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Yeni Vitodens serisi yoğuşmalı cihazlar ile renkli
dokunmatik ekran konforunu yaşayın

Yeni Vitodens 200-W / 222-F / 242-F
yoğuşmalı cihazlar 5“ renkli dokunmatik
ekran sayesinde üstün kullanım konforu
sunmaktadırlar. Genişletilmiş modülasyon
aralığı (% 5 -100), korozyona dayanıklı InoxRadial paslanmaz çelik ısıtma yüzeyi, MatriXsilindirik brülör ve yenilenen Lambda Pro
Control Plus yanma kalitesi kontrol sistemi
sayesinde enerji tasarruflu, çevreci ve uzun
ömürlü işletme sağlamaktadırlar.

Viessmann Isı Teknikleri Tic. A.Ş. / Merkez: Şerifali Mah. Söyleşi Sk. No. 39
34775 Ümraniye - İstanbul · Telefon: (0216) 528 46 00

www.viessmann.com.tr

Isıtma sistemleri
Endüstriyel sistemler
Soğutma sistemleri
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&OLPDPHG<|QHWLP.XUXOX7RSODQWÐVÐ<DSÐOGÐ

$NGHQL]hONHOHUL7HVLVDW0KHQGLVOHUL 'HUQHNOHUL·QLQ $,&$55
²úWDO\D$,&9)²)UDQVD$3,5$&²
3RUWHNL]$7(&<5²úVSDQ\D770'
² 7UNL\H  RUWDNODüD G]HQOHGLùL
&/,0$0('.RQJUHVL·QLQKD]×UO×NODU×GHYDPHGL\RU
úWDO\D·Q×Q 0DWHUD üHKULQGH  (\OO
WDULKLQGH \DS×ODQ <|QHWLP .XUXOX
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7RSODQW×V×·QDGLùHUONHQLQWHPVLOFLOHUL\OH ELUOLNWH 770' <|QHWLP
.XUXOX %DüNDQ× 6DUYHQ dLOLQJLURùOX
NDW×OG× 7RSODQW×GD &/,0$0('
·QLQ G]HQOHQHFHùL üHKULQ
WDQ×W×P× \DS×O×UNHQ NRQJUH KDNN×QGD GHWD\O× ELOJLOHU SD\ODü×OG× YH
RUJDQL]DV\RQGD JHOLQHQ DüDPDODU
NDW×O×PF×ODUDELOGLULOGL

9$96LVWHPOHULQLQ6HoLPLYH.RQWURO6HPLQHUL<DSÐOGÐ
 7UN 7HVLVDW 0KHQGLVOHUL
'HUQHùL $QWDO\D 7HPVLOFLOLùL YH
0DNLQD 0KHQGLVOHUL 2GDV× ,VSDUWD
ûXEHVL·QLQ RUWDNODüD G]HQOHGLùL
´9$96LVWHPOHULQLQ6HoLPLYH.RQWUROµNRQXOXHùLWLPVHPLQHUL(\OO
 WDULKLQGH 002 ûXEHVL·QGH
JHUoHNOHüWLULOGL6HPLQHUHNRQXüPDF×
RODUDN 770' h\HVL 6HOoXN %D\HU
NDW×OG×6HPLQHU|QFHVLQGHNRQXüDQ
002,VSDUWDûXEH%DüNDQ×úEUDKLP
hoJO VHNW|UQ SD\GDüODU× RODUDN
002YH770'·QLQLüELUOLùLLoHULVLQGH
oDO×üPDODU×Q× VUGUHFHùLQL EHOLUWWL
,VSDUWDO× PKHQGLVOHULQ \RùXQ LOJL
J|VWHUGLùL VHPLQHUGH NRQXüPDF×
6HOoXN%D\HUELUVXQXP\DSW×

,VÐ3RPSDODUÐQGD<HQL7HNQRORMLN*HOLáPHOHU$QODWÐOGÐ
 7UN 7HVLVDW 0KHQGLVOHUL 'HUQHùL ú]PLU 7HPVLOFLOLùL WDUDI×QGDQ
G]HQOHQHQ'|QHPLLON
VHPLQHUL  (\OO  WDULKLQGH
´,V× 3RPSDODU×QGD <HQL 7HNQRORMLN
*HOLüPHOHUµNRQXVXQGDJHUoHNOHüWLULOGL
ú]PLU 7HSHNXOH .RQJUH 0HUNH]L·QGHNLHWNLQOLùHNRQXüPDF×RODUDN
7XUJD\<D\NDW×O×UNHQVHPLQHURWXUXPEDüNDQO×ù×Q×+DNDQ%XOJXQ\DSW×
6HPLQHUH ,V× 3RPSDV×Q×Q |QHPLQL
DQODWDUDN EDüOD\DQ 7XUJD\ <D\
VHPLQHULQ LON E|OPQGH ,V× 3RP-

SDV× WHPHO NDYUDPODU× IRQNVL\RQ
üHPDODU× oDO×üPD SUHQVLSOHUL YH
×V× ND\QDNODU× NRQXVXQGD ELOJLOHU
DNWDUG× <D\ NUHVHO ×V×QPD LoLQ
$YUXSD G]HQOHPHOHULQL DQODWW×
6HPLQHULQ LNLQFL E|OPGH ,V× 3RPSDV×8\JXODPDODU×YH\HQLJHOLüPHOHU
NRQXVXQGD VLVWHP üHPDODU× GDKLO
ELOJLOHU DNWDUDQ 7XUJD\ <D\ \LQH
VRQ E|OPGH NDW×O×PF×ODUGDQ JHOHQ
VRUXODU× \DQ×WODG× 6HPLQHU 770'
ú]PLU7HPVLOFLOLùL·QLQ7XUJD\<D\YH
+DNDQ %XOJXQ·D WHüHNNU EHOJHVL
WDNGLPL\OHVHPLQHUVRQEXOGX
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770'%RÞD]·GD%XOXáWX

7UN7HVLVDW0KHQGLVOHUL'HUQHùL
 VH]RQXQD úVWDQEXO
%RùD]×·QGD PHUKDED GHGL 770'
úVWDQEXO7HPVLOFLOLùLh\HúOLüNLOHULYH
6RV\DO2UJDQL]DV\RQODU.RPLV\RQX
WDUDI×QGDQ G]HQOHQHQ *HOHQHNVHO
%RùD] 7XUX  (\OO  dDUüDPED DNüDP× \DS×OG× 6HNW|UQ
|QGH JHOHQ ELUoRN LVPL \DQ× V×UD
770'<|QHWLP.XUXOX%DüNDQ×6DUYHQdLOLQJLURùOXYH<|QHWLP.XUXOX
h\HOHULLOHoRNVD\×GD770'\HVLQL

ELU DUD\D JHWLUHQ JH]L NRQXNODU×Q
2UWDN|\ YH %H\OHUEH\L N×\×V×QGDQ
DO×QPDV×\OD EDüODG× %RùD]×Q VHULQ
VXODU×QGD JHFHQLQ LOHUOH\HQ VDDWOHULQH NDGDU VUHQ WHNQH WXUXQGD
\HQLG|QHPLoLQNDUü×O×NO×L\LGLOHNOHU
DNWDU×OG×.RQXNODU×QP]LNHüOLùLQGH
KRüoDYDNLWJHoLUGLùLJHFHGH770'
úVWDQEXOúO7HPVLOFLVL'HYULP*UVHO
WPNDW×O×PF×ODUDWHüHNNUHWWLNWHQ
VRQUD JHFHQLQ G]HQOHQPHVLQGH
VSRQVRU RODQ ILUPD\D WHüHNNU

SODNHWLYHUGL770'<|QHWLP.XUXOX
%DüNDQ× 6DUYHQ dLOLQJLURùOX D\U×FD
ELUNRQXüPD\DSDUDN\HQLG|QHPGH
VHNW|UHEDüDU×GLOHNOHULQLDNWDUG×NWDQ
VRQUD 7UN 7HVLVDW 0KHQGLVOHUL
'HUQHùL·QH JHoWLùLPL] \×OODU LoHULVLQGH \DSP×ü ROGXùX NDWN×ODUGDQ
GROD\×ú7h0LPDUO×N)DNOWHVL%|OP
%DüNDQ×3URI'U=HUULQ<×OPD]·DELU
WHüHNNUSODNHWLWDNGLPHWWL
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&DUULHU+DS$GYDQFHG.XUVX<DSÐOGÐ

7UN7HVLVDW0KHQGLVOHUL'HUQHùL
YH$ODUNR&DUULHULüELUOLùL\OHKD\DWD

JHoLULOHQ&DUULHU+$3²,V×.D]DQF×
YH6LVWHP7DVDU×P3URJUDP×NXUVX

770'úVWDQEXO7HPVLOFLOLùL·QGHYHULOPH\HGHYDPHGL\RU(NLP
WDULKOHULQGHJHUoHNOHüHQ&DUULHU
$GYDQFHGNXUVXQDGDKD|QFH%DVLF
NXUVHùLWLPLDOP×ü|ùUHQFLNDW×O×UNHQNXUVXQHùLWLPL0XVWDID.HPDO
6HYLQGLUWDUDI×QGDQYHULOGL
7RSODPGD  JQ VUHQ HùLWLPGH
NDW×O×PF×ODUDSURJUDPWHUPLQRORMLVL
SURJUDPKHVDSODPDPHWRGXSURMH
GHWD\ODU× HNLSPDQ VHoLPL JLEL
NRQXODU×QG×ü×QGD+$3SURJUDP×Q×Q
LOHUL G]H\ ELOJLOHUL DQODW×OG× )DUNO×
VLVWHPOHULQ \×OO×N HQHUML WNHWLPOHUL
YH\×OO×NLüOHWPHPDOL\HWOHULQLQDQDOL]OHULNXUVL\HUOHUWDUDI×QGDQ\DS×OG×
&DUULHU (ùLWLP NXUVXQD NDW×ODQODUD
770'úVWDQEXO7HPVLOFLOLùLWDUDI×QGDQVHUWLILNDYHULOGL

6XOX95)6LVWHPOHULQLQ6XWDUDIÐQÐQ$QDOL]LYH,VÐ*HUL.D]DQÐP6HPLQHUL<DSÐOGÐ

7UN7HVLVDW0KHQGLVOHUL'HUQHùL
$QNDUD 7HPVLOFLOLùL·QLQ G]HQOHGLùL
 HùLWLP VHPLQHUOHULQGHQ
LNLQFLVL  (NLP  WDULKLQGH
$QNDUD /DWDQ\D +RWHO·GH \DS×OG×
´6XOX 95) 6LVWHPOHULQLQ 6X WDUDI×Q×Q $QDOL]L YH ,V× *HUL .D]DQ×Pµ
NRQXOX HùLWLP VHPLQHULQH 1XUHWWLQ
.oNoDO× NRQXüPDF× RODUDN NDW×O×UNHQ VHPLQHULQ RWXUXP EDüNDQO×ù×Q×
$EGXOODK%LOJLQ\UWW+DYDYHVX
ND\QDNO××V×SRPSDV×WLSOHULQL|UQHN
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OH\HUHNVXQXPXQDEDüOD\DQ.oNoDO× GDKD VRQUD VX VRùXWPDO× 95)
VLVWHPOHULQGH ×V×WPD YH VRùXWPD
X\JXODPDODU×DQODWW×6XGDQVX\DYH
KDYDGDQVX\D×V×SRPSDV×NXOODQ×PODU×QGDQ|UQHNOHUJ|VWHUHQNRQXüPDF×
NRQX\DLOLüNLQWHNQLNELOJLOHUDNWDUG×
'LQOH\LFLOHUGHQJHOHQVRUXODU×Q\DQ×WODQPDV×Q×QDUG×QGDQVHPLQHU$QNDUD
úO 7HPVLOFLOLùL·QLQ RWXUXP EDüNDQ×
YH NRQXüPDF×\D WHüHNNU EHOJHVL
WDNGLPL\OHVRQEXOGX

&KLOOHG%HDP6LVWHP7DVDUÐPÐYH8\JXODPDgUQHNOHUL$QODWÐOGÐ

7UN7HVLVDW0KHQGLVOHUL'HUQHùL
úVWDQEXO7HPVLOFLOLùL·QLQG]HQOHGLùL
HùLWLPVHPLQHUOHULQGHQLONL
(NLPWDULKLQGH7KH0DUPDUD
7DNVLP2WHO·GH\DS×OG×
&KLOOHG %HDP 6LVWHP 7DVDU×P×
YH 8\JXODPD gUQHNOHUL NRQXOX
VHPLQHUHúEUDKLP.D\DYH0HKPHW
5RGRSNRQXüPDF×RODUDNNDW×O×UNHQ
VHPLQHULQRWXUXPEDüNDQO×ù×Q×*UNDQ*|UJQ\UWW6HPLQHU|QFHVL
ELU VXQXP \DSDQ 770' <|QHWLP
.XUXOX%DüNDQ×6DUYHQdLOLQJLURùOX
0DUW ·WHQ EX \DQD \|QHWLP
NXUXOXQXQ\DSP×üROGXùXIDDOL\HWOHU
KDNN×QGDNDW×O×PF×ODUDELOJLYHUGL
6HPLQHULQLONE|OPQGHELUVXQXP
\DSDQ 0HKPHW 5RGRS FKLOOHG
EHDP·LQ QHGHQ WHUFLK HGLOPHVL
JHUHNWLùLQH LOLüNLQ Do×NODPDODUGD
EXOXQDUDNFKLOOHGEHDPX\JXODPDV×Q×QHQHUMLSHUIRUPDQV×DYDQWDMODU×Q×
GLùHUVLVWHPOHUOHN×\DVODG×+HUELQD
LoLQHQX\JXQVLVWHPLQNXOODQ×OPDV×
JHUHNWLùLQLV|\OH\HQ5RGRS|]HOOLNOH
KDVWDQH RILV YE ELQDODUGD FKLOOHG

EHDP·LQVRQGHUHFHX\JXQVRQXoODU
YHUGLùLQL EHOLUWWL 6HPLQHULQ LNLQFL
E|OPQGH NRQXüPDF× úEUDKLP
.D\D SURMHOHQGLUPH DüDPDV×QGD
GLNNDW HGLOPHVL JHUHNHQ KXVXVODU×
DQODWDUDN VXQXPXQD EDüODG× úNOLP
üDUWODU×Q×QDNWLIFKLOOHGEHDPVLVWHPL
LoLQ QH NDGDU |QHPOL ROGXùXQX

Do×NOD\DQ.D\DVXQXPXQGDFKLOOHG
EHDPVLVWHPLQHLOLüNLQV×NoDVRUXODQ
VRUXODUD\DQ×WODUYHUHUHNNDW×O×PF×ODU×
ELOJLOHQGLUGL
7RSODQW× 770' %DüNDQ× 6DUYHQ
dLOLQJLURùOX·QXQ RWXUXP EDüNDQ×
YHNRQXüPDF×ODUDWHüHNNUEHOJHVL
WDNGLPL\OHVRQEXOGX
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´<DáDPDNßoLQ<H(Qß\LßODo6HQVLQµ.RQXOX6HPLQHU<DSÐOGÐ

7UN7HVLVDW0KHQGLVOHUL'HUQHùL
$QNDUD 7HPVLOFLOLùL·QLQ G]HQOHGLùL
 HùLWLP VHPLQHUOHULQGHQ
LONL  (NLP  WDULKLQGH $QNDUD
/DWDQ\D +RWHO·GH \DS×OG× ´<DüDPDN
úoLQ<H(Qú\LúODo6HQVLQµNRQXOXHùL-

WLPVHPLQHULQH$OL%×G×NRQXüPDF×RODUDNNDW×O×UNHQVHPLQHULQRWXUXPEDüNDQO×ù×Q× *UNDQ $U× \UWW 6X\XQ
ID\GDODU×YH\DüDPLoLQJHUHNOLOLùLVX
WHUDSLVLYFXGXDU×QG×UPDQ×Q\ROODU×
JLELNRQXODUGD$QNDUDO×PKHQGLVOHUH

GHùLüLNELOJLOHUDNWDUDQ%×G×\HWHUVL]
PLNWDUGD VX DO×P×QGDQ ND\QDNODQDQ
VRUXQODU× DQODWW× 6HPLQHU VRQXQGD
RWXUXP EDüNDQ× YH NRQXüPDF×\D
$QNDUD úO 7HPVLOFLOLùL·QFH WHüHNNU
EHOJHVLWDNGLPHGLOGL

