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ÇEVRESEL
kontrol
sistemleri
(ECSEnvironmental Control System), kullanılan
mahallerde, nakliye bölmelerinde ve elektronik teçhizat bölmelerinde havalandırma, ısıtma,
soğutma, nem/kontaminasyon kontrolü ve
basınçlandırma ile ilişkili olan bütün sistem ve
cihazlar için hava taşıtları sanayisinde kullanılan
genel ve çok geniş kapsamlı bir ifadedir. ECS
terimi genellikle ön camın buğusunun giderilmesi, uçak kanadı buzlanmasının engellenmesi,
oksijen sistemleri ve diğer pnömatik ihtiyaçları
da kapsayan bir terimdir. Bu sayılı işlevleriyle
ilgili olan tasarım gereksinimleri ve düzenleyici
kısıtlamalar bu bölümün içerisinde incelenmemiştir.

1. TASARIM ŞARTLARI
Tasarım şartları hava taşıtları uygulamalarında
birkaç bakımdan diğer iklimlendirme uygulamalarından ayrılır. Ticari ulaşım hava taşıtları, genellikle koruma olmadan hayatta kalma
şartlarının olmadığı fiziksel bir çevrede çalışırlar. Uçuş esnasında çevre havası ekstrem
düzeyde soğuk ve kuru olabilir ve yüksek seviyelerde ozon içerebilir. Yer seviyesinde çevre
havası sıcak, nemli ve partikül madde, aeresol-

Şekil 1. İrtifa ile Çevre Sıcaklığı Arasındaki İlişki Grafiği

ler ve hidrokarbonlar gibi bir çok kirletici içerebilir. Bu şartlar, zemin operasyonlarından uçuşa
çok hızlı bir biçimde değişebilir. Sıcak bir günde
zemin koşullarında yüksek nem çoğunlukla
iklimlendirme cihazlarının kapasitesini dikte
eder ve uçuş koşulları, besleme havası kompresörünün kapasitesini belirler. Maksimum ısıtma
gereksinimi ya uçuş durumundaki koşullardan
ya da soğuk bir gündeki zemin koşulları tarafından belirlenir.
Asıl güvenlik gereksinimlerine ek olarak, ECS,
yolcular ve uçuş ekibi için konforlu bir kabin
ortamı sağlamalıdır. Bu, yolcuların yüksek
yoğunluklu biçimde oturtulması nedeni ile özel
bir zorluk teşkil eder. Buna ek olarak, hava
taşıtları sistemleri düşük ağırlıklı, hızlı bakım ve
servis için kolay ulaşılabilir, yüksek güvenilirlikte, uçuş titreşimlerine ve manevra yüklerine
dayanabilir ve uçuş sisteminden kaynaklanabilecek çeşitli hataları telafi edebilecek bir yapıda
olmalıdır.

Çevre Sıcaklığı, Nemi ve Basıncı
Şekil 1 sıcak, standart ve soğuk günler için tipik
tasarım çevre sıcaklığı profillerini göstermektedir. Hava taşıtının çalışacağı bölgelere bağlı olarak belirli bir hava taşıtının tasarımı için kullanılan çevre sıcaklıkları Şekil 1’den daha yüksek
ya da daha düşük olabilir. Ticari hava taşıtları
için çeşitli irtifalarda tasarım çevre nem miktarları Şekil 2’de gösterilmiştir. Bununla birlikte,
bazı bölgelerde nem içeriğinin 30 g/kg kuru
hava seviyesini aştığı çalışma durumu mümkündür. İrtifaya göre çevre basıncındaki değişim Şekil 3’te gösterilmiştir. Daha yüksek irtifalarda kabin nem hesaplamaları için psikrometrik

Şekil 2. Tasarım Nemlilik Oranı
OCAK - ŞUBAT 2019

TTMD DERGİSİ EKİ

3

bulunur. Isı transferi aşağıdaki etmenleri içerir:
• Hava taşıtı dış cidarı ve sınır tabaka arasında
taşınım
• Hava taşıtı dış cidarı ve dış çevre arasında
ışıma
• Pencereler yoluyla uçak gövdesi üzerine ve
zeminden yansıyan güneş ışınımı
• Kabin duvarları ve hava taşıtı iskeleti yoluyla
iletim
• İç kabin yüzeyi ve kabin havası arasında taşınım
• İç ısı kaynaklarından (örn., elektrikli ekipmanlar) taşınım ve ışıma
• Buhar çevrimi sistemlerinden gizli ısı

Uçuş Sırasında Çevre Havası Sıcaklığı

Şekil 3. Kabin Basıncı ve İrtifa İlişkisi Grafiği

Uçuş esnasında, hava taşıtının dış yüzeyiyle
temastaki çok soğuk çevre havası, ram (çarpan
hava) etkisiyle ısınır ve sıcaklık artışı aşağıdaki
denklemlerle hesaplanabilir:

diyagrama bakınız. Şekil 4, 2440 m irtifa için
bir psikrometrik diyagramı göstermektedir.

