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Aydınlatma dünyasında her gün yeni bir 
gelişme yaşanıyor. Teknik yenilikler birbirini 
hızla takip ediyorlar. Ortaya çıkan yeni 
teknolojiler mesleğimizi, iş yapma 
biçimimizi ve bizleri değiştiriyor. 
Büyüklerimiz, gaz lambaları ile aydınlatılan 
evlerde büyüdüler. Bizler de filamentli
ampuller ile aydınlatılan bir dünyaya 
gözlerimizi açtık.  LED aydınlatmaların çıkışı 
ile birlikte eski nesil aydınlatmalar da 
hayatımızdan çıkıp gittiler.  

Aydınlatma dünyasında son 20 yıl içinde 
meydana gelen teknolojik dönüşüme 
bakarak önümüzdeki 20 yıl içinde çok daha 
büyük ilerlemelerin olacağını şimdiden 
tahmin edebiliriz. 

Bu dönüşüme hazır mısınız?
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Önümüzdeki 20 yılın neler getireceğini 
kesin olarak bilmek mümkün değil ama 
nereye doğru gideceğini tahmin etmeye 
çalışabiliriz. Gelecekte aydınlatmada 
meydana gelecek gelişmeleri aşağıdaki 
konu başlıklarında inceleyebiliriz.

LED'den sonra 
ne gelecek?

Akıllı aydınlatmalar 
neler sunacak?

Akıllı şehir 
aydınlatmaları neler 
kazandıracak?

Pil teknolojisindeki 
gelişmeler ne vaat 
ediyor?

Biyolojik etkili 
aydınlatma 
nasıl çalışacak?

LI-FI (Işık ile internet) 
Avantajları neler 
olacak ?

Dağıtık güç sistemleri 
aydınlatmaya neler 
katacak ?
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Aydınlatmanın tarihine baktığımızda 
ateş, meşale, gaz lambaları, ampuller, 
floresan lambalar ve LED aydınlatmalar  
şeklinde gelişimi izleyebilirsiniz. LED 
aydınlatmalar, daha küçük ışık kaynaklarıyla 
daha az enerji tüketerek daha fazla ışık 
üretebiliyorlar.  Aydınlatmada meydana 
gelen bu gelişme insanoğlu için yeterli 
midir?

Bilim insanları bir sonraki aydınlatma 
devrimini gerçekleştirmek için  çalışmalara 
çoktan başladılar. 

Ledlerden sonra ne gelecek?

LED'den sonra ne gelecek?
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Bir sonraki adım Lazer aydınlatmalar 
olacak.  Bir LED diyottan çok daha küçük ve 
1000 kat daha fazla ışık üretecekler. Lazer 
diyotlar, üretilen bu muazzam ışık için 
LEDlere oranla çok daha az enerji 
tüketecekler. 

Peki bu kadar güçlü bir ışık 
kaynağı ne işe yarar?

Evlerin bir bölümünde üretilen bu çok 
yoğun aydınlatma, fiber optik kablolar ile 
evin farklı noktalarına taşınacak. 
Lambalarımızı aydınlatmak için 
avizelerimize elektrik taşımak yerine 
merkezi aydınlatmayı lambalarımıza 
taşıyacağız. 

LED'den sonra ne gelecek?
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Evlerimizde kombilerde ürettiğimiz ısıyı 
evin farklı bölümlerine nasıl ulaştırıyorsak, 
ışığı da aynı şekilde evin farklı bölümlerine 
fiber optik dağıtım sistemi ile ulaştıracağız.
Şu an kullanmakta ve üretmekte 
olduğumuz tüm aydınlatma ürünleri bu 
yeni sisteme göre güncellenecekler.  Lazer 
aydınlatmalar sektörümüzü baştan sona 
değiştirecekler.

Lazer diyotlarda üretilen ışık LED'lere 
oranla çok daha ekonomik olacağından 
evlerde kullanılan ışık ve aydınlatma 
armatürlerinin sayısının artacağını tahmin 
edebiliriz. Bu teknoloji henüz başlangıç 
seviyesinde ama kesin olan bir şey var 
bizden sonraki nesil aydınlatmayı bizden 
farklı bir biçimde kullanacaklar. 

LED'den sonra ne gelecek?
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Geleneksel aydınlatmaların yakın bir 
gelecekte hayatımızda yer almayacaklarını 
tahmin etmek hiç de zor olmasa gerek. 
Daha fazla konfor, güvenlik ve daha düşük 
enerji tüketimi vaat eden akıllı 
aydınlatmalar ile karşılaşacağız. 

Akıllı aydınlatmalar ile duvar 
anahtarları ve butonlar gereksiz hale 
gelecekler. Odaya girdiğinizde sizi tanıyan 
lambalarınız ihtiyaçlarınıza göre otomatik 
olarak yanacaklar. Odadan ayrıldığınızda 
açık kalan ışıkları artık dert etmenize gerek 
olmayacak. Bu özellik ile gerçek bir enerji 
tasarrufu sağlayabileceksiniz. 

Akıllı Aydınlatmalar neler sunacak?

mailto:info@avonni.com
http://www.avonni.com/


Karayolları Mah. Cebeci Cd. 568/4 Sk. No:6 Gaziosmanpaşa Istanbul / Türkiye
Tel : +90 212 535 09 09 |  info@avonni.com | http://www.avonni.com

Günün saatlerine bağlı olarak ışık 
rengini ihtiyaçlarınıza göre düzenleyen 
lambalar ile daha verimli çalışabileceksiniz. 
Çalışma, dinlenme ya da eğlence 
zamanlarınıza göre tam ihtiyaç duyduğunuz 
ışığı alacağınız akıllı aydınlatmalar geliyor. 

Bir ofiste pencere kenarında bulunan 
masalar ile pencereden uzak masaların ışık 
ihtiyaçlarını dengeleyecek ve homojen bir 
ışık sunacak aydınlatma ürünleri geliyor.

Çok yakın bir gelecekte internet ya da 
bir lokal ağa bağlanmamış herhangi bir 
aydınlatma ürünü olmayacak. Dünyadaki 
tüm cihazların internet üzerinden 
haberleştiği bir zaman dilimine çok yakında 
şahitlik edeceğiz.

Akıllı Aydınlatmalar neler sunacak?
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IOT (Internet Of Things) eşyaların 
interneti kavramı hemen her yerde 
karşımıza çıkmaya başladı. Aydınlatma 
armatürlerinin bu gelişmenin dışında 
kalacağını düşünemeyiz. Hatta 
aydınlatmanın IOT teknolojisinin en etkili 
uygulama sahalarından birisi olacağını 
söyleyebiliriz. 

Akıllı aydınlatmalar hakkında daha fazla 
bilgi almak için Akıllı aydınlatmalar 
makalemize göz atmak ister misiniz?

Akıllı Aydınlatmalar neler sunacak?

Akıllı Aydınlatmalar 
makalesini okumak için tıklayın.
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Makalenin devamını 
sitemizden okumak için tıklayın.

Yazının devamında neler bulacaksınız?
• Akıllı şehir aydınlatmaları
• Gelişen pil teknolojisi aydınlatmaya ne 

katacak?
• Biyolojik etkili aydınlatma nedir?
• LI-FI neler sunacak ?
• Dağıtık güç sistemleri aydınlatmaya 

neler katacak ?
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