,6.$97$'6HUWLILND3URJUDPÐQÐQßNLQFLVL<ÐOVRQXQGD%DáOÐ\RU
 úNOLPOHQGLUPH VHNW|UQ JHOLüWLUPHYHVWDQGDUWODU×Q×\NVHOWPH\H
GHYDP HGHQ ,6.$9 EX NDSVDPGD
7HVW$\DU'HQJHOHPH7$'6HUWLILND
3URJUDP×Q×Q LNLQFLVLQL EDüODW×\RU
,6.$97$'oDO×üPDODU×LNOLPOHQGLUPH
VHNW|UQQ YHUGLùL J|UHY JHUHùL
7$' IDDOL\HWOHUL ,6.$9 WDUDI×QGDQ
)7. .RPLV\RQX LOH \UWO\RU
,6.$9 7$' oDO×üPDODU×QD XOXVODUDUDV× DODQGD NDEXO J|UHQ 1(%%
1DWLRQDO (QYLURQPHQWDO %DODQFLQJ
%XUHDX ² 8OXVDO dHYUH 'HQJHOHPH
%URVX oDO×üPDODU×UHKEHUOLNHGL\RU
(ùLWLPYHV×QDYIDDOL\HWOHULEDù×PV×]
\DS×ODU KDOLQGH DNDGHPLV\HQOHU YH
VHNW|U X]PDQODU× WDUDI×QGDQ \UWO\RU&XPDYHFXPDUWHVLJQOHUL
JHUoHNOHüWLULOHFHN RODQ SURJUDP 
KDIWDVUHFHN<×OVRQXQGDEDüODW×OPDV×SODQODQDQ7$'6HUWLILND3URJUDP×<×OG×]7HNQLNhQLYHUVLWHVL0HVOHN <NVHNRNXOX ,6.$9 0HUNH]·GH
JHUoHNOHüWLULOHFHN

TAD ile ne amaçlanıyor?
 hONHPL]GH7$'ELOLQFLQLQ\HUOHü-
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PHVLQLYHVWDQGDUWODU×QROXüWXUXOPDV×Q×VDùODPDN
 7$'NRQXVXQGDoDO×üDFDNILUPDODUDUHKEHUOLNHWPHNVHUWLILNDODQG×UPDNYHJ|]OHPOHPHN
 (QHUML\LYHULPOLNXOODQDQELQDYH
WHVLVOHULQ\D\J×QODüPDV×Q×KHGHIOHPHN
 <DW×U×PF×\DJYHQFHYHLNOLPOHQGLUPHVHNW|UQHGDKDoRNJYHQ
VDùODPDN
 7$' gOoP YH UDSRUODPDODU× LOH
LüOHULQ VWDQGDUWODUD X\JXQ \DS×OPDV×VDùODQDUDNKDNV×]UHNDEHWLQ
|QOHQPHVLQLVDùODPDN

Kimler sertifikalandırılmalı?
 7$' LüL \DSPD\× KHGHIOH\HQ
PKHQGLVOHUYHILUPDODU
 7$' LüOHULQLQ N×VD VUHGH YH
VRUXQVX] \DS×ODELOPHVL LoLQ
LüOHULQGH 7$' PKHQGLVL EXOXQGXUPDNLVWH\HQPHNDQLNWDDKKW
ILUPDODU×
 7$' LüOHULQLQ NRRUGLQDV\RQXQX
VDùOD\DFDN RODQ &RPPLVVLRQLQJ
ILUPDODU×

Kimler sertifikalandırıldı?
 6HNW|UQ NDOLWH RGDNO× oDO×üPDODUOD E\PHVLQL VDùOD\DFDN
RODQ  $UDO×N ·\H NDGDU
NRüXOODU× WDPDPODPD üDUW×\OD 
,6.$9 *HoLFL 7$' 6HUWLILNDV×Q×
DODQILUPDODUü|\OH
 ,QFRPD 0KHQGLVOLN 'DQ×üPDQO×N
7LF/WGûWL8IXN<HQL*HQHO
0GU
 (FRVHUY (QHUML YH 7HNQRORMLN
%DN×P /RMLVWLN /WG ûWL  &LKDQ
$NEXOXW*HQHO0GU
 (JH 1LVDQ 7HPL] 2GD +LM\HQLN
+DYDODQG×UPD6LVWHPOHUL7HVWYH
'RùUXODPD +L]PHWOHUL 7LF /WG
ûWL$OL%R\OX*HQHO0GU
 0DNURWHVWúNOLPOHQGLUPHYH7HPL]
2GD6LVWHPOHUL$\DU'HQJHOHPH
YH 'RùUXODPD +L]PHWOHUL $û
 ,ü×N <FHVR\  *HQHO 0GU
$\U×QW×O×ELOJLLoLQKWWSLVNDYRUJ
WUSGILVNDYB7$'BVHUWLILNDBSURJUDPLBB5SGI YH  ZZZ\RXWXEHFRPZDWFK"Y /Y6D2NBKNP8
ZHEVLWHOHUL]L\DUHWHGLOHELOLU

´,6+)UDQNIXUW)XDUÐ3DUWQHUhONH7UNL\Hµ%DVÐQ7RSODQWÐVÐ<DSÐOGÐ
 7UNL\H GQ\DQ×Q |QGH JHOHQ
LNOLPOHQGLUPH IXDU× ,6+ )UDQNIXUW
·\HSDUWQHUONHRODUDNNDW×ODFDN%XNDSVDPGD0HVVH)UDQNIXUW
úVWDQEXO YH úNOLPOHQGLUPH 6DQD\L
úKUDFDWo×ODU× %LUOLùL·QLQ ú6ú%  HY
VDKLSOLùLQGH(NLPWDULKLQGH
úVWDQEXO )HUL\H 3DODFH·GD ´,6+
)UDQNIXUW  )XDU× 3DUWQHU hONH
7UNL\HµEDV×QWRSODQW×V×G]HQOHQGL
7RSODQW×GDEDQ\RHNLSPDQODU×\DS×
HQHUMLKDYDODQG×UPDYH\HQLOHQHELOLU
HQHUML WHNQRORMLOHUL VHNW|UQGHNL
JHOLüPHOHU YH \HQLOLNOHU DNWDU×OG×
7RSODQW×\D(NRQRPL%DNDQO×ù×0VWHüDU <DUG×PF×V× 9 7DU×N 6|QPH]
0HVVH )UDQNIXUW &(2·VX :ROIJDQJ
0DU]LQú6ú%<|QHWLP.XUXOX%DüNDQ×
6 =HNL 3R\UD] '(ú. YH '26ú'(5
<|QHWLP.XUXOX%DüNDQ×gPHU&LKDG
9DUGDQLOH$OPDQ\D·GDQ)HGHUDWLRQ
RI*HUPDQ+HDWLQJ,QGXVWU\ %'+ 
$VVRFLDWLRQ RI $LU &RQGLWLRQLQJ
DQG9HQWLODWLRQLQ%XLOGLQJV )*. 
$VVRFLDWLRQ RI 7KH *HUPDQ 6DQLWDWLRQ ,QGXVWU\ 9'6  YH 7KH
*HUPDQ6DQLWDWLRQ+HDWLQJDQG$LU
&RQGLWLRQLQJ $VVRFLDWLRQ =96+. 
GHUQHNEDüNDQODU×NRQXüPDF×RODUDN
\HU DOG× 7RSODQW×\D D\U×FD 7UN
LNOLPOHQGLUPHVHNW|UGHUQHNOHULQLQ

EDüNDQODU×GDNDW×OG×7RSODQW×0HVVH
)UDQNIXUW úVWDQEXO *HQHO 0GU
7D\IXQ<DUG×P·×QDo×O×üNRQXüPDV×LOH
EDüODG×<DUG×P´0DUW
WDULKOHULQGHG]HQOHQHFHNGQ\DQ×Q
|QGH JHOHQ LNOLPOHQGLUPH IXDU× ,6+
)UDQNIXUW·D7UNL\H·QLQSDUWQHUONH
ROPDV× VHEHEL\OH ELU DUD\D JHOPLü
EXOXQX\RUX] %X EDüDU× KLNk\HVLQL
\D]DQ VHNW|UP]H EX EDüDU×GD
oRN |QHPOL UROOHUL RODQ EDüWD 7&
(NRQRPL %DNDQO×ù× ROPDN ]HUH
GHùHUOL Lü RUWDNODU×P×]D WP LKUDFDWo×ELUOLNOHULQHGHUQHNYHIHGHUDV\RQODUDELUNH]GDKDWHüHNNUHGL\RUXPµGHGL<DUG×P·×QDUG×QGDQ(NRQRPL%DNDQO×ù×0VWHüDU<DUG×PF×V×
7DU×N6|QPH]ú6ú%·LQNXUXOPDV×QGDQ
EXJQHNDGDUVHNW|UQWDQ×W×P×LoLQ
|QHPOLIDDOL\HWOHUJHUoHNOHüWLULOGLùLQL
(NRQRPL%DNDQO×ù×RODUDN7UNL\H·QLQ
EXIXDUGDSDUWQHUONHROPDV×Q×GHVWHNOHGLNOHULQL EHOLUWWL ú6ú% <|QHWLP
.XUXOX %DüNDQ× 6 =HNL 3R\UD] GD
7UNLNOLPOHQGLUPHVHNW|UQQ

ONH\H UQOHULQL JYHQOH VDWW×ù×Q×
GQ\D\D NDOLWHOL UQOHUL DYDQWDMO×
IL\DWODUOD VXQGXNODU×Q× ú6ú% RODUDN
GQ\D oDS×QGD WLFDUHW KH\HWOHUL
PLOOL NDW×O×P RUJDQL]DV\RQODU× YH
DO×P KH\HWOHUL G]HQOHGLNOHULQL
EHOLUWWL 6HNW|UQ $YUXSD·GDNL HQ
|QHPOLIXDU×RODQ,6+)UDQNIXUW·DLVH
7UNL\H·GHQNDW×O×P×QKHU\×ODUWW×ù×
 \×O×QGD  RODQ NDW×O×PF×
VD\×V×Q×QSDUWQHUONHNRQVHSWLQLQGH
HWNLVL\OH|QP]GHNLIXDUGD·\H
o×NPDV×Q×EHNOHGLNOHULQLEHOLUWWL'(ú.
%DüNDQ× gPHU &LKDG 9DUGDQ LVH
7UNL\H·QLQ EX IXDUD SDUWQHU ONH
ROPDV×Q×Q|QHPLQHGLNNDWoHNHUHN
´%XWLSIXDUODUGDDPDoVDGHFHUQ
SD]DUODPDNGHùLOGLUD\Q×]DPDQGD
\HQLWHNQRORMLOHULJ|UPHNYHEXQODU×
NXOODQDQ ILUPDODUOD LüELUOLùL NXUPDN
|QHPOLGLUµGHGL

ß6ß%/EQDQ·GD´ßNOLPOHQGLUPH6HNW|UHO7LFDUHW+H\HWLµ3URJUDPÐ']HQOHGL
 ´úNOLPOHQGLUPH 6HNW|UHO 7LFDUHW
+H\HWLµ 3URJUDP×  ²  (\OO
 WDULKOHUL DUDV×QGD %H\UXW 
/EQDQ·GDJHUoHNOHüWLULOGL
3URJUDPD ú6ú%·L WHPVLOHQ <|QHWLP
.XUXOX%DüNDQ×6=HNL3R\UD]%DüNDQ<DUG×PF×ODU×$0HWLQ'XUXNYH
0HKPHW + ûDQDO LOH LNOLPOHQGLUPH
VHNW|UQGHIDDOL\HWJ|VWHUHQD\U×
ILUPD WHPVLOFLVL (NRQRPL %DNDQO×ù×
WHPVLOFLVL YH ú6ú% SHUVRQHOL NDW×OG×
6HNW|UHO 7LFDUHW +H\HWL SURJUDP×
NDSVDP×QGD  (\OO·GH GQ\DQ×Q
HQE\NPWHDKKLWOLNRILVOHULQGHQ
ELULRODQ'DU$O+DQGDVDKLOHKL]PHW
ELQDODU×QGDWRSODQW×JHUoHNOHüWLULOGL
%X WRSODQW× VRQUDV×QGD V×UDV×\OD
/EQDQ 6DQD\L YH 7LFDUHW 2GDV×

\HWNLOLOHUL YH /EQDQ 8OXVODUDUDV×
7LFDUHW2GDV×/EQDQ7UNúü.RQVH\L%DüNDQ×:DM×K%L]ULLOHWRSODQW×
\DS×OG×
$\Q×JQ%H\UXW%\NHOoLVLdDùDWD\(UFL\HV7LFDUHW0üDYLUOHUL%HNLU
8WNX $WDKDQ YH (PLQH /HNHVL]
:DMLK %L]UL KH\HW NDW×O×PF×ODU× LOH
DNüDP \HPHùLQGH ELU DUD\D JHOGL
úNLOL Lü J|UüPHOHUL  (\OO·GH
%H\UXW $PHULNDQ hQLYHUVLWHVL·QGH
JHUoHNOHüWLULOHQ YH ú6ú%·LQ JROG
VSRQVRU ROGXùX $6+5$( .RQIHUDQV×SURJUDP×LOHHü]DPDQO×RODUDN
G]HQOHQGL $\Q× JQ $6+5$(
.RQIHUDQV×JDOD\HPHùLQHLNOLPOHQGLUPHVHNW|UQGHIDDOL\HWJ|VWHUHQ
ILUPDODU YH ú6ú% \|QHWLP NXUXOX

\HOHULNDW×O×PVDùODG×(\OO·GH
LVHWLFDUHWKH\HWLQHNDW×ODQLNOLPOHQGLUPH ILUPDODU× IDEULND YH PüWHUL
]L\DUHWOHULJHUoHNOHüWLUGLD\Q×JQQ
DNüDP×ILUPDODULOHWLFDUHWKH\HWLQLQ
GHùHUOHQGLULOPHVL\DS×OG×

%9,, %+Ì-
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6HNW|U/LGHUOHULQH*|UH*QHá(QHUMLVLQLQ*HOHFHÞL3DUODN
 *UHHQSHDFH $NGHQL]·LQ HIVDQH
JHPLVL 5DLQERZ :DUULRU·×Q 
(\OO·GH %RGUXP·GD 7UNL\H·\L
´*QHüH <HONHQ $oµPD\D GDYHW
HGHUHN EDüODWW×ù× WXUXQ VRQ GXUDù×
úVWDQEXO ROGX (QHUML YH ILQDQV
GQ\DV×Q×Q|QFLVLPOHUL(\OO·GH
úVWDQEXO·GD ELU DUD\D JHOHUHN
7UNL\H·GHJQHüHQHUMLVLQLQJHOHFHùLQL PDVD\D \DW×UG× *UHHQSHDFH·LQ
*h1'(5LOHEHUDEHU5DLQERZ:DUULRU
JHPLVLQGH G]HQOHGLùL HWNLQOLùH
*h1'(5<|QHWLP.XUXOX%DüNDQ×'U
.HPDO *DQL %D\UDNWDU 8OXVODUDUDV×
(QHUML(NRQRPLVL%LUOLùL'Q\D%DüNDQ× 3URI 'U *UNDQ .XPEDURùOX
6UGUOHELOLU hUHWLP YH 7NHWLP
'HUQHùL <|QHWLP .XUXOX %DüNDQ
<DUG×PF×V×3URI'U)LOL].DUDRVPDQRùOXYH7HPL](QHUML9DNI×<|QHWLP
.XUXOX%DüNDQ×7OLQ.HVNLQNDW×OG×
D\U×NXUXPYHNXUXOXüWDQ·GDQ
ID]ODGDYHWOLQLQNDW×OG×ù×´7UNL\HLoLQ
*QHü *HOHFHùL YH )×UVDWODU×µ |]HO
EXOXüPDV×QGDVUGUOHELOLUNDON×QPD
YH JHOHFHùL üHNLOOHQGLUPHGH JQHü
HQHUMLVLQLQ \DUDWDFDù× GHùHU oRN
\|QOWDUW×ü×OG×*UHHQSHDFH$NGHQL]
6UGUOHELOLU <DW×U×PODU 'DQ×üPDQ×
úEUDKLP dLIWoL WRSODQW× VRQUDV×
\DSW×ù×Do×NODPDGD´*QHüHQHUMLVL
VDGHFHHQHUMLEDù×PV×]O×ù×VDùOD\×S
FDULDo×ù×QNDSDQPDV×Q×VDùODPDNOD

NDOPD\DFDN D\Q× ]DPDQGD JQHü
HQHUML VDQD\L LoLQ \HQL SD]DUODU
DoDUDN LVWLKGDP×Q DUWPDV×Q× GD
VDùOD\DFDN*QHüHQHUMLVLQH\DW×U×P
\DSPDN \HQL I×UVDWODU× GD EHUDEHULQGH JHWLUHFHN FLGGL ELU Lü NROX
RODFDNW×UµGHGLdLIWoL7UNL\H·GHGH
JQHüHQHUMLVLQHYHULOHQ|QHPLQDUWW×ù×QDGLNNDWoHNHUHNüXQODU×V|\OHGL
´7UNL\H·GHJQHüHQHUMLVL\×O×Q×QVRQXQGDVDQWUDOGH0:
NXUXOX JFH VDKLSNHQ ·Q×Q LON
\DU×V×QGDEXUDNDP\]GH·GHQ
ID]ODDUWDUDNVDQWUDOGHEXOXQDQ
0:WRSODPNXUXOXJFHXODüW×
7UNL\H·GH  \×O×QGD HOHNWULN
GDù×W×PüLUNHWOHUL\DNODü×N*:·D
WHNDEOHGHQELQH\DN×QOLVDQVV×]
UHWLPSURMHEDüYXUXVXDOG×$QFDN
VDGHFHEDüYXUXNDEXOHGLOGL
%XEDùODPGDEL]*UHHQSHDFH$NGHQL]RODUDNELUH\OHULQoDW×ODU×QDJQHü
SDQHOOHULNXUPDV×LoLQJHUHNOLLüOHPOHULQNROD\ODüPDV×DPDF×\OD\UWWùP] EX NDPSDQ\DGD EDQNDODU×Q
GD ELUH\OHUH X\JXQ üDUWODUGD NUHGL
ILQDQVLPNkQODU×VXQPDV×JHUHNOLOLùLQL
YXUJXOX\RUX]µ
7UNL\H·QLQFRùUDILNRQXPXJHUHùL
JQHü Do×V×QGDQ |QHPOL ELU SRWDQVL\HOHVDKLSROGXùXQDGLNNDWoHNHQ
'U %D\UDNWDU LVH ´+×]O× YH NROD\
HULüLOHELOLUOLùL LOH X\JXODQDELOLUOLùL