Isıtma/Havalandırma Yükünün Belirlenmesi
Belirli bir hava taşıtı modeli için soğutma ve
ısıtma yükleri, iklimlendirme yüklerini de içeren
bazı elemanların ısı transferi hesabı tarafından

• Kabin ve yolcular arasında taşınım ve ışıma
Şekil 4. 2440 m Kabin İrtifası için Psikrometrik Diyagram
4
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ya da

= Gaz sabiti;
= Uçağın Mach sayısı
= Uçağın Mach sayısı,

Uçuş Sırasındaki Çevre Basıncı

burada;
= Havanın Prandtl Sayısı (örn. 240 K’de Pr=
0.73)
= Çevre statik sıcaklığı, K
= Çevre toplam sıcaklığı, K
= Havanın özgül ısı oranı,
= Uçağın Mach sayısı
= Türbülans sınır tabakası için geri kazanım
faktörü (yani, hava moleküllerinin yüzeyde
durağan halde beklediği sınır tabakasında toplam sıcaklık geri kazanım oranı)
=Gerikazanım sıcaklığı (veya adiyabatik
duvar sıcaklığı), K
Örnek 1. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü
(ICAO) soğuk bir günde 9144’ten 12192 m
irtifasına -65°C (208K) statik bir
sıcaklığa
sahip olup Prandtl sayısı 0.739’dur. Bir uçak
0.8 Mach ile uçuyorsa uçağın yüzeyindeki dış
sıcaklık değeri ne olacaktır?

Uçağın gövdesinin (kabinin etrafındaki yapı)
büyük bir kısmı üzerindeki statik basınç esasen
uygun bir irtifada çevre basıncına eşit olacaktır.

burada;
= Gövdeyi çevreleyen basınç,
= Basınç katsayısı, birimsiz; gövdenin yolcu
kısmı için yaklaşık olarak sıfır
= Serbest akan veya çevre hava yoğunluğu,

Uçuş Sırasındaki Dış Isı Transferi Katsayısı
Uçak gövdesinin esasen serbest akış statik
basıncında olması, uçak gövdesi üzerinde herhangi bir noktada dış ısı transferi katsayısının
belirlenmesinde bir düz plaka analojisinin kullanılabileceğine işaret etmektedir:

Çözüm: Çoğunlukla iterasyon gerekir. İlk tahmin
için
:
K
değerleri aşağıdaki sıcaklıkta bulunur.
K

K

Hava Hızı ve Mach Sayısı
Uçağın hava hızı, lokal ses hızına göre uçağın
Mach sayısına bağlıdır:

burada;
= Havanın özgül ısı oranı,

burada;
= dış akış ısı transferi katsayısı,
= yerel Reynolds sayısı, birimsiz
= burundan itibaren ilgilenen noktaya kadar
gövde boyunca uzunluk, m
= çevredeki havanın (ağırlığın) film sıcaklığındaki,
, özkütlesi,
=
sıcaklığındaki havanın mutlak viskozitesi;
3.673x10-9
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= dış yüzey alanı,
= dış yüzey sıcaklığı, K
= dış yüzeyden taşınımla ısı kaybı, W
= uçağın hava hızı,
burada

Zemindeki Dış Isı Transferi Katsayısı
Baskın olarak taşınımla ısı aktarımı rüzgâr hızına,
uçak gövdesinin sıcaklığına ve diğer etkenlere
bağlıdır. Durgun havada yatay ve büyük bir silindirin ısı taşınım katsayısı (doğal taşınım) tamamıyla kaldırma kuvvetiyle ilişkilidir ve aşağıdaki
gibi ifade edilir:

rüzgar

hızıdır
bağıntısındaki

ve
,
sıcaklıkta

hesaplanır.
Örnek 2. Uçak gövdesinin, çapraz akış içerisinde
bir silindir olmasının bir yaklaşımı. Uçak gövdesinin çapı 3.7 m ve 37 m uzunluğundadır ve
4.3
çapraz akış içerisinde, film sıcaklığı 319
K’dir. Yüzey sıcaklığı, güneş ısıtmasının mertebesi ve boya rengi ile değişiklik göstermektedir.
Mesela, tipik bir beyaz boyanın sıcaklığı çevre
hava sıcaklığına göre 17 K daha yüksek olabilir. Bu nedenle, gövdeden ısı transferi aşağıdaki
gibi olacaktır:
Doğal taşınım:

burada;
= yerçekimi ivmesi, 9.8
= havanın ısıl iletkenliği,
= kinematik viskozite,
= uçak gövdesinin çapı, m
= doğal taşınım ısı transferi katsayısı,

= havanın genişleme katsayısı =

, burada,

,K
=

Zorlanmış taşınım:

= yüzey sıcaklığı, K
= uçağın hava hızı,
= Grashof sayısı
Pr = Prandtl sayısı
Göreceli olarak az bir esinti bile aynı yatay
silindirden dikkate alınır düzeyde bir ısı kaybına neden olacaktır. Bir silindir için zorlanmış
taşınım yoluyla ısı transferi katsayısı aşağıdaki
bağıntıdan hesaplanabilir.

için. Bu Reynolds sayısı
belirtilen aralığın dışında olsa da ekstrapolasyon daha komplike diğer metotlarla karşılaştırıldığında yaklaşık %10’luk bir hataya (daha düşük
tahmin) sahip olduğuna dikkat edin.
Bu durumda, ısı transferi katsayılarının kar-
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şılaştırılması, ısı transferinin zorlanmış taşınımla domine edildiği, bu sebeple doğal taşınım
durumu göz ardı edilebilir.

Dış Işıma
Kabinini sarmakta olan uçak gövdesi bölümü
gökyüzüne başlıca ışıma yaymaktadır. Deniz
seviyesinde, gökyüzü sıcaklığı, çevreleyen hava
sıcaklığından (nem ve diğer etmenlere bağlı olarak) 17 K daha soğuktur. Uçak tırmandıkça, ışımanın olacağı hava miktarında bir azalma olacaktır ve bu sebeple hava sıcaklığı ve gökyüzü sıcaklığı arasındaki fark artacaktır. Örneğin, 9000 ile 11000 m arasındaki bir seyir irtifasında gökyüzü sıcaklığı hava sıcaklığından
(serbest akış statik sıcaklığı) 56 K daha soğuktur. Sınırlayıcı koşul, tabii ki, gökyüzü sıcaklığının kozmik arka plan ışımasının olduğu (KAI) dış
uzaydır. Gökyüzü sıcaklığı, bu durumda sadece
yaklaşık 3 K olacaktır. Gökyüzüne ışıma yoluyla
kaybedilen ısı aşağıdaki gibidir.

burada;
= dış yüzeyden ışıma ile kaybedilen ısı miktarı, W
A = dış yüzey alanı,
= dış yüzey sıcaklığı, K
= Stephan-Boltzmann sabiti,
= yüzeyin emisivitesi, boya, vs.
= gökyüzü sıcaklığı, K
Güneşin zeminden ışımasının detayları Bölüm
35’te açıklanmıştır; bununla birlikte, seyir esnasında, gelen güneş ışıması irtifaya göre uyarlanabilir. Güneş ve uçak arasındaki hava kolonu
günün farklı saatlerine göre (açı) ve irtifaya
göre değişiklik gösterir. Standart deniz seviyesindeki güneş akısı, belirli bir gün ve enleme
göre, irtifa için Beer yasası kullanılarak uyarlanabilir:

burada;
= enlem ve günün saatine bağlı olarak deniz
seviyesindeki bir yüzeye gelen güneş ışıması,
= güneş sabiti, 1355
= irtifada güneş akısı normali,
= deniz seviyesinde güneş akısı normali,
= irtifa için düzeltme faktörü
= türbidite (bulanıklık) faktörü: temiz hava
için 2.0, kirli hava için 4 ve 5 aralığında
= hava kütlesinin göreceli kalınlığı,
= moleküler saçılım sabiti
= yüzey, pencere ve boya vb.’nin solar emiciliği
= dış yüzey alanı,

İletim
Kabinin içindeki havadan kabini çevreleyen
ortama iletim yoluyla ısı aktarımı birbirleriyle
seri ve paralel birkaç ısı transferi bileşenlerinden oluşmaktadır. Yapı tipik olarak oldukça iletkendir (örn., alüminyum) ve içeriden dışarıya
doğru bir direkt ısı yolunun oluşmaması için
yatılmak zorundadır. Yapı, tipik olarak çevresel ve boyuna kirişler tarafından desteklenen
bir dış kabuğa sahiptir. Elemanlar yapısal olarak
verimli bir bağlantı gerektirir ki bu da genellikle
ısıl olarak verimliliği sağlar, böylece bütün yapı
esasen aynı sıcaklıkta olur. Bunun sonucu olarak, etkin “kanatçık (fin)” alanı hava taşıtı gövdesinin basit dış yüzey alanından daha büyük
olabilir. Şekil 5, bir uçak yalıtımı düzenlemesi
için bir örnek göstermektedir.
Yolcuların konforu için kabin duvar sıcaklığı,
kabinin içerisindeki hava sıcaklığından aşırı
derecede farklılık göstermemelidir, çünkü yolcular duvarla ve diğer iç yüzeylerle sık sık
temas halindedir. Isıl yalıtım bu ihtiyaca karşılık
gelmekte ve aynı zamanda ses yalıtımı da sağlamaktadır ki ses yalıtımı da baskın bir gereksinim durumudur.

