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Performans

LEDli ışık kaynaklarının  

performansı, kaynağı

oluşturan 3 grup elemanın  

performansına bağlıdır:

1. Optik elemanlar

2. Elektriksel elemanlar

3. Mekanik ve ısıl  

elemanlar



Performans

• LEDli ışık kaynakları için performans  
göstergeleri,
– Işık akısı ve etkinlik faktörü

– Renk sıcaklığı ve renk sürekliliği

– Ömür süresi – LED çip / LEDlamba

– Işık dağılımı
• Yönlendirilmiş ışık – Candela

• Her yöne ışık -Lümen



LEDÇipi



Kaynak Türü Akım Işık Akısı Uygulamalar

T1-tip (3 –7  

mm)
5 – 20 mA <1 – 4 lm

• Uyarı ışığı

• Trafik ışığı

• Elektronik tabelalar

Yüzey

e  

monte

5 – 20 mA 1 – 10lm
• Otomotiv

• LCD arka aydınlatma

• Elektronik tabelalar

P4 20 – 100mA 1 – 20 lm
• Otomotiv

• Reklam harfleri

Yüksek güç
200-1500

mA
50-400 lm

• Genel aydınlatma

• Taşınabilir

• Mimari

Çokluküçük  

çip

200-700

mA
150-500 lm • Genel aydınlatma

Çoklu yüksek

güççipi

200-1000

mA

300-3000

lm
• Genel aydınlatma





RGB Mavi LED +  
Fosfor

Avantajlar:

• Ayarlanabilir renk

sıcaklığı, renkler

• Her renkte ışık

mümkün

Dezavantajlar:

• Kontrolü zor

• Renkselgeriverim

endeksi düşük

• Etkinlik faktörü

düşük

Avantajlar:

• Tek LED

• Kontrol etmesi

kolay

• Optik elemanlar

kolay

• Renksel geriverimi

yüksek (~82)

Dezavantajlar:

• Etkinlik faktörü

ortalama seviyede

Avantajlar:

• Enyüksek

etkinlik faktörü

• En yüksek  

renksel  

geriverim

Dezavantajlar:

• Kontrolü zor

LEDlerle Beyaz Işık Üretimi
Mavi LED +  

“Uzaktan” Fosfor
“BSY” + Red

+

Avantajlar:

• Mavi LEDve

Fosfora göre+5-

10%   daha yüksek

etkinlik faktörü

• Yüksek renksel

geriverim

• Kontrol kolaylığı

• Dezavantajlar:

• Pahalı

• Katı form

faktörleri





Çeşitli Işık Kaynakları için Spektral Dağılım

LEDFLHID

Güneş Akkor Telli









Renksel Geriverim / RenkSıcaklığı

CRI = 62 CRI = 93

CRI = 80 CRI = 92



Etkinlik Faktörü

Çeşitli ışık kaynakları için, Ocak 2013 yaklaşık etkinlik faktörü değerleri. Siyah kutularçıplak  

konvansiyonel kaynakların veya LED paketlerinin etkinlik faktörünü göstermekte, bu  

değerler üretim, kullanılan malzeme, güç ve diğer faktörlerle değişmektedir. Gölgeli

bölgeler bu kaynakları içeren armatürlerin etkinlik faktörlerini göstermekte ve sürücü,ısıl  

ve optik kayıpları da hesaba katarak tüm sistemi dikkatealmaktadır.



Etkinlik Faktörü

*2013 DOE SSL Multi-Year ProgramPlan

http://apps1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/ssl/ssl_mypp2013_web.pdf


Ömür süresiyle

ilgili endişeler yeni  

endişeler değil.



Ömür



L70 – Faydalı Ömür Süresi

• Işık akısı arızası için temel kriter, ışık çıktısının genellikle ilk değerinin
%70’ine düşmesi olarak değerlendirilmektedir.

• Bu ömür süresi L70 olarak belirtilmektedir.

• Işık akısı bakım anma değerleri bir ürün örnekleminin %50sinin L70 
seviyesine ulaştıkları süre olarak kabul edilir ve bu değer de L70-B50 
olarak gösterilir.

• Işık akısı sabitliği performansını ölçmek için kullanılan başka bir  
yöntem ise sabit bir zaman aralığında, örneğin 25000 saat, beklenen  
ışık akısını belirlemektir.

• Bu yöntem ürünler arasında karşılaştırma yaparken daha etkili  
sonuçlar sağlamakta ve özellikle L70 süresi ürünün hedeflenen kullanım  
ömrünü veya sistemde yer alan başka bir komponentin ömür süresini  
aştığında faydalı olmaktadır.



50,000 saat

• 137 yıl @ 1saat/gün

• 68.5 yıl @ 2 saat/gün

• 34.2 yıl @ 4saat/gün

• 22.8 yıl @ 6saat/gün

• 17.1 yıl @ 8saat/gün

• 11.4 yıl @ 12saat/gün

• 5.7 yıl @ 24saat/gün



Retrofitler