×V×GDQHOHNWULùHGHSRODPDGDKLOWHNQRORMLN HULüLOHELOLUOLùLQ PPNQOù
YH X\JXQOXùX oRN \|QO VHNW|UHO
HQWHJUDV\RQ YH LVWLKGDPD NDWN×V×
JHoPLü oDù×Q HQHUML ND\QDNODU×QD
N×\DVOD  PLVOL GDKD ID]OD RODQ
JQHü HQHUMLVLQL D\U×FDO×NO× N×OPDNWDG×U g]HOOLNOH NHQWVHO G|QüP
K×]OD X\JXODPD\D DODQ 7UNL\H·QLQ
\HQLGHQ \DS×ODüPD VUHFLQL HQHUML
HWNLQ WDVDU×PO× JQHü RGDNO×
ELQDODUYH\HUOHüLPDODQODU×\D\J×Q
NXOODQ×ODFDN\HQLOLNoLJQHüHQHUMLVL
WHNQRORMLOHULLOHVUGUHELOPHI×UVDW×Q×
NDo×UPDPDV×JHUHNL\RU¶<HQLOHQHELOLU
(QHUML(\OHP3ODQ×·QGD\×O×LWLEDU×\OD×V×WPDYHVRùXWPDGDHQHUML
LKWL\DF×Q×QHQD]\]GH·LQLQ\HQLOHQHELOLUHQHUMLGHQNDUü×ODQPDKHGHIL
GRùUXOWXVXQGD JQHü HQHUMLVLQLQ
NXOODQ×P×QGD \HQLOLNoL \DNODü×PODU×Q
\D\J×QODüW×U×OPDV×|QHPOLGLUµGHGL

'2($%'·GHNL<DSÐODUÐQ9HULPOLOLÞLQL$UWÐUPDNLoLQ0LO\RQ'RODU+DFPLQGH
<DWÐUÐP<DSÐ\RU
 $%' (QHUML %DNDQO×ù× '2( 
$%'·GHNLHYOHURILVOHURNXOODUKDVWDQHOHUUHVWRUDQODUYHGNNkQODUGD
HQHUMLYHULPOLOLùLQLDUW×UDFDNSURMH
LoLQPLO\RQ86'WXWDU×QGD\DW×U×P
\DSDFDù×Q× Do×NODG× %X SURMHOHU
LOHUL ELQD WHNQRORMLOHUL JHOLüWLULOHUHN
WNHWLFL YH Lü VDKLSOHULQH IDWXUDODU×
DüDù× oHNHUHN SDUDQ×Q WDVDUUXI
HGLOPHVLQL VDùOD\DFDN VHUD JD]ODU×
VDO×P×Q× D]DOWDFDN YH LVWLKGDP
RODQDNODU× ND]DQG×UDFDN %LQDODU
$%'·GH HQ E\N HQHUML WNHWLFLVL NRQXPXQGD hONHQLQ WRSODP
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HQHUML WDOHELQLQ YH VHUD JD]ODU×Q×Q
·×QGDQID]ODV×ELQDODU×QSD\×QD
Gü\RU%LQDODU×Q\×OO×NHQHUMLWNHWLPLEHGHOLLVHPLO\RQ86'%X
HQHUMLQLQ GH RUWDODPD oWH ELUL LVH
¶DW×NHQHUML·$%'·GHELQDODU×QHQHUML
WNHWLPLD]DOW×ODELOLUVHHQHUML
IDWXUDODU×QGD\×OGD\DNODü×NPLO\RQ86'WDVDUUXIHGLOGLùLJ|UOHFHN
%X  SURMH ELQDODU× GDKD DN×OO×
KDOH JHWLUHFHN HQHUML PRGHOOHPH
GRQDW×ODU×YHVHQV|UOHULJHOLüWLUHFHN
VRùXWXFX DN×üNDQ NDoDNODU×Q× D]DOWDFDNYHLNOLPOHQGLUPHVLVWHPOHULQLQ

YHULPLQLDUW×UDFDNVRùXNLNOLPOHUGH
YHULPOLoDO×üDFDNJD]\DN×WO××V×SRPSDODU× NXOODQ×P×Q× GHVWHNOH\HFHN
3URMHOHULOHD\Q×]DPDQGD\HQLOHQHELOLUHQHUMLOHUYHHQHUMLGHSRODPDSD]DU
GR\JXQOXùXQXQ GD \NVHOWLOPHVL
KHGHIOHQL\RU %LQD ]DUI×QGDQ KDYD
ND\×SNDoDNODU×Q×Q WHVSLWL HQHUML
ND\×SODU×Q×QWHVSLWLYHD]DOW×P×JQ
×ü×ù×QGDQLoRUWDPD\G×QODW×OPDV×QGD
GDKD oRN \DUDUODQDUDN HOHNWULN
NXOODQ×P×Q×Q D]DOW×P× GD SURMHQLQ
J|]HWWLùLXQVXUODUDUDV×QGD

(XURYHQW&HUWLWD·QÐQ<HQL6HUWLILNDV\RQ3URJUDPÐ²+DYDODQGÐUPD.DQDOODUÐ
 (XURYHQW &HUWLWD 6HUWLILNDV\RQ
.XUXOXüXKDYDODQG×UPDNDQDOODU×LoLQ
\HQLVHUWLILNDV\RQSURJUDP×'8&7·×
SD]DUD VXQGX '8&7 SURJUDP×
 DUDO×ù×QGD J|UHYOHQGLULOPLü NRPLWHQLQ oDO×üPDODU×
QHWLFHVLQGH JHOLüWLULOGL 8\JXODPD
.×ODYX]X·QXQ 20 YH'HùHUOHQGLUPH
6WDQGDUWODU×·Q×Q 56  LON YHUVL\RQX
DüDù×GDNLDOWSURJUDPODUDD\U×O×\RU
HVQHN ROPD\DQ YH \DU× HVQHN
KDYDODQG×UPD NDQDO VLVWHPOHUL LoLQ
JHoHUOLGLU
 (VQHN ROPD\DQ GDLUHVHO oDSUD]
NHVLWOL PHWDO NDQDO VLVWHPOHUL
'8&70& 
 (VQHNROPD\DQGLNG|UWJHQoDSUD]NHVLWOLPHWDONDQDOVLVWHPOHUL
'8&705 
 <DU×HVQHNPHWDOROPD\DQDù×UO×NO×RODUDNSODVWLNWHQPDPXONDQDO
VLVWHPOHUL '8&73 
%DüYXUXGD EXOXQDQ PüWHULOHULQ
VHUWLILND SURJUDP×Q×Q NDSVDP WDQ×P×QD X\JXQ WP UQOHUL VDGHFH
$YUXSD·GDGHùLOWPGQ\DSD]DUODU×QGD JHoHUOL RODFDN ´FHUWLI\DOOµ
WHPHOLQGH VHUWLILNDODQG×U×OPDNWDG×U

6HUWLILNDV\RQ SURJUDP× UQOHULQ
SHUIRUPDQV WHVWOHULQLQ EDù×PV×]
ODERUDWXYDUODUGD \DS×OPDV×Q×Q \DQ×
V×UD UHWLP WHVLVL GHQHWLPOHULQH
GD\DQPDNWDG×U hUQ SHUIRUPDQV
WHVWOHUL DüDù×GDNL KDVVDVL\HW GHUHFHOHQGLUPHVLQLQ GRùUXODQPDV×Q×
VDùOD\DFDN
 +DYD V×]G×UPD]O×N V×Q×I× WP DOW
SURJUDPODUGD 
 3R]LWLIYHQHJDWLIEDV×QoOLPLWOHUL
WPDOWSURJUDPODU×QGD 
 %R\XWODU '8&70&YH'8&705
LoLQ 
 0LQLPXP YH PDNVLPXP oDO×üPD
V×FDNO×NODU× '8&73LoLQ 
 '×üEDV×QoGLUHQFL '8&73LoLQ 
+DYD NDoDù× YH PXNDYHPHW WHVWOHUL (1  '8&70&
YH '8&73  YH\D (1 
'8&705 LOHX\XPOXRODUDN\UWOHFHN+L]PHWYHUHELOGLùLV×FDNO×NODU
LOH G×ü EDV×Qo GD\DQ×P× '8&73 
WHVWOHUL'HùHUOHQGLUPH6WDQGDUW×56
&3·\DJ|UH\DS×OPDNWDG×U $üDù×GDNL SURJUDP |QJ|UOPHNWHGLU
 hUHWLFLOHUOH '8&7 SURJUDP× LoLQ

DQODüPD LP]DODQPDV× FRQWDFW
DSSO\#HXURYHQWFHUWLILFDWLRQ
FRP  %X J|QOOON HVDV×QD
EDùO×EDüYXUXODULoLQVRQEDüYXUX
VUHVL\RNWXU
 1LVDQ   (NLP ·\D
NDGDU LP]DODQDQ DQODüPDODU×Q×Q
VHUWLILNDV\RQ GDWDODU×Q×Q (XURYHQW&HUWLILFDWLRQZHEVLWHVLQGH
1LVDQ·GH\D\×QODQPDV×
|QJ|UOPHNWHGLU
$\U×QW×O× ELOJL LoLQ ZZZHXURYHQW
FHUWLILFDWLRQFRPYHZZZFHUWLWDIU

7h<$.(ÞLWLP6HPLQHUOHUL%DáOÐ\RU
 7UNL\H·GH \DQJ×Q JYHQOLùL
VHNW|UQQ ELOLPVHO YH WHNQRORMLN
LOHUOHPHOHUGRùUXOWXVXQGDJHOLüPHVL
YH \DQJ×Q JYHQOLùL NRQXVXQGD
WRSOXPXQELOJLOHQGLULOPHVLQLVDùODPD
YH RUWDN DPDoODU× JHUoHNOHüWLUPHN
]HUHoDO×üPDODU\DSDQ7UNL\H<DQJ×QGDQ.RUXQPD'HUQHùL 7h<$. 

EXNDSVDPGD´7h<$.(ùLWLP6HPLQHUOHULµG]HQOL\RUN×ü
G|QHPLQGH<×OG×]7HNQLNhQLYHUVLWHVL
2GLWRU\XPX·QGD <×OG×] .DPSV 
G]HQOHQHFHNHùLWLPVHPLQHUOHUL\OH
´VHNW|UQ YH VHNW|U WHPVLOFLOHULQLQ
JHOLüLPH NDWN× VDùODPDNµ YH ´ELOJL
SD\ODü×P×QGD EXOXQPDNµ KHGHIOHUL

JGO\RU úVWDQEXO·GD EDüOD\DFDN
VHPLQHUOHULQGDKDVRQUD$QNDUDYH
ú]PLU·GHGHYDPHWWLULOPHVLGHSODQODPDODULoHULVLQGH\HUDO×\RU
´7h<$. (ùLWLP 6HPLQHUOHULµ LoLQ
EHOLUOHQHQSURJUDPüXüHNLOGH

1

22 Ekim 2016, Cumartesi

Duman Kontrol Sistemleri

2

19 Kasım 2016, Cumartesi

Sulu Yangın Söndürme Sistemleri

3

17 Aralık 2016, Cumartesi

Gazlı Söndürme ve/veya Su Sisi Söndürme Sistemleri

4

21 Ocak 2017, Cumartesi

Köpüklü Söndürme Sistemleri

5

18 Şubat 2017,Cumartesi

Yangın Erken Uyarı ve İhbar Sistemleri

6

18 Mart 2017, Cumartesi

NFPA 13 2016 Değişiklikleri

7

15 Nisan 2017, Cumartesi

Yangın Sigortasında Risk Analiz Yöntemleri

8

13 Mayıs 2017, Cumartesi

Yangın Pompaları

%9,, %+Ì-
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*D]LhQLYHUVLWHVL$6+5$(gÞUHQFLh\HOHUL7RSOXOXÞX$6+5$(gÞUHQFL
'L]D\Q<DUÐáPDVÐQGD'Q\DhoQFV2OGX

 $6+5$( 7XUNLVK &KDSWHU
VSRQVRUOXùXQGD  \×O× 0D\×V
D\×QGD´*D]L8QLYHUVLW\0HFKDQLFDO
(QJLQHHULQJ 6WXGHQW %UDQFK RI
$6+5$(µ NXUXOGX *D]L 8QLYHUVLW\
0HFKDQLFDO (QJLQHHULQJ 6WXGHQW
%UDQFK \H VD\×V×  7HPPX]
D\× LWLEDU×\OD  |ùUHQFL\H XODüW×
6WXGHQW%UDQFKRODUDN\×O×QGD
$6+5$( WDUDI×QGDQ GQ\D oDS×QGD
PKHQGLVOLNPLPDUO×N IDNOWHOHUL
YH HQVWLWOHU DUDV×QGD G]HQOHQHQ
´$6+5$( 6WXGHQW 'HVLJQ &RPSHWLWLRQ µ LVLPOL \DU×üPD\D
´$SSOLHG (QJLQHHULQJ &KDOOHQJHµ
´'HVLJQ &DOFXODWLRQVµ YH ´6\VWHP
6HOHFWLRQµNDWHJRULOHULQGHoIDUNO×
HNLSOH NDW×O×P VDùODQG× ´$SSOLHG
(QJLQHHULQJ&KDOOHQJHµ X\JXODPDO×
0KHQGLVOLN NDWHJRULVLQGHQNDW×O×P
VDùOD\DQ*D]LhQLYHUVLWHVL$6+5$(
gùUHQFL h\HOHUL 7RSOXOXùX GQ\D
oQFVROGX
gùUHQFLOHULQ JHUoHNOHüWLUGLùL SURMHGH
 <HQLOHQHELOLU HQHUML VLVWHPOHUL
NXOODQ×ODUDN $QNDUD·GD NRQXPODQG×U×ODFDNRODQP·OLNELU
\DS×Q×Q \HüLO ELQD oDO×üPDV× JHUoHNOHüWLULOGL (OH DO×QDQ \DS× RNXO
ROXS]HPLQLOHELUOLNWHG|UWNDWWDQ
ROXüX\RU 0HYFXWWD NXOODQ×ODQ
VLVWHPOHUWHRULNRODUDNoDO×ü×OG×YH
ED]×VLVWHPOHULQLPDODW×\DS×ODUDN
GHQH\VHORODUDNLQFHOHQGL
 <DS×Q×Q HQ JHQLü FHSKHVL JQH\
\|QQHEDNDFDNüHNLOGHNRQXP8
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ODQG×U×OG×E|\OHFHJQHüWHQRODQ
PDNVLPXP×V×ND]DQF×Q×QVDùODQPDV×DPDoODQG×
 .X]H\ FHSKH GXYDUODU×QD KHP
×V× JHUL ND]DQ×PO× KHP GH GRùDO
KDYDODQG×UPD PHQIH]OHUL \HUOHüWLULOGL $\U×FD JQH\NX]H\
\|QQGH |Q ×V×WPD VDùOD\DQ
\HUDOW× ERUXODPD VLVWHPL X\JXODQG×
 <DS×Q×QJQH\FHSKHWDUDI×QGDNL
EDKoHVLQGHEXOXQDQW|UHQDODQ×Q×QDOW×QD\DS×Q×QLoHULVLQHV×FDN
KDYD YHUPHN ]HUH ×V× SRPSDV×
VLVWHPLGüQOG
 <DS×Q×QJQH\FHSKHVLQGHEXOXQDQ EDKoH GXYDUODU× V×FDN KDYD

UHWLPLVDùOD\DQJQHüGXYDUODU×
RODUDN GüQOG úo PHNkQODU×Q
×V×WPDYHVRùXWPDHWNLVLQLDUW×UPDNLoLQJQH\YHGRùXFHSKH\H
EDNDQ FDPODUD KDYD NROHNW|U
VLVWHPOHULX\JXODQG×
 <DS×Q×Q oDW×V×QGD NDKYHUHQJL
VXODPDLKWL\DF×ROPD\DQoDW×X\JXODPDV×\DS×OG×GRùDOKDYDODQG×UPD
EDFDODU×QD \HU YHULOGL $\U×FD
JQHüHQHUMLVLLOHKHPVX×V×WPDN
KHPGHHOHNWULNUHWPHNDPDF×\OD
JQHüNROHNW|UOHULNXOODQ×OG×
 5]JkUHQHUMLVLQGHQHOHNWULNUHWLPL DPDF×\OD EDKoHGH ELU DGHW
U]JkUWUELQLGüQOG
 3URMHLoHULVLQGHNLVHoLPOHULüOHPOHU YH EXOXQDQ VRQXoODU×Q VWDQGDUWODUDX\JXQOXùXLoLQ$6+5$(
WDUDI×QGDQ EHOLUOHQHQ 6WDQGDUG
$6+5$(6WDQGDUG
$6+5$( 6WDQGDUG  YH
$6+5$(6WDQGDUGJ|]|QQH
DO×QG×