Kabin Duvarı Boyunca Yığılma Basıncı
Soğuk dış kabuk uçuş sırasında, kabin ve kabin
duvarı-dış kabuk tarafından oluşturulan boşluk arasında doğal taşınımlı bir akış oluşturur.
OCAK - ŞUBAT 2019
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Çünkü, bu boşluk normalde yalıtım örtüleriyle
doludur, hava akışına görece poroz direnç gösteren bir yapıdır. Dış kabuk çoğunlukla kabinin
çiğlenme noktasının altındadır (ve donma noktasının altındadır), bu nedenle yapı üzerinde su
yoğuşmakta ve zamanla buz oluşabilmektedir.

YALITIM ÖRTÜLERİ

Şekil 5. Uçak Yalıtımı Düzenlemesi Örneği
Boşluğun içine ve dışına olan akış miktarı kabin
duvarının sızıntı alanıyla ilişkilidir. Sızıntı yaygın
olarak panel bağlantıları ve girintilerin çevreleyen küçük boşluklar arasından oluşur. Sızıntı,
genellikle panel bağlantı parçaları ve çevreleyen penetrasyonlardaki boşluklarla birlikte, kapı
çevrelerinden ki buralarda ilave yapı ve mekanizmalar ısıl iletkenliğe ve dış cephe hava pasajlarına bir artış sağlayabilir. Boşluğun içine ve
dışına belirli bir miktardaki akış, kalkış ve iniş
sırasında kabinin normal basınçlandırması ve
basınç azaltımı nedeni ile önlenemez. Sürüş
basıncı ya da yığılma basıncı, basitçe bağlantılı hacimler arasındaki yoğunluk farkıyla ifade
edilir.

burada;
= boşluk yüksekliği, m
= sıcaklık, K
= hava yoğunluğu,
= yerçekimi ivmesi,
= gaz sabiti,
8
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= yığın basıncı,
= kabin mutlak basıncı,

Yolcu Kaynaklı Metabolik Isı
İnsanlardan kaynaklı metabolik ısı yayılımı ayrıntılı bir şekilde ASHRAE Handbook–Fundamentals 2013 kitabının 9. Bölümünde işlenmiştir.
Uçak kabini sıklıkla yüksek irtifalarda bulunduğundan duyulur ve gizli ısı arasındaki dengeleme bu bölümde verilenden az miktarda değişir. İrtifa için doğrulama adına, aşağıdaki yaklaşım önerilir. Öncelikle, ısı transferi katsayısı
hesaplanmalıdır:
Düşük hava hızı için
taşınım tarafından domine edilir:

akış, doğal

Dinlenme durumunda bir yetişkinin silindirik
yaklaşımı için
, olduğundan
ve
değerleri için,

Daha yüksek hava hızları için
,
akış zorlanmış taşınım tarafından domine edilir:

Dinlenme durumunda bir yetişkinin silindirik
yaklaşımı için
olduğundan,
ve
değerleri için,

Bu iki düzeltme faktörü, bütün hız aralığını
temsil edecek biçimde
daha
basit bir ilişki elde etmek için kombine edilmiştir [bkz. ASHRAE Handbok–Fundamentals 2013
kitabı Bölüm 9, Denklem 37]:

Sonrasında, yolculardan buharlaşma veya kütle

transferi incelenirse, evaporatif ısı transferi
katsayısı ortam basıncı ile ters orantılı olarak
değişir [bkz. ASHRAE Handbook–Fundamentals
2013 kitabı Bölüm 9, Denklem 38]:

ve

Yerine konursa,

= difüzivite,
= havanın özgül ısısı, 1005
= su buharı için gaz sabiti; yaklaşık 461

Deniz seviyesinde ve dinlenme durumunda otururken, metabolik ısının yaklaşık %70 kadarı
taşınım/ışıma yoluyla (72W duyulur veya 29
W taşınım,
, artı 43W ışıma,
) ve %30 kadarı buharlaşma yoluyla (31W
gizli ısı) kaybedilir (bkz. Tablo 1). 2440 m
kabin irtifasında, durağan havada, duyulur ısı
taşınımla
düşecektir,
ışıma 43 W değerinde kalacak ve gizli ısı ise
değerine artacaktır, toplam 103 W için. Bu durum, 102.6 W toplam
gereksinim ile karşılaştırıldığında, konfor adına
hafifçe daha yüksek bir sıcaklık durumunu ifade
ederken, irtifa durumunda ise net etki olarak
hafifçe soğuk bir his durumu ortaya çıkaracaktır.

