdeki lamba ve ýþýklýk
üretimi ve bu güne kadar gerçekleþtirilmiþ olan aydýnlatma düzenleri dikkate alýnmadan
yapýlan öneriler, söz konusu kayýplarýn önlenmesinde, mümkün olanýn bile yapýlamamasý
sonucunu doðurmaktadýr. Örneðin konutlarda çok büyük oranda klasik akkor lambalar
kullanýlmaktadýr. Bunun yerine ayný duya kompakt flüoresan lamba takýlarak enerji harcamasý
en az beþ kat azaltýlabilir, bunu önermek yerine, enerji kaybýný beþ kat deðil de 5.4 kat azaltmak
üzere çubuk flüoresan önermek, iþi yokuþa sürmekten baþka birþey deðildir. Çünkü bu, büyük
deðiþiklikler ve önemli harcamalar gerektirir ve kimse de kolay kolay böyle bir iþe kalkýþmaz.
Ayrýca çubuk flüoresan ýþýklýklarýnýn (armatürlerinin) konut iç mimarisine uymasý da
genellikle çok zordur. 

Ayrýca bir tele vi zyon pro gramýnda 36 W çubuk flüoresan yerine, nedense 58 W çubuk flüoresan 
öner ilmiþtir. Oysa öner ilen bu lam banýn ýþýk verimi bugün kul lanýl makta olan 36W flüoresan
lam balara göre daha düþüktür. Ayrýca bunun için de, ýþýklýklarýn deðiþtirilmesi, yani yen iden bir
sürü har cama yapmak gerekir, ve alýnan ýþýk ta har canan ener jiye oranla daha fazla olmaz.

Bir de, bundan çok yýllar önce dile getirilmiþ olan “üç lam badan birini söndür” slo ganý
vardý. Bunun, daha ucuz ýþýk, ya da daha ucuz aydýnlýk elde etmekle hiç bir ilgisi olmadýðý
açýktýr. Bu, o zamanlar, yetersiz aydýnlýðýn, eði timde, üre timde, ruhsal ve bedensel saðlýkta,
güven likte, trafikte ve daha bir çok alanda ne gibi dolaylý ve dolaysýz, geçici ve kalýcý zarar lara
yol aça caðý bilin meden,  düþünül meden ya da hesaplanmadan acele ile ileri sürülmüþ bir
düþünce idi. Bugün hiç olmazsa bu tür düþünce leri geride býrakmýþ bulu nuyo ruz.

Genel sonuç olarak, bu konunun, daha ciddi bir biçimde ele alýn masý ve ülkemizde az sayýda
olsa bile, konuyu kap samlý bir biçimde ve tüm ayrýntýlarý ile bilen aydýn latma tasarýmcýlarýna
danýþýl masý gerek tiðini düþün mek teyiz.
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