Isıtma Sistemleri
%LQDQ×Q×V×ND\E×&DUULHU+DSSURJUDP× YH 7UN VWDQGDUWODU×QD J|UH
D\U×D\U×KHVDSODQG×LKWL\DoGX\XODQ
×V×  N: RODUDN EHOLUOHQGL %X
×V×Q×Q  N:·O×N N×VP×  DGHW
KDYD NROHNW|U VLVWHPLQGHQ 

N:·O×NN×VP×DGHWWRSUDNND\QDNO×
×V×SRPSDV×QGDQN:·O×NN×VP×
\DS×LoLQGHNXOODQ×ODQ×V×JHULND]DQ×P
FLKD]ODU×QGDQN:·O×NN×VP×
DGHWHOHNWULNGHVWHNOLJQHüSDQHOOHULQLWHOHULQGHQN:·O×NN×VP×
LVHGRùDOJD]GDQVDùODQG×%|\OHFH
GRùDOJD]GDQRUDQ×QGDWDVDUUXIVDùODQG×*QHüHQHUMLVLGHVWHNOL
FLKD]ODU×QYHULPOHULKHVDSODPDODUGD
PLQLPXPRODUDNHOHDO×QG×

Uygulama: Hava Kolektörü
Sistemi
úo PHNkQODU×Q KDYD üDUWODQG×UPD
LüOHPOHULQGHHQHUMLYHULPOLOLùLQLVDùODPDNYHGRùDOJD]DEDù×PO×O×ù×D]DOWPDN DPDF×\OD JQHü HQHUMLVLQGHQ
ID\GDODQ×ODUDN ×V×WPD YH VRùXWPD
LüOHPLQLQ \DS×OPDV× KHGHIOHQGL
2UWDPODU×Q×V×W×OPDV×YHVRùXWXOPDV×
LoLQWDPDPHQ\HQLOHQHELOLUHQHUMLNXOODQ×ODUDNGüNPDOL\HWOLELUVLVWHP
ROXüWXUXOPDV×KHGHIOHQGL%XVLVWHP
LOH N×üODU× JQHü ×ü×QODU×QGDQ HOGH
HGLOHQ ×V×GDQ ID\GDODQDUDN V×FDNO×ù×

DUW×U×ODQ KDYD LOH LVWHQLOHQ RUWDP×Q
JQ ER\X ×V×W×OPDV× YH \D]×Q JHFH
G×üRUWDPGDROXüDQGüNV×FDNO×NO×
KDYDGDQID\GDODQDUDNLoPHNkQODU×Q
VRùXWXOPDV×KHGHIOHQL\RU

Elektrik Üretimi
(OHNWULN LKWL\DF×Q× NDUü×ODPDN DPDF×\OD  P·OLN ELU DODQ \DS×Q×Q
oDW×V×QGD  P·OLN ELU DODQ LVH
RNXO EDKoHVLQGH NXOODQ×OG× dDW×GD
 DGHW  :S SRO\NULVWDO 39
EDKoHGHLVHDGHW:SLQFH
ILOP 39 JQHü SLOOHUL NXOODQ×OG×
$\U×FD RNXO EDKoHVLQGH RWRSDUN
oDW×V×QGD EXOXQDQ  P  ·OLN
DODQGDDGHW:SJFQGH
SRO\NULVWDOJQHüSLOOHULGüQOG
.XOODQ×ODQVLVWHPOHULOHLKWL\DoGX\XODQ  N:S HOHNWULN JFQQ 
N:S·O×NN×VP×JQHüSLOOHULQGHQJHUL
NDODQ N×VP× LVH U]JkU WUELQLQGHQ
VDùODQ×\RU
Yağmur Suyu Kullanımı
/DYDERODUGDNL SLV VX YH VXODPDGD

NXOODQ×ODFDNVXLKWL\DF×LoLQ\DùPXU
VX\XQXQNXOODQ×P×DPDoODQG×%XQXQ
LoLQ \DùPXU DODQ WP \]H\OHUGH
RODELOGLùLQFHJHoLUJHQ\DS×YHX\JXQ
oDW×X\JXODPDODU×QGDQID\GDODQ×ODUDN
\DùPXU VX\XQXQ \HU DOW×QGD 
P·ON ELU VX GHSRVXQGD GHSRODQPDV×DPDoODQG×
%|\OHFH WHPL] VX NXOODQ×P×QGD
\DNODü×NRODUDNWDVDUUXIVDùODQPDV×KHGHIOHQGL

Kahverengi Çatı Uygulaması
P·OLNNDKYHUHQJLoDW×\]H\LQLQP·OLNN×VP×NDUERQGLRNVLW
HPLOLPL HQ \NVHN YH $QNDUD LNOLPLQH X\XP VDùOD\DELOHFHN ELWNLOHU
VHoLOHUHN ROXüWXUXOGX %|\OHFH
RUWDPKDYDNDOLWHVLQLQGHDUW×U×OPDV×
DPDoODQG×
3URMHGH NXOODQ×ODQ VLVWHPOHULQ
YHULPOHULJ|]|QQHDO×QDUDNEWQ
VLVWHPLQPDOL\HWDQDOL]LYH\×OO×N
SDUDVDOND]DQF×\DS×OG×YHVLVWHPLQ
 \×O VUH LoHULVLQGH PDOL\HWLQL
NDUü×OD\DFDù×|QJ|UOG

dHUQRELO*QHá(QHUMLVL6DQWUDOL2OX\RU
SODQO×\RU%XVDQWUDOEXJQWDPDPODQVD GQ\DQ×Q HQ E\N JQHü
HQHUMLVL VDQWUDOL ROXUGX %HQ]HU
E\NONOHUGHNLEDüNDVDQWUDOOHUGH
üXDQGDSODQODPDDüDPDV×QGD

8NUD\QDKNPHWL\×O×QGD
\DüDQDQ IDFLD LOH \×N×ODQ dHUQRELO
QNOHHU HQHUML LVWDV\RQXQXQ EXOXQGXùXDODQGDNLELQNLORPHWUHNDUHQLQ]HULQGHNL\DVDNE|OJH\HJQHü
HQHUMLVL SDQHOOHUL \HUOHüWLUPH\H
KD]×UODQ×\RU5DG\DV\RQVHYL\HVLQLQ
\NVHNOLùLVHEHEL\OHLQVDQODU×Q\DüDPDV× LoLQ X\JXQ ROPDG×ù× EHOLUWLOHQ
DODQ HVNL LüOHYLQL JHUL ND]DQDUDN
HQHUML UHWLPL LoLQ NXOODQ×ODFDN
8NUD\QD KNPHWL DG×QD NRQXüDQ
(NRORML %DNDQ× 2VWDS 6HPHUDN·D
J|UH G|UW .DQDGDO× HQHUML üLUNHWL
YH LNL $%'·OL \DW×U×P ILUPDV× LOH EX
NRQX]HULQHJ|UüPHOHUHEDüODQG×
+NPHW  *:K·O×N JQHü HQHUMLVL
VDQWUDOLQL DOW× D\GD WDPDPODPD\×

Enerji iletim altyapısı mevcut
dHUQRELOJHoPLüWHELUHQHUMLUHWLP
PHUNH]L ROGXùX LoLQ KkOLKD]×UGD
HQHUMLLOHWLPDOW\DS×V×QDVDKLS6HPHUDN ´dHUQRELO E|OJHVL \HQLOHQHELOLU
HQHUMLUHWLPLLoLQL\LELUSRWDQVL\HOH
VDKLS (VNL QNOHHU HQHUML VDQWUDOLQGHQ JHOHQ LOHWLP KDWODU×P×] KkOk
\HULQGH GXUX\RU %|OJHGHQ WRSUDN
VDW×Q DOPDN PDVUDIV×] YH HQHUML
VDQWUDOLQGH oDO×üPDV× LoLQ HùLWLOPLü
SHNoRNLQVDQ×P×]YDUµGL\RU
Bölge terk edilmiş durumda
·GDNL IDFLDQ×Q DUG×QGDQ 
UHDNW|UoDO×üDQ×YHDFLOGXUXPHNLEL
\HVL \DüDP×Q× \LWLUPLüWL ·H
GHN EX IDFLDGDQ HWNLOHQHUHN \DüDP×Q× \LWLUHQOHULQ VD\×V×Q×Q ·

EXOGXùX LIDGH HGLOPLüWL $\U×FD
UDG\DV\RQV×]×QW×V×Q×QVHEHSROGXùX
NDQVHU YDNDODU× VRQXFXQGD |OHQ
LQVDQVD\×V×oHüLWOLND\QDNODUDJ|UH
ELQLOkELQDUDV×QGDGHùLüL\RU
%|OJHGHNL N|\OHUGH KkOHQ \DüD\DQ
 FLYDU×QGD NLüL EXOXQVD GD
JHoPLüWHELQNLüL\HHYVDKLSOLùL
\DSDQSHNoRN\HUOHüLP\HULEXJQ
ELUHUKD\DOHWNDVDEDJ|UQPQGH
3URMH LoLQ EHOLUOHQHQ K×]O× LQüDDW
VUHVL NRQXVXQGD (OHFWUHN WDUDI×QGDQ \|QHOWLOHQ |QHPOL VRUXODU
EXOXQX\RU *QHü HQHUMLVL VDQWUDOLQGHoDO×üDQLüoLOHULQUDG\DV\RQGDQ
HWNLOHQPHULVNLQHNDUü×QUDG\DV\RQD
GD\DQ×NO×N×\DIHWOHUVDùODQDFDNP×"
dDO×üPDVUHOHULUDG\DV\RQGDQHWNLOHQPH\LHQJHOOHPHNLoLQN×VDOW×ODFDN
P×"dHUQRELO·LQ\HQL|OPOHUHVHEHS
ROPDPDV× DG×QD SURMH\H EDüODPDGDQ |QFH EX VRUXODU×Q \DQ×WODQP×ü
ROPDV×JHUHNL\RU
.D\QDNZZZGXQ\DKDOOHULFRP

%9,, %+Ì-
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ß6ß%<|QHWLP.XUXOXßNOLPOHQGLUPH6HNW|U'HUQHNOHULLOH%XOXáWX

 ú6ú% WDUDI×QGDQ KHU \×O JHOHQHNVHO RODUDN RUJDQL]H HGLOHQ VHNW|U
EXOXüPDV× EX \×O  $ùXVWRV 
WDULKLQGHúVWDQEXO/D]]RQL+RWHO·GH
G]HQOHQGL
%XOXüPD\D ú6ú% <|QHWLP .XUXOX
LOH '26ú'(5 'RùDO *D] &LKD]ODU×
6DQD\LFLOHULYHúüDGDPODU×'HUQHùL 
(66ú$' (JH 6RùXWPD 6DQD\LFLOHUL
YH úü $GDPODU× 'HUQHùL  *h1'(5
8OXVODUDUDV× *QHü (QHUMLVL 7RSOXOXùX 7UNL\H %|OP  ú6('$
úNOLPOHQGLUPH 6RùXWPD (ùLWLP
'DQ×üPD YH $UDüW×UPD 'HUQHùL 
ú6.ú' úNOLPOHQGLUPH6RùXWPD.OLPD
úPDODWo×ODU×'HUQHùL ,6.$9 ,V×WPD
6RùXWPD.OLPD$UDüW×UPDYH(ùLWLP
9DNI× ú=2'(5 ,V×6X6HVYH<DQJ×Q
<DO×W×PF×ODU×'HUQHùL .%6% .D]DQ
YH %DV×QoO× .DS 6DQD\LFLOHUL %LUOLùL
'HUQHùL  070' 0HNDQLN 7HVLVDW

0KHQGLVOHUL 'HUQHùL 
626ú$' 6RùXWPD6DQD\LLúü$GDPODU×'HUQHùL 
YH 770' 7UN 7HVLVDW
0KHQGLVOHUL 'HUQHùL 
\HWNLOLOHULNDW×O×PVDùODG×
7RSODQW×GD |]HOOLNOH
 7HPPX] 
WDULKLQGH JHUoHNOHüHQ
ROD\ODU×Q ONHPL]H YH
VHNW|UP]H HWNLOHUL
YH EX NRQXGD QH JLEL
DG×PODU DW×OPDV× JHUHNWLùL ]HULQGH
GXUXOGXú6ú%<|QHWLP.XUXOX%DüNDQ×
6=HNL3R\UD]·×QDo×O×üNRQXüPDV×LOH
EDüOD\DQ WRSODQW×GD ú6ú% <|QHWLP
.XUXOX h\HOHUL YH VHNW|UHO GHUQHN
WHPVLOFLOHUL WDUDI×QGDQ GDUEH JLULüLPLQLQ ONHPL]H HWNLOHUL LUGHOHQGL
YHEXVUHoWHQNXYYHWOLELUüHNLOGH
o×NPDN LoLQ \DS×OPDV× JHUHNHQOHU
GLOHJHWLULOGL<DüDQDQVRQROD\ODU×Q
ONHPL]LQWPNHVLPOHULQLPLOOLLUDGH
ELOLQFL LOH ELUOHüWLUGLùL ELUOLN EHUDEHUOLNYHGL\DORùXQ|QSODQDo×NW×ù×
LIDGHHGLOGLg]HOOLNOH7UNL\H·\HRODQ
JYHQLQ DUW×U×OPDV× LOH KHP LKUDFDW
DUW×ü×Q×Q KHP GH G×üDU×GDQ JHOHFHN
\DW×U×PODU×Q GHYDP HWPHVL LoLQ
\XUWG×ü× VHNW|UHO SD\GDüODU LOH YDU
RODQLOLüNLOHULJHOLüWLUPHQLQYH\XUWG×ü×QGDJHUoHNOHüHQRUJDQL]DV\RQODUD
NDW×O×PODU×QDUW×U×OPDV×Q×QJHUHNOLOLùL

]HULQGHGXUXOGX6|]NRQXVXROD\ODU VRQUDV× \XUWG×ü×QGDQ PDO DO×P
LSWDOLQHUDVWODQ×OPDG×ù×EXQXQODELUOLNWH\XUWLoLQGHELUWDKVLODWVRUXQX
RODELOHFHùLGLOH JHWLULOHUHN LoSL\DVDGD\DüDQDELOHFHNROXPVX]OXNODU×Q
|QQHJHoHELOPHNDG×QDKNPHWLQ
ELUWDN×P |QOH\LFL WHGELUOHU DOPDV×
YH ILUPDODUD YHULOHQ WHüYLNOHULQ EX
VUHoWH DUW×U×OPDV×Q×Q oRN ROXPOX
HWNLOHULQLQRODFDù×NRQXVXQGDJ|Uü
ELUOLùLQHYDU×OG×%XNDSVDPGDVHNW|UGHNL QLWHOLNVL] UQOHULQ |QQH
JHoLOPHVLQLQ UHNDEHWoLOLN YH NDOLWH
Do×V×QGDQ|QHPOLROGXùX..')JLEL
ROXüDQLODYHIRQODU×QELUG|QHPOLùLQH
DO×QPDV×QGDQ YD]JHoLOHELOHFHùL
HùLWLP NXUXPODU×Q×Q \HQLGHQ \DS×ODQG×U×OPDV×oDO×üPDODU×NDSVDP×QGD
WHNQRORMLHùLWLPLQH|QHPYHULOPHVL
JHUHNWLùL 7UNL\H úKUDFDWo×ODU
0HFOLVLYHúKUDFDWo×%LUOLNOHULQLQ\DQ×
V×UD7ú.$JLELNXUXPODU×QGHVWHùL\OH
\XUWG×ü×QGD RUJDQL]H RODUDN ONH
LPDM×QD\|QHOLNIDDOL\HWOHUGHEXOXQXOPDV×Q×Q|QHPOLROGXùXGROD\×V×\OD
NDPX RWRULWHVLQLQ EX NRQXODUGD
|QOHP DOPDV×Q×Q \HULQGH RODFDù×
GHùHUOHQGLULOGL 7RSODQW× VRQXQGD
NDW×O×PF×ODU |QP]GHNL VUHoWH
PHYFXWELUOLNYHEHUDEHUOLùLQER]XOPDGDQGHYDPHWPHVLNRQXVXQGDL\L
QL\HWOHULQLLOHWWLOHU