İç Isı Kaynakları

burada;
= Lewis ilişkisi, °C/Pa
= ısı transferi katsayısı,
= deniz seviyesindeki ısı transferi
katsayısı,
= evaporatif ısı transferi katsayısı,
= irtifadaki evaporatif ısı transferi
katsayısı,
= deniz seviyesindeki evaporatif ısı transferi
katsayısı,
= irtifadaki kabin basıncı,
= deniz seviyesindeki basınç; 2116
= havanın gaz sabiti; 286.5
= insan derisi sıcaklığında buharlaşma entalpisi,
= havadaki su buharının kütlesel difüzivitesi,

Kabin içerisindeki ısı kaynakları değerlendirilirken ticari binalar ve konutlarda HVAC için bazı
paralellikler söz konusudur. Cihazlar (soğutucular, geleneksel fırınlar, mikrodalga fırınlar vs.),
ışıklandırma ve eğlence sistemleri (TV, ses
sistemi vs.) gibi bir çok ısı kaynağı kabin içerisinde bulunabilir. Bunlara ek olarak, ticari bir
uçağın çalışması ile ilgili olan elektronik parçalar ve ekipmanlar da uçağın çevre kontrol sistemine bir talep oluşturmaktadır.

Soğutma Gereksinimleri.
İklimlendirme
için
boyutlandırma kriteri, genellikle zeminde
çalışma durumu esnasında sıcak ve nemli bir
günde uçak tamamen dolu ve kapıları kapalı
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iken yapılır. İkinci bir değerlendirme, yolcular
binmeden önce, ısınmış ve boş bir kabinin içinin
soğutulmasıdır; genellikle 30 dakikadan daha
az bir süre istenir. Bu, sıcak gün yerdeki tasarım koşulları için kabin sıcaklığı genellikle 24 ve
27°C arasındadır. Seyir esnasında, bütün yolcu
ısıl yükü için sistem, kabin içini 24°C’de tutmalıdır. Hava çevrimi makineler kullanıldığında,
soğutma yükü çoğu durum için tamamen duyulurdur.
Isıtma Gereksinimleri. Isıtma gereksinimleri kısmi
olarak dolu olan bir hava taşıtının çok soğuk bir
gün için duyduğu gereksinimlere göre değerlendirilir. Soğuk bir uçak kabininin 30 dakika içinde
ısıtılması istenir. Soğuk bir gündeki zemin
çalışma koşullarında kabin sıcaklığı genellikle
21°C olmalıdır. Sistem, seyir esnasında, kargonun donmasını engellemek için kargo zemin
sıcaklığının 0°C’den yüksek olmasını, kargo
bölümünün 4.4°C’den yüksek olmasını ve kabin
%20 yolcu yüküne sahip iken kabin sıcaklığının
24°C’de olmasını sağlamak zorundadır.

Sıcaklık Kontrolü
Kabinin bir bölümü veya kokpit, bağımsız bir
besleme sıcaklığı kontrolü yeteneğine sahipse
zon olarak adlandırılır. Ticari hava taşıtları
(19’dan fazla yolcu) en az iki adet (kokpit ve
yolcu kabini) ve yedi adete kadar zona sahip
olabilir. Bu mürettebat ve yolcu zonları, 18
ile 29°C arasında değişen, her zon için mürettebatın belirlediği sıcaklıklarda ayrı ayrı sıcaklık kontrollüdür. Bazı sistemler, yolcu zonlarında yolcular tarafından ayarlanan sınırlı sıcaklık kontrolüne sahiptir. Seçili zonun sıcaklığı,
hissedilen sıcaklığın 1K aralığında kontrol edilir ve zondaki sıcaklık homojenliği 3K aralığında
olmalıdır. Ayrık sıcaklık kontrolleri kargo bölümleri için sağlanabilir.
Sıcaklık kontrolü havalandırma gereksinimleri
için dominant etken olabilir. Uçak gövdesinin içi,
uçuş için gerekli olan bazı elektrik/elektronik ısı
kaynaklarına ek olarak çevreden, yolculardan
ve yolcuların aktivitelerinden ısı yüklerini bulundurur. Bu artan ısı yükleri, besleme sıcaklıklarının düşürülmesi ile düzenlenir:

burada;
= kabine giren ısının tamamı, W
= havanın kütlesel debisi,
= özgül ısı; hava için 1006
= sıcaklık, K
Hem ısıl yükler çok büyük olduğu zaman hem
de kütlesel debi çok düşük olduğu zaman, her
zonun besleme sıcaklıklarının, suyun (nemin)
donma sıcaklığı gibi, uygulama kısıtlamaları vardır.