6LVWHP(QWHJUDV\RQX,VÐ3RPSDODUÐQÐQ<NVHOLáLQH+Ð].D]DQGÐUDFDN
$YUXSD×V×SRPSDV×SD]DU×·WH
  E\G  ELQ  DGHW
FLKD]VDW×ü×LOHoRNEDüDU×O×ELUVH]RQ
\DüDQG×%|\OHOLNOH0W&2VDO×P×
D]DOW×OP×ü ROGX  ELQ  NLüL\H
LVWLKGDPVDùODQG×6DW×üDUW×ü×Q×QHQ
\NVHNROGXùXONHOHU$NGHQL]ONHOHULROGXúVSDQ\D  úWDO\D 
 YH)UDQVD  LOH|QHo×NW×
(+3$ $YUXSD ,V× 3RPSDV× %LUOLùL 
úVWDWLVWLN 8]PDQ× 3DVFDO :HVWULQJ
´<HQLOHQHELOLUHQHUMLOLVRùXWPDNRQXVXQGD$%\DVDOG]HQOHPHVL\DS×ODELOPLüROVD\G×EXDUW×üRUDQODU×GDKD
\XNDU×oHNLOHELOLUGL%XNRQX<HQLOHQHELOLU(QHUML<|QHWPHOLùLUHYL]\RQXQGD
YH,V×WPD 6RùXWPD6WUDWHMLVLLoLQGH
.RPLV\RQ WDUDI×QGDQ HOH DO×Q×\RUµ
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GHGL(+3$*HQHO6HNUHWHUL7KRPDV
1RZDN NRQX\D LOLüNLQ J|UüOHULQL
ü|\OH|]HWOHGL´(ùHU$YUXSDSD]DU×
úVYHo JLEL ROJXQ ELU G]H\H HULüLUVH
$YUXSD×V×SRPSDV×SD]DUVWRùX
PLO\RQ FLKD] KDFPLQGH ROXU %X LVH
×V×QPDGDNXOODQ×ODQLWKDO5XVJD]×Q×Q
\HULQLDODELOLU+HQ]ROPDP×]JHUHNHQ \HUGH GHùLOL] DPD ×V× SRPSDV×
WHNQRORMLVL $YUXSD·Q×Q KHU \HULQGH
\NVHOLüWH3HNoRNX]PDQ×V×SRPSDODU× ROPDNV×]×Q ¶NDUERQVX]ODüPD·
KHGHILQHXODü×ODPD\DFDù×J|UüQGH
$% \DVDO G]HQOHPHOHUL \DSDQODU
¶WHNQRORMLWDUDIV×]O×ù×·Q×WHUFLKHGL\RU
DPDLKWL\DF×P×]RODQGRùUXFHYDSEX
GHùLO%XQXQ\HULQH¶HQYHULPOLYHHQ
L\LSHUIRUPDQVJ|VWHUHQWHNQRORMLOHUL·

GHVWHNOH\HFHNELUoHUoHYHSURJUDP×
\DUDWPDNJHUHNLU*H]HJHQLPL]LoLQ
DFLO H\OHP JHUHNL\RUVD DV×O FHYDS
\NVHN EDüDUPD WXWNXVX ROPDO×
6RQ ]DPDQODUGD %UNVHO·GH \DS×ODQ
WRSODQW×ODUGD|QHo×NDQFD]LSV|]FN
¶HQWHJUH \DNODü×P· ,V× SRPSDODU×
(QHUML%LUOLùLHVQHNOLùLLoLQPNHPPHO
ELU VLVWHP HQWHJUDV\RQ WHNQRORMLVL
(OHNWULNYH×V×UHWLPLDUDV×QGD×V×WPD
YH VRùXWPD DUDV×QGD PNHPPHO
ELU N|SU .RQXW ×V×WPDV× E|OJHVHO
×V×WPDNRMHQHUDV\RQYHGLùHU\HQLOHQHELOLU HQHUMLOL o|]POHUL NRPELQH
HGHELOLUVLQL] 6LVWHP HQWHJUDV\RQX
LOHULGH×V×SRPSDODU×Q×QSRWDQVL\HOLQL
Do×ùDo×NDUPDNLoLQ\HQLELU\RORODELOLUµ
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A.B.D.’de fotovoltaik güç sistemlerinin fiyatlarında
önemli ölçüde düşüş yaşanıyor

 Berkeley, Kaliforniya, A.B.D. – A.B.D.
Enerji Bakanlığı’na bağlı Lawrence Berkeley
Ulusal Laboratuvarı’nın yayınladığı son
iki rapora göre kurulu fotovoltaik sistem
fiyatlarında şimdiye kadar görülmemiş bir

A.B.D. ve Çin Paris İklim
Değişikliği Anlaşmasını
İmzaladılar

düşüş yaşanıyor. Evsel, küçük endüstriyel ve
büyük endüstriyel kullanıcılar için geliştirilen fotovoltaik sistemlerin fiyatlarında 2015
yılında bir önceki yıla göre sırasıyla %5, %7
ve %9’luk azalmalar kaydedildi.

Düşük Maliyetli Ev Üretiminde Atık Plastik Kullanımı

 Bogota, Kolombiya – Bir Kolombiya
firması malzeme ziyanına ve ev krizine
çözüm bulmak üzere düşük maliyetli
evlerin yapımında kullanılabilecek atık
plastikten LEGO benzeri yapı blokları
üretmeye başladı. Conceptos Plasticos
firması plastik ve kauçuk atıkları alternatif bir yapı malzemesine dönüştürmekte.
Plastik atıklar kalıplara döküldükten
sonra birbirine LEGO parçaları gibi
bağlanabilecek hale getiriliyor. Yangına
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dayanıklı hale
getirilmeleri
için üretim aşamasında malzemenin içine
katkı maddeleri
katılıyor. Malzeme plastik olduğundan
doğal olarak depreme de dayanıklı. 40
m2’lik bir ev böylece yaklaşık 5.200 USD’ye
mal edilebiliyor. Firma blokların 500 yıllık
ömre sahip olduklarını belirtiyor.

 Hangzou, Çin – Dünyanın en büyük
ekonomilerini oluşturan, ama bir yandan
da dünyayı en çok kirleten A.B.D. ve Çin 3
Eylül’de Çin’de düzenlenen G-20 toplantısında Paris İklim Değişikliği Anlaşmasını
resmi olarak imzaladılar.
Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için
küresel karbon emisyonunun % 55’inden
sorumlu olan en az 55 ülke tarafından
imzalanması gerekiyor. A.B.D. ve Çin’in
de katılımıyla anlaşmayı imzalayan ülke
sayısı 26’ya ulaştı.
Bu rakam küresel karbon emisyonunun
%39’una karşılık geliyor. A.B.D. ve Çin’in
anlaşmayı imzalamasına kadar geçen
sürede imza atan 24 ülkenin küresel
karbon emisyonundaki toplam payı %1’in
biraz üzerindeydi.

ÖNEMLİ OLAN
DENGEDE OLMAKTIR!
Balanslama Çözümleri

Isıtma ve soğutma sistemlerinde balanslama ile
yüksek verimlilik sağlayın.
Basınçtan Bağımsız Kombine Balans Vanaları,
Fark Basınç Kontrol Vanaları ve Sabit Akış
Vanaları ile ısıtma ve soğutma tesisatları
balanslamalarında tam çözüm sağlar. Yeni seri
ölçüm nozulsuz Kombine Vanalar ile özellikle
fan-coil uygulamalarında yüksek performans
elde edersiniz.
Üst düzey işçilik ve malzeme kalitesi
güvencesi veren Honeywell balanslama
çözümleri ile projeleriniz dahilindeki ısıtma/
soğutma tesisatlarınız artık daha verimli,
dengeli ve güvenilir.

© 2016 Honeywell International. All rights reserved.

www.honeywell.com
www.hydronic-balancing.info
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(QHUML6HNW|U<HQL%LU)XDUOD%XOXáX\RU67($0(;32
'HPRV)XDUFÐOÐNVHNW|UH\HQL
ELUIXDUGDKDND]DQGÐUÐ\RU%XKDU
YHVÐFDNVXWHNQRORMLOHULIXDUÐ
67($0(;322FDN
WDULKOHULQGHßVWDQEXO)XDU
0HUNH]L·QGHJHUoHNOHáWLULOHFHN
3RZHUQH[W(QHUML)XDUODUÐLoLQGH
\HULQLDOÐ\RU
JQVUHFHNHWNLQOLN
<HáLON|\·GHNLß)0·GH6DORQ·GD
RUJDQL]HHGLOHFHN)XDUGDEXKDU
UHWLPLGDÞÐWÐPÐHQHUML
YHULPOLOLÞLNRQGHQVWDKOL\HVLJLEL
NRQXODUGDILUPDODU\HQL
WHNQRORMLOHULHQGVWUL\HO

LáOHWPHOHUHWDQÐWPDIÐUVDWÐ
EXODFDNODU6ÐFDNVX\ODROXáDQ
EXKDUÐQJF\OHUHWLP\DSDQ
PDUNDODUELUoRNVDQD\LGH
NXOODQÐODQVLVWHPOHULJ|UHFHNOHU
\ÐOÐQÐQLONIXDUODUÐQGDQRODQ
6WHDP([SR%XKDUYH6ÐFDN6X
7HNQRORMLOHUL)XDUÐ·QD7HNVWLO
(QHUML*ÐGD.DÞÐW.LP\D
3HWURNLP\DßQáDDWdHOLN6DÞOÐN
JLELELUoRNVHNW|UGHQILUPDODUYH
WHPVLOFLOHUNDWÐODFDN)XDUGD
D\UÐFDEXVDQD\LGHNL|QHPOL
NRQXEDáOÐNODUÐQGDQROXáDQ
NRQIHUDQVODUGDG]HQOHQHFHN

62'(;+9$&5(QGVWULVLQLß]PLUYH$QNDUD·GD
%XOXáWXUPD\D+D]ÐUODQÐ\RU
Hannover Messe Sodeks
)XDUFÐOÐNWDUDIÐQGDQ
G]HQOHQHFHN7(6.2162'(;
YH62'(;$QNDUDIXDUODUÐ
GRÞDOJD]ÐVÐWPDVRÞXWPD
NOLPDSRPSDYDQDWHVLVDWVX
DUÐWPDMHRWHUPDOYHJQHá
HQHUMLVLVLVWHPOHULJLELIDUNOÐ
UQJUXSODUÐQÐWHNELUoDWÐ
DOWÐQGDWRSOD\DUDN
]L\DUHWoLOHULQHVHNW|UQ
\HQLOLNOHULQLNHáIHWPHLPNkQÐ
VXQDFDN.DWÐOÐPFÐILUPDODULVH
PHYFXWYHSRWDQVL\HO
PáWHULOHULQHGRÞUXGDQXODáPD
áDQVÐHOGHHGHFHNOHU
7(6.2162'(;)XDUYH
NRQJUHELUDUDGD
1LVDQWDULKOHUL
DUDVÐQGDß]PLU7HSHNXOH.RQJUH
YH6HUJL0HUNH]L·QGH
JHUoHNOHáHFHNRODQ
7(6.2162'(;)XDUÐ7002%
0DNLQD0KHQGLVOHUL2GDVÐ
WDUDIÐQGDQG]HQOHQHFHNRODQ
8OXVDO7HVLVDW0KHQGLVOLÞL
.RQJUHVL·QH 7(6.21 GHHY
VDKLSOLÞL\DSÐ\RU
.RQJUHELUoRNVHoNLQ
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DNDGHPLV\HQPLPDUPKHQGLV
SURMHILUPDODUÐQÐQ\HWNLOLOHULYH
VHNW|USURIHV\RQHOLQL
7(6.2162'(;oDWÐVÐDOWÐQGD
ELUDUD\DJHWLUL\RU7(6.21
.RQJUHVL\ÐOÐQGD´7HVLVDW
0KHQGLVOLÞLQGH%WQOHáLN
3HUIRUPDQVµDQDWHPDVÐLOH
62'(;IXDUÐ\ODELUOLNWHRUJDQL]H
HGLOHFHN
62'(;$QNDUD6HNW|UQ
QDE]ÐQÐEDáNHQWWHWXWXQ
62'(;$QNDUD0D\ÐV
WDULKOHULDUDVÐQGD$72
8OXVODUDUDVÐ.RQJUHYH)XDU
0HUNH]L·QGHG]HQOHQHFHN
62'(;)XDUODUÐGQ\DQÐQHQ
|QHPOLIXDUáLUNHWLQGHQELUL
RODQ'HXWVFKH0HVVH·QLQ
7UNL\HLáWLUDNL+DQQRYHU0HVVH
6RGHNV)XDUFÐOÐNWDUDIÐQGDQ
G]HQOHQL\RU6HNW|UQOLGHU
ILUPDODUÐQÐQNDWÐOÐPFÐROGXÞX
HWNLQOLNOHU\HUOL]L\DUHWoLOHULQ
\DQÐVÐUDG]HQOHQHQ
XOXVODUDUDVÐDOÐPKH\HWLYHVDWÐQ
DOPDFÐSURJUDPODUÐNDSVDPÐQGD
$YUXSDYH2UWDGRÞX·GDQELUoRN
VDWÐQDOPDFÐDÞÐUOÐ\RU
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Enerji Tasarruflu Temiz Oda
Tasarımı – Bir Tezat mı?

Nejat Babür, PE, LEED AP
Anel Group, İstanbul Türkiye

Nejat.babur@anel.com.tr



ÖZET

1. GİRİŞ

:BS ƌMFULFO WF ƌMBÎ GBCSƌLBMBSOEB HÚSàMFO UFNƌ[ PEBMBS ƌÎƌO
LVMMBOMBOIBWBMBOESNBWFǵBSUMBOESNBTƌTUFNMFSƌ )7"$ ƌMFSƌ
teknoloji üretim tesislerindeki prosesten sonra en büyük enerji
kullanıcılarından biridir.
5FNƌ[MƌL TFWƌZFMFSƌ  IBWB EFǘƌǵƌNMFSƌ  GƌMUSBTZPO TFWƌZFMFSƌ 
sıcaklık ve nem koşulları gibi tasarım ölçütleri; düzenlemeler
ve süreç gereksinimleri ile belirlenir. Bir parti elektronik
mikro devre kaybetme veya ilaç atma riski, üreticilerin
ve tasarımcıların yeni tasarım kavramlarını göz önünde
bulundurmalarına engel olur. Özellikle cGMP (current
(PPE .BOVGBDUFSƌOH 1SBDUƌDF o ƌMBÎ WF TBǘMLMB ƌMHƌMƌ àSFtim yapılan tesislerde kullanılan metotlar ve yöntemler)
odaklı tesislerde, yaygın uygulamalar dışında herhangi bir
yöntemin uygulanabilirliğinin kabul edilebilirliği düşüktür.
Bununla beraber, bilgiye ve mühendisliğe dayalı tasarım
kararı vermek, dış hava miktarının yanı sıra alan içinde dolaşan hava miktarını da azaltabilir, ayrıca doğru hava yönetim
metotları seçmek ve verimliliği yüksek donanım kullanmak
FOFSKƌ UàLFUƌNƌOƌ B[BMUBCƌMƌS ,BOBM  CPSV  GƌMUSF WF CBUBSZB
HFÎƌǵ I[MBSO B[BMUNBL  QPNQB WF GBO FOFSKƌTƌOƌ B[BMUBCƌMƌS
5BTBSNTSBTOEBSƌTLMFSWFGBZEBMBSEFǘFSMFOEƌSƌMEƌǘƌTàSFDF 
tesisinizin enerji tüketimini ve karbon ayak izini azaltmak için
ÎPLTBZEBGSTBUWBSES

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Yeşil Bina Konseyi (US Green
Building Council - USGBC) ve Amerikan Isıtma, Soğutma ve
ƞLMƌNMFOEƌSNF.àIFOEƌTMFSƌ#ƌSMƌǘƌ "NFSƌDBO4PDƌFUZPG)FBUƌOH3FGSƌHFSBUƌOHBOE"ƌS$POEƌUƌPOƌOH&OHƌOFFST"4)3"& 
ve Uluslararası İlaç Mühendisleri Birliği (International Society
PG 1IBSNBDFVUƌDBM &OHƌOFFST  *41&  HƌCƌ EàOZBEBLƌ CFO[FS
kuruluşlar, ileri teknoloji tesislerinin enerji tüketimini azaltmaya
PEBLMBONBLUBES7FSƌNFSLF[ƌTBIƌQMFSƌWFUBTBSNDMBS UFTƌTMFrinin enerji kullanımını kıyaslamak ve azaltmak için ve de tasarımcıların ve sahiplerin daha iyi genel güç tüketimi verimliliği
düzeyine ulaşması için bir metrik ileri sürmüşlerdir. Aynı şekilde
düşünürsek, temiz oda kullanan tesisler de aynı şeyi yapmalıdır.
Ancak zor olan, her bir tesis türü için bir metrik oluşturmaktır,
çünkü bunların prosess ihtiyaçları ve temiz oda gereksinimleri
GBSLMPMBDBLUS#ƌSBTFQUƌLEPMVNUFTƌTƌWFZBZBSƌMFULFOGBCSƌLBTZPOCƌOBTGBSLMUFNƌ[PEBHFPNFUSƌTƌOFƌIUƌZBÎEVZBCƌMƌS
Sadece yarıiletken için kullanılan bir tasarım düşüncesini alıp
bir ilaç tesise uygulayamayız. Ancak, tasarımcılar mühendislik
bilgilerini ve deneyimlerini kullanarak tasarımlarını bir türden
diğer türe uyarlayabilmelidirler.
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Bu çalışma kapsamında enerji verimliliği bütünsel olarak ele
alınacak ve aşağıdakiler incelenecektir:

t Birincil Enerji Kullanıcıları
t "4)3"& &OFSKƌ 4UBOEBSU  o #V TUBOEBSEB OBTM
uyulur?
t Temiz Oda Tasarım Parametreleri, Sıcaklık, nem ve hava
değişim oranları
t )7"$EPOBONTFÎƌNMFSƌWFFULƌMFSƌ
t Hava yönetim metotları ve etkileri

Elektrik aynı zamanda ortam sıcaklığını-nemini kontrol etmek,
UFNƌ[MƌLƌÎƌOIBWBZGƌMUSFMFNFLWFƌÎFSƌEFCVMVOBOLƌǵƌMFSƌÎƌO
rahat bir çalışma ortamı oluşturmak üzere hava akışı sağlamak
için klima santrallerini çalıştırır.

Energy end use in cleanrooms
BİRİNCİL ENERJİ KULLANICILARI
İleri teknoloji tesislerinin yapım maliyeti, herhangi bir ticari binanın yapım
NBMƌZFUƌOEFO àÎ EÚSU LBU EBIB GB[MBES
Üretimde kullanılan donanım toplam
proje maliyetinin neredeyse yarısını temsil
ederken, mekanik sistemler toplam proje
maliyetinin yaklaşık %25’i olan en büyük
ƌLƌODƌQBZƌÎFSƌS%ƌǘFSUBSBGUBO àSàOƌNBM
etmek üzere tesisi işletme maliyeti, genel
üretim maliyetini %20 ila %30 arasında
etkileyebilir. Buhar ve sıcak su gibi ısıtma
ortamları oluşturmak için doğalgaz veya
akaryakıt kullanılır. Soğutma ortamı oluşturmak ve dağıtmak üzere soğutucuların,
çillerlerin soğutma kulelerinin ve pompaların çalıştırılması için elektrik tüketilir. Şekil 1. Temiz odalarda nihai enerji kullanımı
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bu tür bilgileri gizli tutmaktadır. Birleşik Krallık’ın Enerji verimliliği programı, kendi enerji kullanım değerlerinden bazılarını bir
araya getirip yayınlamıştır. Bu, Şekil 2’de görülebilir.

%ƌǘFS UBSBGUBO  TUBOEBSU CƌOBMBS ƌÎƌO HFMƌǵUƌSƌMFO CƌMHƌTBZBS
yük hesabı yazılımları basınç kontrollü ve hava değişimi
temelli tesisler için uygun değildir. Saatlik dış hava kuru ve
yaş sıcaklık verileri kullanarak enerji hesaplamaları yapmak
özel olarak hesap metotları geliştirilmeli ve doğrulanmalıdır.
"NB CV ZÚOUFNMFS IFS GƌSNB UBSBGOEBO LFOEƌ LVMMBONMBS
için geliştirildiğinden, bu hesaplamalar her tesiste ve
her tasarımcı için tutarlı sonuçlar vermeme riski taşır.
Açıklamalar:
İletilen Enerji; Tesiste kullanılan enerji
Birincil Enerji; Üretilip tesise iletilmek için kullanılan enerji

TEMİZ ODA TASARIM PARAMETRELERİ

Temiz oda validasyonu için önemli parametreler şunlardır:
sıcaklık, nem, ve üretim alanlarına göre değişen partikül sayıları.
Kontrol toleransları, kontrol cihazlarının kalitesi neticede proje
ENERJİ STANDARTLARI
NBMƌZFUƌOƌFULƌMFEƌǘƌƌÎƌOÎPLÚOFNMƌEƌS"4)3"&LPOGPSǵBSUMBS 
temiz
odalar dışındaki alanlar için belirlenmiştir. Temiz oda
ÃSàOMFSƌEPǘSVWFHàWFOMƌCƌSǵFLƌMEFƌNBMFUNFLCƌSƌODƌMIFEFG
sıcaklık
ve nem gereksinimleri, Temiz odada kullanılan giysi
olduğundan, üretim odaklı tesisler için enerji standartlarına
VZNBL[PSEVS"4)3"&4UBOEBSEi"MÎBL,BUM.FTLFOMFS (gowning) gereksinimlerine, etkinlik seviyelerine, elektrostatik
)BSƌÎ #ƌOBMBS ƌÎƌO &OFSKƌ 4UBOEBSUw  CƌOB DFQIF FMFNBOMBS  birikime ve üretim ihtiyaçlarına göre değişir. Dahili tasarım
NFLBOƌLTƌTUFNMFSWFBZEOMBUNBƌÎƌOQFSGPSNBOTTUBOEBSUMBSO koşullarını belirlerken, gerekenden daha düşük değerler kullanmak tüm projenin ilk ve işletim maliyetlerini gereksiz yere
zorunlu tutar. Bu standart, 2013 yılında güncellenmiştir. Bina
cephe elemanları, pencere alanı, mekanik ekipman verimliliği, artırabilir. Ortam sıcaklığı ve bağıl nem seviyeleri 16°C +/-1°C ve
30% Bağıl Nem +/-%2 seviyelerinde seçilmesi, -1,7 °C çiğ noktası
kanal sistemi ve boru izolasyonu, elektrik besleme hatlarını
boyutlama, boru döşeme, düşük kayıplı kanal sistemi ve sistem- kontrol etmek gereksinimini getirir. Bu ortam çiğ noktasına
leri bilinçli olarak devreye alma kolaylıkla uygulanabilir. Ancak, ulaşmak için, ya -4 °C’da çok soğuk su ve glikol karışımı ya da
yüksek basınç buharı kullanan kimyasal kurutuculu nem alma
zorunluluklardan bazıları uygulanamaz;
gerekmektedir. Her iki durumda da, işletim maliyeti, sistemlerit Güvenlik nedeniyle aydınlatma seviyesi azaltılamaz.
t Dış hava ekonomizörü, ortam basınç kontrolünü boza- nin çalışmasındaki verimsizlik nedeniyle gereksiz yere artacaktır.
4PǘVUVDVEBIBEàǵàLQFSGPSNBOTLBUTBZTOEBÎBMǵBDBL HMƌLPM
bileceğinden önerilmez.
t Hava akımında sağlığa zararlı kimyasal sıvılar bulunursa, çözeltisi ve bu çözeltinin viskozitesinin daha yüksek olması
nedeniyle pompalama enerjisi artacaktır. Diğer yandan, kimyaısı geri kazanımı gerçekleştirilemez.
'BSLMUàSEFLƌUFTƌTMFSƌÎƌOFOEàTUSƌEFLZBTMBNBLPMBZPMNBEǘO- sal kurutucu tekerleği havayı kururken nemi tutacağından, bunu
dan, enerji kullanımını karşılaştırmak kolay değildir. Üreticiler, yeniden hazır duruma getirmek için kullanılan buhar havayı aynı
zamanda aşırı derecede ısıtacaktır.
Bu yüzden son duyulur soğutma
HFSFLMƌ PMBDBLUS    %ƌǘFS UBSBGUBO 
kış ayları içinde daha yüksek ortam
bağıl nemi kullanmak, ön ısıtma
ve buharlı nemlendirme ihtiyacını
beraberinde getirdiğinden, kış
iklimlendirme sistemlerini karışık
yapıp enerji gereksinimini artıracaktır. Nemlendiricinin konumu da
çok önemlidir. Havanın psikometri
prosesini değerlendirmeden nemlendiricinin yerine karar verilirse,
nemlendiricinin çalışmamasına
neden olabilir. Temiz odalara hasar
Şekil 2: İngiltere İlaç üretim tesislerinde yapılan araştırmasındaki enerji performans
vermenin ve hava sistemine bakteri
göstergelerinin özeti (ECG 33)
8
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Şekil 3. Temiz oda partikül sayıları

artışına neden olmanın yanı sıra sistemin çalışmamasına ve
klima santrallerinin veya kanal sisteminin ambale olmasına yol
BÎBCƌMƌS5BTBSNNàIFOEƌTƌ FOVZHVOPSUBNTDBLMLOFNÎƌGUƌOƌ
belirlerken, bunun etkilerini ve sonuçlarını değerlendirmeli,
bunu kimya mühendislerine açıklamalıdır. En uygun sıcaklık
OFN ÎƌGUƌOƌ CFMƌSMFNFL FOFSKƌ UàLFUƌNƌOƌ B[BMUS WF NFLBOƌL
sistemleri basitleştirir.
Diğer bir önemli parametre ise, alandaki değişik boyutlardaki
ƌSƌMƌVGBLMQBSUƌLàMTBZTES CVTBZàSFUƌNBMBOMBSOOUFNƌ[MƌL
TFWƌZFTƌOƌ CFMƌSMFS  *40   GBSLM CPZVUMBSEBLƌ QBSUƌLàM
seviyelerine gore temiz odaları tanımlar. Ayrıntılar için aşağıdaki
Şekil 3’e bakınız.
5FNƌ[PEBZBIBOHƌEVSVNEBTFSUƌGƌLBWFSƌMFDFǘƌÚOFNMƌEƌS5FNƌ[
PEBMBSBǵVEVSVNMBSEBTFSUƌGƌLBWFSƌMFCƌMƌS
t Uygulama Durumu (as-built) : Odada ekipman veya
insan yoktur. Yapımdan sonra, herhangi bir araç veya
ekipman kurulumundan önce.
t Bekleme Durumu (at rest): Ekipman kuruludur, ancak
ortamda hiçbir süreç veya etkinlik yoktur.
t Çalışma Durumu (in operation): Ortam çalışma durumundadır ve insanlar odanın içindedir.
:BSƌMFULFOUFNƌ[PEBMBSOOÎPǘVOBi6ZHVMBNBwEVSVNVOEB
TFSUƌGƌLB WFSƌMƌS "#%EF ƌMBÎ àSFUƌNƌ ZBQMBO UFNƌ[ PEBMBSB
i±BMǵNBw EVSVNVOEB TFSUƌGƌLB WFSƌMƌSLFO  "WSVQB #ƌSMƌǘƌOEF
HFSFLi#FLMFNFwHFSFLTFi±BMǵNBwEVSVNMBSOEBTFSUƌGƌLBWFSƌMƌS
ƞMBÎ UFTƌTMFSƌOEF  GBSLM UàSMFSEFLƌ UFNƌ[ PEBMBSO IBWB BLǵ
PSBOMBS Eà[FOMFZƌDƌLVSVNMBSUBSBGOEBOÚOFSƌMƌS'FEFSBM%SVH
"ENƌOƌTUSBUƌPO '%" AƌO"TFQUƌLÃSFUƌN,MBWV[V *40UFNƌ[
odaları için 0.45 m/s hava hızı ve ISO 8 temiz odaları için en az
"$)ÚOFSNFLUFEƌS%ƌǘFSUBSBGUBO "WSVQB#ƌSMƌǘƌIƌÎCƌSBLǵ
PSBOCFMƌSMFNFNƌǵUƌS BODBLUFNƌ[PEBMBSOi±BMǵZPSwEVSVNVOEBOi#FLMFNFw EVSVNVOB  ƌMF  EBLƌLBEB EÚOFCƌMNFTƌOƌ
gerektirmektedir. Her ne kadar bu, tasarımcıların hangi hava
değişiminin kullanılacağına karar vermesinde biraz zaman

Sınıflandırma

İlaç

Yarıiletken

ISO 4 (Sınıf 10)

Yok

0.3 – 0.5 m/s (60
-100 FPM)

ISO 5 (Sınıf 100)

0.45 m/s (90 FPM)

0.2 – 0.45 m/s (40
– 90 FPM)

ISO 6 (Sınıf 1.000)

Yok

0.1 – 0.3 m/s (20 –
60 FPM)

ISO 7 (Sınıf 10.000)

40 – 60 ACH

30 – 70 ACH

ISO 8 (Sınıf
100.000)

20 – 30 ACH

10 – 20 ACH

Şekil 4 – Temizlik seviyelerine ulaşmak için farklı endüstrilerde
görülen Hava Değişim Oranları
Not: Tablo, farklı üreticilerin verdiği tasarım ölçütlerinden
derlenmiştir. ACH, tek yönlü olmayan ve karışık hava akımları için
kullanılmaktadır.

kaybına neden olsa da, çoğu ilaç üreticisi her temizlik seviyesi
için hava değişim oranlarını şirket standartı olarak belirlemiştir.
Yarıiletkenlerde, hava değişimlerine yönelik hiçbir yasal zorunluluk olmadığından, hava değişim oranları daha esnektir. Sağlam
çalışabilir ürün oranı, o temiz oda hava değişim oranlarını belirMFSƞMBÎGBCSƌLBMBSOEBƌOTBOTBǘMǘTÚ[LPOVTVPMEVǘVOEBOCV
kararlar daha dikkatli verilmelidir. İnsan sağlığında kaç insanın
sağlığı etkilendi diyerek bu karar verilemez. İlaç ve yarıiletken
temiz odalarda görülen hava değişim oranları için Şekil 4’e
bakınız.
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Tasarımcılar bu değerleri kullanmamalı, temiz odalarına uygun
hava değişimlerini belirlemek için hesaplamalar yapmalıdır.
(FSƌLB[BONTàSFTƌ QBSUƌLàMàSFUƌNƌWF)&1"GƌMUSBTZPOUàSà 
hava değişim oranlarını etkiler. ISPE Aseptik Tesis Kılavuzu, geri
kazanım süresine bağlı olarak hava değişim oranlarını hesaplaNBLƌÎƌOƵFLƌMUFHÚTUFSƌMFOHSBGƌǘƌOLVMMBOMNBTOÚOFSƌS)BWB
EFǘƌǵƌNPSBOMBSOIFTBQMBNBLƌÎƌOBǵBǘEBWFSƌMFOGPSNàMEF
kullanılabilir.
Crrest = (Cropo$s) exp (-Nt)+Cs
Crrest: Son oda yoğunluğu
Crop: İlk oda yoğunluğu
Cs: Besleme havası yoğunluğu
N: Oda hava değişimi
t: Zaman
#FTMFNFIBWBTZPǘVOMVǘV )&1"GƌMUSFOƌOWFSƌNMƌMƌǘƌOFCBǘM
olarak azalır. Oda partikül yoğunluğu aşağıdakiler yardımıyla
hesaplanabilir:
Cs = Crop  &GG  
&GG.114EF 'ƌMUSFEFOFOLPMBZHFÎFOUBOFDƌLCPZVUV 
GƌMUSFWFSƌNMƌMƌǘƌ EƌZFMƌNLƌNƌLSPOEBPMTVO
#FMƌSMƌCƌS[BNBOEBLƌPEBQBSUƌLàMNƌLUBS BǵBǘEBLƌGPSNàMƌMF
hesaplanabilir,
Crop$T 1(3p * Np  1(3m)
1(3pƞOTBOMBSUBSBGOEBOàSFUƌMFOQBSUƌLàMoƵFLƌMZBCBLO[
Np= İnsan Sayısı
1(3m4àSFÎUBSBGOEBOàSFUƌMFOQBSUƌLàM

Sadece bazı endüstri standartlarını kullanmak yerine hava
değişim oranlarını optimize etmek ve azaltmak, hem hava
BLǵNƌLUBSOIFNEFTPOVOEBGBOMBSOFOFSKƌUàLFUƌNƌOƌB[BMtacaktır. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Lawrence Livermore
-BCPSBUVWBSMBSUBSBGOEBOPSUBNQBSUƌLàMNƌLUBSOBCBǘMPMBSBL
hava akış oranını azaltmak konusunda yapılan çalışmalar olumlu
TPOVÎMBSWFSNƌǵUƌS#VNFUPU BLUƌGQBSUƌLàMÚMÎàNàZBQMBSBL
kritik üretim yapılmayan ortamlarında kullanılabilir. Ölçümler ve
GBONPEàMBTZPOVBSBTOEBLƌHFDƌLNFOFEFOƌZMFQBSUƌLàMTBZTO
BLUƌGPMBSBLƌ[MFNFLWFGBOI[OEFǘƌǵUƌSNFL[PSWFSƌTLMƌPMBCƌMƌS
Ancak, meşgul (çalışma durumu) ve boşta (bekleme durumu)
olduğu dönemlerde değişen hava akış oranına ulaşmak daha
LPMBZES#VNFUPU PGƌTCƌOBMBSOEBZBZHOPMBSBLLVMMBOMBO
NFǵHVMoCPǵUBÎBMǵNBTDBLMLBZBSMBNBMBSOBCFO[FZFOCƌS
program odaklı işlemdir.
HVAC EKİPMAN SEÇİMLERİ ve ETKİLERİ
,TNƌZàLMFÎBMǵSLFO)7"$FLƌQNBOTFÎƌNƌWFFOFSKƌLVMMBONOO)7"$FLƌQNBOOOFOFSKƌUàLFUƌNƌà[FSƌOEFCàZàLCƌSFULƌTƌ
WBSES4PǘVUVDVTFÎFSLFO UBTBSNDMBSL8UPO $01 PMBSBL
WF *1-7MFS PMBSBL WFSƌMFO LTNƌ ZàL WFSƌNMƌMƌǘƌOƌ HÚ[ ÚOàOEF
bulundurmalıdır. Yeniden ısıtma ve ön ısıtma için su ısıtmada
kullanılan sıcaklıklar, kazanın türünü ve verimliliğini etkileyebilir.
&ǘFSWFSƌNMƌMƌǘƌPMBOCƌSZPǘVǵNBMLB[BO WFSƌNMƌMƌǘƌ
olan bir alev borulu kazan yerine kullanılabiliyorsa, bu aynı
[BNBOEBUFTƌTƌODPǘSBGƌLPOVNVOBCBǘMPMBSBLCàZàLFOFSKƌ
UBTBSSVGVTBǘMBZBDBLUS/FNMFOEƌSƌDƌOƌOUàSàFOFSKƌUàLFUƌNƌOEF
büyük bir rol oynayabilir. Sıcak ve kuru iklimlerde, hava yıkayıcı
veya basınçlı hava spreyi gibi bir adyabatik nemlendirici kullanmak, yazın nemlendirmenin yanı sıra serbest soğutma sağlar.
Yalnızca kışın nemlendirme gerektiren soğuk iklimlerde, buharlı
nemlendirme kullanmak önemlidir, çünkü bu, havayı önceden
buhar enjeksiyonundan gelen ısıdan sıcaklığını yükseltirken
nemlendirme sağlar.
5FNƌ[PEBMBSEBLƌFOCàZàLFOFSKƌLVMMBODMBSOEBOCƌSƌGBOMBSES
%PǘSVVZHVMBNBƌÎƌOEPǘSVGBOLVMMBONBL IBWBEPMBǵNOEBLƌ
elektrik tüketimini azaltabilir.