Hava Hızı
Yolcu kabinleri, tiyatrolar ve eğitim salonları
gibi çok yüksek kullanıcı yoğunluklarına sahip
binalarla büyük benzerlik göstermektedir. Böyle
durumlarda, iklimlendirme sistemi genellikle
soğutma modunda çalışmaktadır (yani, besleme difüzör sıcaklığı oda sıcaklığından daha
soğuktur). Kanal hızlarının yüksek olduğu, kanal
sıcaklıklarının düşük olduğu ve resirküle hava
oranının (karışımın yaklaşık %50’si) binalara
göre (%95’e kadar kullanılabilir) daha küçük
olduğu kanallama ve difüzör ağları soğuk hava
sistemlerinde en iyi şekilde tanımlanmışlardır.
Soğuk hava difüzörleri, bir hava taşıtı kabininde
yolculara en yakın mesafelerde bulunur. Tasarım zorluğu, konforsuz hava akışları olmadan
yolculara soğuk havanın sağlanmasıdır.
Bir uçak kabininin hız karakteristikleri yalnızca
laminerden türbülansa geçiş akışı davranışı
tarafından etkilenmektedir. Besleme difüzörü
Reynolds sayısı genellikle 3000 ile 5000 arasındadır. Difüzör tarafından kaynaklanan türbü-

Şekil 6. Uçak Kabininin Koltuklu Bölgesinde Ölçülen Zamana
Bağlı Hava Hızı
10
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lans, hissedilen hava akışını etkiler. Şekil 6, bir
hava taşıtı kabini içerisinde ölçülen düzensiz hız
değişimlerini göstermektedir. Zamanın herhangi
bir anında, kabin içindeki hız alanı değişecektir
ama genel bir dağılım, zaman ortalamalı hız için
gelişecektir. Bunun bir örneği, bir yolcu kabininin hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) ile
modellenmesidir. Havalandırma havası, kabine
merkezin yanından girmekte ve kabine iki yönden üflenmektedir. Hava, Şekil 7’de gösterildiği
gibi zemine yakın her iki yandan çıkar.
Hava hızını değerlendirmek için öngörülen hoşnutsuzluk yüzdesi (PPD) veya öngörülen ortalama oy (PMV) gibi bazı konfor indisleri kullanılır. Ayak bilekleri ve boyun gibi vücudun hava
akışına hassas bölgeleri, hava dağıtım sistemi
tasarımında özel dikkat gerektirir. Hız gereksinimleri ASHRAE Handbook–Fundamentals 2013,
Bölüm 9’da ve ASHRAE Standartı 55’te detaylı
olarak tanımlanmıştır.

yoludur. Gerekli olan 4
hava, deniz seviyesinde ve 24°C sıcaklıkta 3.3
kadardır. Diğer
kabin irtifalarında ya da basınçlarında, hacimsel
debiler aşağıdaki denklemle bulunabilir.

burada;
= 0.00416
= 0.2865
= kabin sıcaklığı; 21°C = 294 K
= Tablo 2’deki kabin basıncı, kPa

Tablo 2. FAA-Kişi başı ara hava debisi

Havalandırma
Jet motorunun kompresör kısmından çekilen
havaya ara hava (aynı zamanda dış hava, taze
hava, çevre havası, dış ortam havası da) denir.
Hava, motor dışındaki kaynaklar tarafından elde
edildiğinde, artık motordan alınmadığı için net
bir ayrım yapılacak olursa, ara hava değildir.
Mevcut FAA (Federal Aviation Adminstration
– Federal Havacılık İdaresi) koşulu,
kişi başı 4
arahava/dış hava sağlanmasıdır.
Ara
havanın havalandırmada kullanımında,
hacimsel
debi
kabin basıncı ve
sıcaklığı ile değiştiği için bu koşul
kütlesel debi ile
ifade edilmektedir.
Kabin irtifası, kabin
basıncını standart
bir basınç değerine
referanslanması
tarafından
kabin
basıncının belirtilmesinin uygun bir Şekil 7. Kabin Hava Hızlarının CFD Sonuçları, m/s
OCAK - ŞUBAT 2019
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Birçok hava taşıtında, ara hava/dış ortam hava
debisi filtrelenmiş veya resirküle hava ile desteklenmiştir. Kabine giren resirküle havasının
miktarı ile ilgili şu anda düzenleyici bir koşul
yoktur, fakat alışılagelmiş olarak kişi başına 4.7
resirküle hava, yönetmelik tarafından gerektirilen ara havaya ek olarak kullanılır ve bu da
toplamda 2440 m kabin irtifasında kişi başına
yaklaşık 9.4
havaya eşittir.
Havalandırma Etkenliği. ASHRAE Standart
62.1-2013 ve Standart 161-2013 havalandırma etkenliğini (HE), hacim içindeki karışımın,
mükemmel olarak karışmış bir sisteme göre bir
ölçütü olarak belirtmiştir (Standart 62.1, havalandırma etkenliği (HE) yerine, zon hava dağıtım etkenliği
terimini kullanmaktadır).
Aşağıdaki denklemlerle tanımlanabilir:

burada, c = kirletici (kontaminasyon) derişimidir, ya da

burada;
= hacimsel lokal kirletici konsantrasyonu
= girişte kirletici konsantrasyonu
= tam karışım durumunda konsantrasyon
= kabine veya zona kirletici akışı,
= solunum zonuna beslenen akış,
Mükemmel karışmış bir sistemde kirletici derişimi kabin hacminde, çıkışta (zemin ızgaraları)
olduğu gibi aynıdır ve çıkıştaki derişim, sadece
havalandırma miktarına ve oluşum miktarına
(kaynak ve gider de dahil olmak üzere) bağlıdır.
Bu sebeple, havalandırma etkenliği hacimde kirletici katmanlaşmasının ölçüsünü ifade etmektedir. HE>1 durumu, solunum zonunda derişimin mükemmel karışmış bir sisteme göre daha
12
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düşük olduğunu; HE<1 durumu daha yüksek
olduğunu ifade etmektedir.
Ara hava için HE ve toplam havalandırma için
HE arasında bir ayrım vardır. Ara hava için
giriş konsantrasyonu
tüm sisteme beslenen besleme havasındaki gazların konsantrasyonudur (yani besleme havası konsantrasyonu). Sadece eğer kirletici kabin içinde üretiliyorsa lokal konsantrasyon giriş konsantrasyonuna göre daha büyük olacaktır. Toplam havalandırma için HE, nozulda
değerini kullanmakta (yani, besleme karışımı konsantrasyonu)
ve resirkülasyon sistemden kirleticileri içermektedir. Bu HE’nin pratikteki kullanımı resirküle
edilen havanın bu bakımdan ara havaya eşit
olması nedeni ile kabindeki partikül seviyelerine
uygulanabilir.
Kabindeki kirletici derişimleri, aşağıdaki ilişki
kullanılarak solunum zonuna taşınan akışa,
dönüştürülebilir.

yerine yazılırsa:

burada;
=

oluşum hızı, standart şartlarda 0.005

= hacimsel lokal
konsantrasyonu
= giriş
konsantrasyonu
= kabine veya zona akış,
= solunum zonuna akış,
Kabinin daha yüksek yolcu yoğunluklu bölümlerine (ekonomi sınıfı gibi) akışlar, kabine minimum akışların ayarlanmasında kullanır ve daha
düşük yoğunluklu bölümlerde (birinci sınıf gibi)
sonrasında olması gerekenden daha fazla havalandırmanın olduğu durumlar bakımından dağıtım etkenliği (DE) için bazı değerlendirmelerde
bulunulabilir:

lim (Owens ve Rossano 1969). EPA kılavuzunun 9000 ppb limit değerinin altında kalmak
için gereken ara hava miktarı çevresel CO miktarına, insanlardan üretim miktarına ve havalandırma sisteminden gelen CO katkısına bağlıdır:

burada;
= zonda kişi başına akış
= bütün kabin için kişi başı ortalama akış
Dağıtım etkenliği, kabinin uzunluğu boyunca
düzgün bir akış sağlayan, ancak uzunluğu
boyunca değişen oturma yoğunluklarına sahip
olan bir sistemi ifade eder. Ara havanın dağıtımı
için bu etkenlik yolcu çeşitliliği, D, (bkz. ASHRAE Standart 62.1) tarafından bir miktar zayıflar, çünkü olması gerekenden daha az havalandırılan zonlar aynı resirkülasyon akışına besleme
yapar. Toplam akış için (ara hava + resirküle
hava) ve sirkülasyonu olmayan sistemler için
bununla birlikte yolcuların çeşitliliği etkili olmayacaktır.
Sistem havalandırma verimi (SHV), kabine girmeden önce resirküle edilen havanın ara havayla
nasıl iyi karıştığının bir ölçüsüdür. SHV, karışım
manifoldundan (bkz. Şekil 11) çıkan kanallarda
havanın konsantrasyon değişimlerinden bulunabilir. SHV, HE’ye benzer bir formülasyona sahiptir:

burada;
= kabul edilebilir konsantrasyon
= sistemden olan konsantrasyon artışı
= beslemedeki konsantrasyon (kabine
giren hava)
= ara havadaki konsantrasyon
= kişi başı üretilen CO
Örnek 3. Eğer havalandırma sistemi, besleme
havasına karbonmonoksit katkısında bulunmuyorsa, limitin altında kalınması için gerekli havalandırma miktarı:

burada;
= tüm besleme kanallarının ortalama
konsantrasyonu
= tek bir tedarik kanalının
konsantrasyonu
= ortam referans konsantrasyınu =
(ara hava konsantrasyonu)

Seyreltici Havalandırma ve ESD
Besleme havasının içinde bulunan kirleticiler ve
aynı zamanda kabin içinde oluşanlar, kirletici
miktarının Eşik Sınır Değer’e (ESD) -yani Thereshold Limit Values (
)- ulaşmasına engel
olmak için artan bir seyreltici hava akımı gerektirir (ACGIH - Association Advancing Occupational and Environmental Health). Örneğin, karbonmonoksitin atmosferde 210 ppb olduğunu
ve her bir insanın dakikada
başka bir
deyişle
CO ürettiğini kabul ede-