Şekil 5 – Temiz Oda Geri Kazanım Performansı

,MƌNB TBOUSBMMFSƌOEF LVMMBOMBO GBO UàSMFSƌ BǵBǘEBLƌ ǵFLƌMEF
listelenebilir:
t 4BOUSƌGàKGBOMBSo±ƌGU(FOƌǵMƌL±ƌGU&Nƌǵo%8%*
t 1MFOVNGBOMBSo5FL(FOƌǵMƌL5FL&Nƌǵ 484*
t &LTFOFM1FSWBOFMƌ 7BOF"YƌBM 'BOMBS

Şekil 6 – Farklı koruyucu giysi (gowning) protokollerini izleyen insanların partikül üretimi.
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±ƌGU(FOƌǵMƌLMƌ±ƌGU&NƌǵMƌ %8%* 'BOMBSÎPǘVOMVLMBUFNƌ[IBWB
TBOUSBMMFSƌOEF LVMMBOMS 7FSƌNMƌMƌLMFSƌ  ƌMF  BSBTOEB
EFǘƌǵFCƌMƌS#VGBOMBSLBZǵMUBISƌLMFSLVMMBOSWFQBSUƌLàMàSFtirler. Bu nedenle, son temiz oda hava hareketini yapan hava
ƌǵMFNF CƌSƌNMFSƌ ƌÎƌO ÚOFSƌMNF[MFS  "ZO [BNBOEB  CV GBOMBS
ZàLTFLGƌMUSBTZPOTFWƌZFTƌWFCƌSƌNMFSƌOƌÎƌOEFLƌÚOGƌMUSF ƌLƌODƌM
GƌMUSF  ÚO TUNB CBUBSZBT  OFNMFOEƌSƌDƌ  TPǘVUNB CBUBSZBT
gibi elemanların sayısı nedeniyle yüksek statik basınçta çalışır
ve çiğ noktası kontrolüne bağlı olarak kurutucu tekerleğe
WFTPOTPǘVUNBZBWFEFTPOGƌMUSBTZPOBTBIƌQPMBCƌMƌS#àZàL
miktarlardaki hava akışını hareket ettiren sistemlerde, %80 ile
%86 arasında değişen yüksek verimliliğe sahip olduklarından,
FLTFOFMQFSWBOFMƌGBOMBSLVMMBOBCƌMƌSMFS#VGBOMBSLBZǵT[PMBSBL 
doğrudan motor tahrikli olarak çalışırlar. Bu tür klima santralleri,
IƌTTFEƌMƌSTPǘVUNBWFTPOUFNƌ[PEBGƌMUSBTZPOVTBǘMBS#VUàS
GBOMBSEBLƌEƌǘFSCƌSTOSMBNB ZàLTFLTUBUƌLCBTOÎƌÎƌO".$"
TFSUƌGƌLBMPMNBNBMBSES"ZSDBEƌǘFSGBOMBSEBOEBIBGB[MBTFT
çıkarırlar. Bu nedenle, ses azaltımına gereksinim duyarlar, bu da
ilk maliyeti ve operasyonel enerji tüketimini arttırır. Bu durum,
ZàLTFLWFSƌNMƌMƌLLB[BODOTGSMBS

Şekil 7 – Karışık Hava Akışı Hava Yönetim Şeması

1MFOVNGBO ƌOÎ8$ZF 1B LBEBSLVMMBOMBCƌMƌSWFEPǘrudan tahrik tertibatında da mevcuttur. Ancak, verimliliği hem
&LTFOFM1FSWBOFMƌIFNEF%8%*GBOMBSOOWFSƌNMƌMƌǘƌOEFOEBIB
düşüktür; %60 ile %75 arasında bir verimlilikle çalışır. Plenum
GBOMBS  ZBZHO PMBSBL  IFN HFSƌ EÚOàǵ IFN EF CFTMFNF GBO
kullanan yarıiletken sirkülasyon havası sağlayan klima santralMFSƌOEFWFƌMBÎGBCSƌLBMBSOEBLBSǵLIBWBBLǵTBǘMZBOLMƌNB
santrallerinde görülür.
1PNQBMBSWFGBOMBSà[FSƌOEFEFǘƌǵLFOGSFLBOTMTàSàDàMFS 7'% 
kullanılmalıdır. Çoğunlukla gereksinime bağlı olarak akışı
EFǘƌǵUƌSNFLƌÎƌOLVMMBOMSMBS"ODBL GƌZBUEàǵàǵàOFEFOƌZMF TBCƌU
CBMBOTBNBDZMBEBLVMMBOMNBLUBESMBS7'%MFSƌUàNVZHVMBNBlar için kullanmak konusunda bilinçli olmalıyız. Ekipman çoğunMVLMBLTNƌZàLMFSà[FSƌOEFÎBMǵZPSTB 7'%CàZàLGBZEBTBǘMBS
ve enerji tüketimini azaltır. Ancak, motor çoğunlukla tam hızda
ÎBMǵZPSTB EPǘBMTLBZQMBSOFEFOƌZMF7'%MFSFOFSKƌUàLFUƌNƌOƌ
BSUSBCƌMƌS5BTBSNDMBS7%'MFSƌOLVMMBONOEFǘFSMFOEƌSNFMƌWF
verimsiz, büyük boyutlardaki sistem tasarımlarını düzeltmek için
bunları kullanmamalıdır.

ƵFLƌMo#ƌSƌODƌMƞLƌODƌM)BWB:ÚOFUƌNƵFNBT

HAVA YÖNETİM KONSEPTLERİ
ve ETKİLERİ
Şekil 7’de gösterildiği üzere, temiz
oda hava akışı yönetim konseptleri
yaygın olarak ilaç üretim tesislerde
görülür. Bu düzen, klima santrali hem
HFSƌEÚOàǵIFNEFCFTMFNFGBOMBSO
kullanır, dış hava ve sirkülasyon havası
karıştırılır ve tek bir santralde işlenir.
Dış hava, geri dönen hava ile karıştığı
için, dış havadan gelen nemin alınması

ƵFLƌMo,BSǵL)BWB"Lǵ 
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için, hava karışımının, ortam çiğ noktası sıcaklığına kadar soğutulması gerekir. Bu nedenle, besleme hava sıcaklığı çok soğuk
olur ve alan sıcaklığının korunması için yeniden ısıtılması gerekir.
Bu da besleme havasının işlenmesinde verimsizliğe yol açan eş
zamanlı soğutma ve ısıtmaya neden olur. Psikrometrik süreç
ƵFLƌMEBHÚTUFSƌMNFLUFEƌS"ZSDB CàUàOIBWBOOCƌSEFOGB[MB
GƌMUSBTZPOTFWƌZFTƌOEFOHFÎNFTƌHFSFLƌS CVEBGBOOCFZHƌSHà
DàOàWFFOFSKƌUàLFUƌNƌOƌBSUUSS%ƌǘFSUBSBGUBO CVTƌTUFNEBIB
az ekipman kullanacaktır ve bu sistemi kullanmak hava yönetim
konseptinin basitliğini ve esnekliğini de beraberinde getirir.
Besleme havası gerektiğinde soğutulup yeniden ısıtılacağından,
CVTƌTUFNƌOFOCàZàLGBZEBTTDBLMLHFSƌLB[BONTàSFTƌEƌS
Yarıiletken temiz odalarda yaygın olarak kullanılan diğer hava
yönetim metodu, Şekil 8’de görüldüğü gibi, birincil ikincil klima
santrali sistemi adını taşır. Bu senaryoda, dış havanın ve temiz
oda havasının santralleri birbirinden ayrılır. Hava dolaşımından
çok daha az olan dış hava akışı, ortam çiğ noktasını korumak
için soğutulur veya nemlendirilir. İşlenmiş dış hava, ikincil hava
santraline içerisindeki geri dönüş havası ile karıştırılarak temiz
odaya ulaştırılır. Dış hava akımı zaten işlenmiş olduğundan, ikincil sistem için kullanılan klima santrali yalnızca, ortamın gerektirdiği şekilde hissedilir soğutma sağlar. Bu da ortam sıcaklığını
sağlamak için gereken yeniden ısıtmayı devre dışı bırakılabilir
veya azaltılabilir. Psikrometrik süreç Şekil 10’da gösterilmektedir.
4BEFDFUFNƌ[PEBTƌSLàMBTZPOIBWBT GƌMUSBTZPOEFSFDFTƌOƌB[BM
UBO)&1"GƌMUSFMFSEFOHFÎFS#ƌSƌODƌMƌLƌODƌMIBWBƌǵMFNFLPOTFQUƌ 
korunma ve temizlik seviyeleri söz konusu olduğunda yarıiletLFO GBCSƌLBTZPO UFTƌTMFSƌOF CFO[FEƌLMFSƌOEFO  BZO [BNBOEB
ƌMBÎGBCSƌLBMBSOEBBTFQUƌLƌǵMFNFBMBOMBSOEBEBLVMMBOMS)FS
IBWBZÚOFUƌNLPOTFQUƌOƌOGBSLMUFNƌ[PEBUàSMFSƌOEFLFOEƌOF
Ú[HàGBZEBMBSWBSES"ODBL UBTBSNDMBSZFOƌMƌLMFSFBÎLPMNBM
ve hem yarı iletken hem de ilaç tesislerde birincil ikincil hava
konseptini uygun olduğu sürece kullanmaya çalışmalıdır.
SONUÇ
(FMƌǵNƌǵUFLOPMPKƌZFTBIƌQCƌOBMBSEBTàSEàSàMFCƌMƌS)7"$UBTB
rımları oluşturmaya yönelik kuralların açıklanması:
t Standartları araştırma yapmadan uygulamayın
t İstenen sonuçlara ulaşmak için yeterli hava debisini kullanın ve sadece hava değişim oranlarına odaklanmayın.
t Ortam hava akışını kullanım şekline bağlı olarak azaltılabilir.
t 'ƌMUSBTZPOTFWƌZFMFSƌWFUàSMFSƌEƌLLBUMƌCƌSǵFLƌMEFƌODF
lenmelidir.
t Mümkün ve güvenli olduğu durumlarda, ortamdaki
hava yeniden sirküle edilmelidir.
t Genişletilmiş sıcaklık ve bağıl nem kontrol limitleri
ürünlerin ve prosesin izin verdiği ölçüde kullanılmalıdır.
t 7'%MFSƌOLVMMBONOEƌLLBUMƌCƌSǵFLƌMEFEFǘFSMFOEƌSƌM
melidir.
t Birincil ve ikincil hava yönetim konseptlerini kullanmak,
nem alma ve duyarlı soğutma süreçlerini birbirinden
ayırdığı için enerji tüketimini azaltacaktır.
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Açık Kaynak Bina Bilimi Sensörleri
(OSBSS): Uzun Dönem Bina İçi
Çevresel Veri Toplama için Düşük
Maliyetli Arduino Tabanlı Platform
Akram Syed Ali, Zachary Zanzinger, Deion Debose, Brent Stephens
%FQBSUNFOUPG$ƌWƌM "SDIƌUFDUVSBMBOE&OWƌSPONFOUBM&OHƌOFFSƌOH *MMƌOPƌT*OTUƌUVUFPG5FDIOPMPHZ $IƌDBHP *- 64"

Çeviren: Cem Doğan ŞAHİN*
*İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Makina Mühendisliği Bölümü

Özet
Bina içi ortamları etkileyen parametrelerin düzgün
karakterizasyonu sıklıkla maliyetleri, esnekliği ve veri
FOUFHSBTZPOVOVOFHBUƌGFULƌMFZFCƌMFOUFTDƌMMƌEPOBONO
ve yazılımın kullanımı ile sınırlıdır. Bu makalede, uzun
dönem bina içi ortam ve bina işletme verilerinin ölçülNFTƌWFLBZEFEƌMNFTƌƌÎƌO"SEVƌOPQMBUGPSNVUFNFMMƌVDV[
açık kaynak cihazlarının tasarlanıp geliştirildiği Açık Kaynak Bina Bilimi Sensörleri (OSBSS) projesi tanımlanmıştır.
OSBSS’nin amacı, araştırma projelerinde ve sonucunda
bina otomasyon ve kontrolünde kullanım için maliyet
etken bir biçimde yüksek mekan zaman ayrışması ile
büyük bir sayıda ölçümlerin senkronizasyonunda daha
çok esneklik için imkan sağlamaktır. Satışa hazır elektronik bileşenlerlerin kullanımı ile veri kaydedicilerin imalatı
için talimatlı detaylandırılmış kaynaklar internet üzerinden ücretsiz olarak ulaşılabilirdir. Proje, mevcut durumda
binalarda hava ve yüzey sıcaklıklarını, hava bağıl nemini,
insan mevcudiyetini, aydınlatma yoğunluğunu, CO2 konTBOUSBTZPOMBSOWFGBSLCBTOÎTFOTÚSMFSƌHƌCƌCƌSLBÎUƌQ
diğer sönsörlerden veriyi kaydedebilen genel bir voltaj
veri kaydedicisi içeren birçok önemli parametreyi ölçebilmek için dizayn edilmiş çeşitli sensör ve veri kaydedicileri
içerir. Ayrıca, bir eğitim binasında ticari emsalleri ile
CƌSMƌLUFCƌSIBGUBƌÎƌOLVSVMNVǵIFSCƌSWFSƌLBZEFEƌDƌZMF
eş konumlandırma testlerinden sonuçlar tanımlanmıştır
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ki önemli ölçüde daha düşük maliyetlerde mükemmel
QFSGPSNBOTHÚTUFSNƌǵUƌS
Anahtar kelimeler: Açık kaynak, Arduino, Sensörler,
7FSƌUPQMBNB ƞÎPSUBN
OPEN SOURCE BUILDING SCIENCE SENSORS
(OSBSS): A LOW-COST ARDUINO-BASED PLATFORM
FOR LONG-TERM INDOOR ENVIRONMENTAL DATA
COLLECTION
ABSTRACT
"DDVSBUFDIBSBDUFSƌ[BUƌPOPGQBSBNFUFSTUIBUƌOGMVFODF
ƌOEPPSFOWƌSPONFOUTƌTPGUFOMƌNƌUFEUPUIFVTFPGQSPQSƌFUBSZIBSEXBSFBOETPGUXBSF XIƌDIDBOBEWFSTFMZBGGFDU
DPTUT GMFYƌCƌMƌUZ BOEEBUBƌOUFHSBUƌPO
Here we describe the Open Source Building Science
Sensors (OSBSS) project, which we created to design
BOE EFWFMPQ B TVƌUF PG ƌOFYQFOTƌWF  PQFO TPVSDF EFWƌDFTCBTFEPOUIF"SEVƌOPQMBUGPSNGPSNFBTVSƌOHBOE
recording long-term indoor environmental and building
PQFSBUƌPOBMEBUB5IFHPBMPG04#44ƌTUPBMMPXGPSNPSF
GMFYƌCƌMƌUZ ƌO TZODISPOƌ[ƌOH B MBSHF OVNCFS PG NFBTVrements with high spatial and temporal resolution in a
DPTUFGGFDUƌWFNBOOFSGPSVTFƌOSFTFBSDIQSPKFDUTBOE 
eventually, in building automation and control. Detailed
UVUPSƌBMTXƌUIƌOTUSVDUƌPOTGPSDPOTUSVDUƌOHUIFEBUBMPH-

HFSTVTƌOHPGGUIFTIFMGFMFDUSPOƌDDPNQPOFOUTBSFNBEF
BWBƌMBCMF GSFFMZ POMƌOF5IF QSPKFDU DVSSFOUMZ ƌODMVEFT B
WBSƌFUZPGTFOTPSTBOEEBUBMPHHFSTEFTƌHOFEUPNFBTVSF
BOVNCFSPGƌNQPSUBOUQBSBNFUFSTƌOCVƌMEƌOHT ƌODMVEƌOH
BƌSBOETVSGBDFUFNQFSBUVSFT BƌSSFMBUƌWFIVNƌEƌUZ IVNBO
occupancy, light intensity, CO2 concentrations, and a geneSƌDWPMUBHFEBUBMPHHFSUIBUDBOMPHEBUBGSPNBWBSƌFUZPG
PUIFS TFOTPST TVDI BT EƌGGFSFOUƌBM QSFTTVSF TFOTPST8F
BMTPEFTDSƌCFSFTVMUTGSPNDPMPDBUƌPOUFTUTXƌUIFBDIEBUB

MPHHFSƌOTUBMMFEGPSPOFXFFLƌOBOFEVDBUƌPOBMCVƌMEƌOH
alongside their commercial counterparts, which demonsUSBUFFYDFMMFOUQFSGPSNBODFBUTVCTUBOUƌBMMZMPXFSDPTUT
© 2016 The Authors. Published by Elsevier Ltd. This is an
open access article under the CC BY-NC-ND
license (http://creativecommons.org/licenses/
by-nc-nd/4.0/).
Keywords: Open source, Arduino, Sensors, Data collection, Indoor environment.