Eğer, bununla birlikte, havalandırma sistemi
karbonmonoksitte 1000 ppb’lik bir artış oluşturuyorsa, gerekli olan havalandırma,
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deki konsantrasyon ve havalandırma etkenliği
HE tarafından hacme giren konsantrasyon
ile ilişkilidir:

Yerine yazacak olursak,

Belirli durumlar altında
ve
kirletici kaynaklarının, kirletici kuyuları olması
halinde işaretlerinin değişebileceğine dikkat
etmek önemlidir. Burada gösterilen basitleştirilmiş yaklaşım daha konservatif bir yaklaşımdır
ve kirletici seviyelerini gerçek durumlarda olduğundan daha fazla tahmin etmektedir.

Hava Değişimi
Yüksek kullanıcı yoğunluklu havalandırma sistemleri birçok binadan (örn., ofisler) daha yüksek hava değişimi miktarlarına sahiptir. Tipik bir
uçak saatte 10 ile 20 arası hava değişimi miktarına (ach) sahip olabilir, bunun yanında ofislerin
ise saatlik hava değişimi 1’dir. Hava, karışımlı
bir sistemde her hava değişiminde yer değiştirmez. Aslında, Q/V oranı (hava değişim miktarı)
daha çok bozunma zaman sabiti ’nun tersidir. Bir uçak kabini, kirletici kaynaklarının bütün
hacimde üniform olarak dağıtıldığı durumda kısmen karışmış bir hacim (havalandırma etkenliğine sahip bir hacim) olarak kabul edilebilir. İyi
karışmış bir hacim için kirletici girişi, kirletici
çıkışı ile hacimde biriken kirletici toplamına eşittir, ya da

Havalandırma etkenliğini açıklamak için hacimden çıkan konsantrasyon
, hacim içerisin14
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buradan aşağıdaki formül elde edilir:

Her ne kadar hava değişim miktarları zaman
zaman havalandırma sistemlerinde bir gereklilik
olarak kullanılsa da, kabin havalandırması durumunda, bunun ayarlanması için bir temel yoktur.
Hava değişim miktarı, sıcaklığın üniform olması,
hava kalitesi veya duman temizliği için (yalnızca benzer hacimlerde boyutlandırılanlar için)
yerine geçebilir. Kirletici kaynağı ile daha doğrudan ilişkili olabileceği için kişi başına debi spesifikasyonu tercih edilir. Hava değişim miktarları, bu nedenle, endirekt olarak benzer hacim
ve koltuk yoğunluğuna sahip uçaklar arasında
geçerli havalandırma karşılaştırmaları sağlar.
Bununla birlikte, binalarla karşılaştırmalar yanıltıcıdır: kullanıcı yoğunlukları uçaklarda 30 kat
daha fazla olabilir ve kişi başına aynı havalandırma için biyolojik atık miktarları (burada kullanıcı tarafından üretilen kirleticilerin konsantrasyonlarının zaman integrali olarak tanımlanır)
kullanım zamanlarına bağlı olarak (bkz. Hava
Kalitesi Bölümü) uçak kabinlerinde daha fazladır.

Filtreleme
Çoğu uçak üreticisinin resirküle edilen havanın

filtrasyonu için koşulları vardır. Yaygın uygulama, yüksek verimli partikül hava filtrelerinin (HEPA) monte edilmesidir. Yeni imal edilmiş bir uçak için şu anki endüstri standartı EU
sınıfı H13’tür (yani, sodyum alevi testi tarafından minimum %99.99 tutma verimi) (Eurovent
4/4, BS3928). Bu, Çevre Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Önerilen Uygulama RP-CC001.5
(IEST 1997)’ye göre test edildiğinde 0.3 µm
için minimum %99.97 tutma verimine eşdeğerdir.
Filtrelerin, normal bakım aralıkları arasında
etkin kalabilmesi için yeterli partikül kapasitesine sahip olması gerekmektedir. Filtrenin ömrü,
resirkülasyon sisteminin basınç düşüşü, sistem işletme basıncı ve resirkülasyon fan eğrisi
ile ilişkilidir. Filtre yüklendikçe, basınç düşüşü
artar. Sistem kayıplarına eklendiği zaman etki,
debinin Şekil 8’de gösterildiği gibi azalmasıdır.
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Şekil 8. Filtrenin Dolması Kaynaklı Debide Azalma

Debi miktarını sürdürebilmek için en azından
üretici tarafından tavsiye edildiği sıklıkta filtreleri değiştirmek çok önemlidir.
Her ne kadar bazı teknolojiler (örn., kombine
VOC/ozon dönüştürücüleri ve ara hava santrifüj temizleyicileri) bazen opsiyonel ekipmanlar
olarak önerilse de, birçok sistemde motor ara
hava beslemesinin filtrelemesi yoktur.
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