1. Giriş

larak bina çevresel ve işletimsel parametreleri gibi geniş
ölçekteki önemli verilerin düşük maliyet ve yüksek kalitede
UPQMBONBTOTBǘMBZBDBLUS04#44QSPKFTƌOƌOIFEFGƌBǵBğıda maddelerle belirtilmiş özelliklere sahip olan sensör ve
WFSƌLBZEFEƌDƌMFSƌOHFMƌǵUƌSƌMEƌǘƌCƌSQMBUGPSNƌOǵBFUNFLUƌS

Binalardaki yüksek kalitedeki verinin toplanması ihtiyacı
BSUNBZBEFWBNFUNFLUFEƌS±àOLàCƌOBQFSGPSNBOTZMB
ƌMHƌMƌEBIBLBMƌUFMƌCƌMHƌ FOFSKƌOƌOLVMMBON TMLPOGPS ƌÎ
ortam kalitesi ve hatta binadaki mikrobiyolojik çevreyle
ilgili algı ve anlayışı geliştirebilir [1-6]. İleri düzeydeki bina
otomasyon sistemleri, binanın kullanımı ile ilgili geniş
ölçekli veriyi toplayabilmektedir [7]. Ancak iç ortamla
ilgili bir çok parametrenin doğru bir şekilde karakterize
edilmesi, ticari yazılım ve donanımın kullanılmasıyla alakalı
olarak sınırlandırılmıştır. Bu durum da maliyeti, esnek karar
alma mekanizmasını ve veri entegrasyonunu olumsuz
olarak etkilemektedir [8]. Sonuç olarak, çoğu iç ortam inceMFNFMFSƌHFOƌǵÚMÎFLUFCƌOBQFSGPSNBTWFLVMMBODBLUƌWƌUF
bilgisini elde ederken sorunla karşılaşmakta ve bu durum
EBƌODFMFNFMFSƌOWFSƌNMƌMƌǘƌOƌOFHBUƌGZÚOEFFULƌMFNFLUFEƌS
Bununla alakalı olarak, bina iç ortamıyla ilgili verilerin
toplanmasındaki maliyetlerin azaltılması konusunda, ticari
àSàOMFSEFOBÎLLBZOBLàSàOMFSFHFÎƌMNFTƌHƌCƌCƌSÎPLGSTBU
NFWDVUUVS<>
Bu duruma istinaden, OSBSS projesi, 2013 yılında başlatı-

t :àLTFLQFSGPSNBOTWFEàǵàLNBMƌZFUMƌFMFLUSƌLMƌCƌMFǵFOlerin kullanımından kaynaklı, satın alınabilirlik;
t Açık kaynak yazılım ve donanım kullanılarak tasarlanmış
ve birleştirilmiştir;
t Acemi kullanıcıların internetteki kullanım talimatlarını
takip ederek iki saat civarında inşa edilebilecek, programlanabilecek ve çalıştırılabilecek özelliktedir;
t Kullanıcının isteğine bağlı olarak belirlenen zaman
aralıklarıyla uzun zamanlı ölçülen verilerin SD kartlara
kaydedilebilirliği;
t Tüm cihazlar arasında senkronize ve yüksek doğrulukta
zaman akışı;
t Yaygınlıkla kullanılan ticari cihazlara benzer hassasiyet
ve doğrulukta veri kalitesi [10].
t Tipik bina uygulamaları düşük güç tüketimi ve uzun pil
ömrü (tek pille yaklaşık olarak bir yıl).
CÚMàNEFUBSUǵMBOOFEFOMFSEFOEPMBZ QSPKFIFEFGMF-
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grupların oluşturduğu kalabalık bir kullanıcı kitlesi vardır.
Bütün bunlara ek olarak, çok sayıda sensör ve cihaz ArduƌOPLàUàQIBOFTƌOFWFàSFUƌDƌMFSUBSBGOEBOTBǘMBOBOBLUƌG
EFTUFǘF TBIƌQUƌS "SEVƌOP QMBUGPSNV  CFUPOBSNF ZBQMBS
içerisindeki sıcaklık ve bağıl nemin izlenmesi için kablosuz
sensör ağları, insan hareketliliğinin incelenmesi ve ZigBee
WF8ƌ'ƌBǘMBSZMBFOUFHSBTZPOV TFOTÚSMFSEFOBMOBOWFSƌZMF
binalarda iyileştirme yapabilmek için bina kabuğu ve
ısıtma sistemi paratmetrelerinin dengelenmesi gibi diğer
birçok veri toplanması işlemlerinde başarıyla kullanılagelNƌǵUƌS<>#àUàOCVÎBMǵNMBS "SEVƌOPQMBUGPSNVOVO
veri toplamanmasındaki kolay kullanımını ve güvenilirliğini
ispatlamış ve Arduino’yu OSBSS projesinde geliştirilecek
sensör prototipleri için uygun bir seçim haline getirmiştir.
rinin gerçekleştirilebilmesi adına birçok ticari, hazır sensör
WF"SEVƌOPBÎLLBZOBLMZB[MNQMBUGPSNVWFSƌLBZEFEƌcilerin içeriğini oluşturması için seçilmiştir. Bu çalışmada,
OSBSS projesi kapsamında yapılan veri kaydedicilerin
gelişitirilmesi süreci anlatılacak ve ticari muadilleri ile
CƌSMƌLUFCƌSFǘƌUƌNCƌOBTOEBCƌSIBGUBTàSFCPZVODBZBQMBO
ÚMÎàNMFSZBSENZMBQFSGPSNBOTMBSOOEFNPOTUSBTZPOV
yapılacaktır. Alan çalışmasından elde edilen, nispeten sade
TBZMBCƌMFDFLWFSƌMFS 04#44QMBUGPSNVOVOHFSÎFLIBZBUUB
VZHVMBOBCƌMƌSMƌǘƌOƌO ƌTQBU FEƌMFCƌMNFTƌ ƌÎƌO BOMBN ƌGBEF
etmektedir. Daha kontrollü bir test ortamından elde edilen
WFSƌMFSFSFGFSBOTUBOVMBǵMBCƌMƌS<>
2. OSBSS Platformu
4POSBLƌCÚMàNMFS04#44QMBUGPSNVOVOÚOFNMƌCƌMFǵFOMFrini anlatacaktır: Arduino yazılımı ve donanımı (2.1. Bölüm);
WFSƌ LBZEFEƌMNFTƌ  #ÚMàN  HàÎ UBTBSSVGV TUSBUFKƌMFSƌ
(2.3. Bölüm); gerçek zamanlı ve doğru saat (2.4. Bölüm) ve
pil ömrü (2.5. Bölüm).
2.1. Arduino yazılımı ve donanımı
OSBSS projesinde temel veri toplama donanımının geliştiSƌMNFTƌOEFBÎLLBZOBL"SEVƌOPQSPUPUƌQQMBUGPSNVOVLVMMBOMNǵUS XXXBSEVƌOPDD "SEVƌOPQMBUGPSNV CB[MBS
"73ƌMFHFMƌǵUƌSƌMNƌǵ3*4$NƌNBSƌTƌOFTBIƌQ "UNFMƌOEàǵàL
güçteki bit CMOS mikrokontrolcülerini kullanan, değişik
geliştirici devre kartlarını sağlamaktadır. Mikrokontrolcüler,
yaklaşık olarak 300,000 satırlık program kodlarını saniyede
işleme alabilme yeteneğine sahiptir. Bu da binalara ilişkin
verilerin toplanmasında gerekli bilgi girdi ve çıktısına
dayanan uygulamalarda aranan zaman ölçeği için (örn;
saniye ve dakika) gayet yeterlidir. Arduino, tüm major
işletim sistemlerinde çalışabilen bir entegre geliştirme
ortamına sahiptir ve basitleştirilmiş C/C++ programlama
EƌMƌƌÎƌOEFTUFǘƌWBSES"ZSDB "SEVƌOPQMBUSPGNVOVOƌOUFSnet üzerinde, geliştirme konusuna ivme kazandıran, hızlı
kod yazma ve hataların düzenlenmesi konusunda uzman
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OSBSS projesinde yapılması planlanan prototipler için
Arduino kartı Pro Mini seçilmiştir. Bu kart uygulamalarda
daha çok karşılaşılan Arduino Uno kartının yalın halidir
ve Atmel ATmega328P mikroişlemciye sahiptir. Kart
dış yüzeyine ekstra olarak yerleştirilen çevre birimleri
çıkarılmış olmasına rağmen mikroişlemciye direkt erişim
sağlamaktadır. Ayrıca, Pro Mini üzerinde Uno’daki daha
geniş Dual In-line Package (DIP) mikroişlemci yerine Thin
2VBE'MBU1BDLBHF 52'1 LVMMBOMNǵUS#VEBEBIBB[BMBO
kapladığından dolayı avantajlı bir durum oluşturmakta
CÚZMFDF EFWSFMFSƌO EBIB LPNQMFLT WF QPSUBUƌG PMNBTOB
imkan sağlamaktadır. Mikroişlemci üzerindeki bütün
pinler, kolay iletişim erişimi sağlayabilmesi için kaldırılarak
EFMƌLà[FSƌOFNPOUFFEƌMFCƌMFDFLCƌSGPSNBUBÎFWSƌMNƌǵUƌS
Başlıkların, harici cihazların arabağlama yapılabilmesi
için Pro Mini üzerine lehimlenmesi gerekmektedir. Pro
.ƌOƌ7 .)[TBBUI[ZBEB7 .)[TBBUI[PMNBL
à[FSFƌLƌÎFǵƌUMƌMƌLMFHFMNFLUFEƌS±PǘVTFOTÚSTBEFDF7
CFTMFNFWPMUBKƌMFÎBMǵUǘOEBOWF7MVLWPMUBKTFWƌZFTƌOƌ
tolere edemediğinden dolayı OSBSS veri kaydedicileri Pro
.ƌOƌOƌO7.)[MƌLWFSTƌZPOVOVLVMMBONBLUBES
2.2. Veri depolanması
OSBSS veri kaydedicilerinin ilk nesil versiyonları zaman
damgalı ölçümleri microSD kartların içine saklamak için
tasarlanmıştır. MicroSD kartın özellikleri, besleme voltajıOOƌMF7BSBTOEBPMNBTHFSFLUƌǘƌOƌCFMƌSUUƌǘƌOEFO
EPMBZ 1SP .ƌOƌOƌO  7MVL WFSTƌZPOV HBZFU ƌEFBM CƌS
TFÎƌNEƌS7FSƌMFSƌOLBZEFEƌMNFTƌBNBDZMBNƌDSP4%LBSULVMMBOMNBTGƌƌMFOTOST[EFQPMBNBLBQBTƌUFTƌTBǘMBNBLUBES
Çünkü sensör ve zaman verilerinin tamamı virgülle ayrılmış
CBTƌU ZB[ GPSNBUOEB TBLMBONBLUBES WF IFS CƌS OPLUB
sadece yalnızca birkaç byte’lık veri içermektedir. Bu çalışNBOOZB[MEǘ[BNBO[BSGOEB (#MLLBQBTƌUFZFTBIƌQ
CƌSNƌDSP4%LBSUEBO 5- EBIBB[CƌSGƌZBUBUFNƌO
edilebilmektedir. Bu da teorik olarak milyarlarca ölçümün
depolanabilmesi anlamına gelmektedir. Günümüzde kulla-

nılan modern bilgisayarlarda bulunan arayüzler aracılığıyla
microSD kartlarındaki verilerin okunması oldukça kolaydır.
1SP.ƌOƌ 8ƌƌMƌBN(SFƌNBOO4E'BU"SEVƌOPLàUàQIBOFTƌ
kullanılarak, tüm verilerin *.txt ya da *.csv (ya da diğer
EFTUFLMFOFCƌMƌS  GPSNBUMBSOEB TBLMBOBCƌMNFTƌ ƌÎƌO QSPHramlanabilir [15]. Ayraçla ayrılmış değerler kullanıldığından
EPMBZ  CàUàO WFSƌMFS HFOFMMƌLMF DTW GPSNBUOEB TBLMBOmakta ve herhangi bir tablolama programı ile okunabilmektedir. Pro Mini’nin microSD kart ile direkt ilişki kurması
mümkün olmadığından dolayı, iletişimin kurulabilmesi
4QBSL'VOONƌDSP4%LBSULVMMBOMNǵUSƞMLUFTUMFSTPOVcunda, yay bazlı microSD kart soketlerinin bazı durumlarda
gevşek bir bağlantıya sahip olduğu ve sonucunda veri
LBZCOBZPMBÎNBLUBES%BIBHàWFOƌMƌSCƌSQFSGPSNBOTƌÎƌO
sürtünmeye bazlı çalışan microSD kart soketleri önerilmekUFEƌS7FSƌOƌONƌDSP4%LBSUUBOBLUBSMNBT LBSUOTPLFUUFO
çıkartılıp bilgisayara takılması kadar kolaydır.
2.3. Güç tasarruf stratejileri
Pro Mini kartları çekilen akımı düşürebilmek için için
NPEƌGƌZFFEƌMNƌǵMFSWFCVOVƌMLPMBSBLLBSUà[FSƌOEFZFSleşik olarak bulunan iki LED’i iptal ederek yapmışlardır. Bu
uygulamanın yapılış nedeni güç LED’inin sürekli açık kalması ve gereksiz yere çekilen akımı yükseltmeleridir. Ayrıca,
bazı Pro Mini klonlarında, durum LED’i SPI bus üzerinden
WFSƌUSBOTGFSƌZMFNàEBIBMFƌÎFSƌTƌOEFPMBOZàLTFLEFǘFSMƌ
seri rezistörüne sahiptir. Bu sorunlardan kaçınmak için,
diğer bileşenleri zarar görmediğinden emin olunarak LED
devreden çıkarılmıştır.
'B[MBBLNZBSBUBOEƌSFODƌOB[BMUMNBTƌÎƌO "5NFHB1
mikroişlemcisinin değişik uyku modları ortaya çıkartılmıştır.
04#44WFSƌLBZEFEƌDƌMFSƌOƌOLVMMBODUBSBGOEBOCFMƌSMFOFO
zaman aralıklarında veri kaydetmesi için tasarlandığı
bilindiğinden dolayı, mikroişlemcinin yalnızca bu zaman
[BSGOEBÎBMǵNBTHFSFLNFLUF ZBOƌWFSƌÚMÎàNàZBQNBEǘ [BNBOMBSEB ÎBMǵNBT HFSFLNFNFLUFEƌS5FTBEàG Lƌ 
ATmega328P mikroişlemcisi, işlemci kullanımda değilken
HàÎUBTBSSVGVZBQBCƌMFDFLCƌSÎPLVZLVNPEVOBTBIƌQUƌS
Mikroişlemci içerisindeki mümkün olabilecek en derin iki
tane uyku modu (bekleme ve güç-azaltma) test edilmiştir.
Güç azaltma modunda ana işlemci saati ve zaman osilatörü
gibi çoğu iç elektronik aksamlar devre dışı bırakılmıştır.
%ƌǘFSHàÎUBTBSSVGZÚOUFNMFSƌ "OBMPHUP%ƌHƌUBM$POWFSUFS
"%$ 5XP8ƌSF*OUFSGBDF 58* 4FSBƌM1FSQIFSBM*OUFSGBDF
41* 8BUDI%PH5ƌNFS 8%5  WF #SPXOPVU %FUFDUƌPO
(BOD) gibi modüllerin, mikroişlemcinin uyku modunda
olduğunda devre dışı bırakılabilmesini içermektedir. Bütün
bu elektronik aksamlar Arduino uyku modundan uyanır
uyanmaz devreye alınır ve böylece normal bir şekilde
kullanılabilir. Ek olarak, her I/O pini üzerindeki iç kaldırma

EƌSFOÎMFSƌ VZHVMBNBZB CBǘM PMBSBL BLUƌG FEƌMFCƌMƌS ZB EB
devre dışı bırakılabilir. Akımdaki önemli ölçüdeki düşüşü
sağlayan bu stratejiler Şekil 1’de gösterilmiştir. LED’in iptal
edilmesi akımı uyku modundayken 6.41 mA’den 0.31 mA’e
EàǵàSàSLFO  EƌǘFS LàÎ UBTBSSVG TUSBUFKƌMFSƌ HàÎ B[BMUNB
modunda akımı 0.1 mA’e düşürmüşlerdir.
En sonunda, bu düşük akımların pratik anlamda da uygulanabilir olduğundan emin olunabilmek açısından, dış
cihazlar da ihtiyaç duyulana kadar kapatılmıştır. Bu durum,
microSD kartın ve sensörlerin mümkün olduğunda kapatılmasını içermektedir. MicroSD kartın ve diğer cihazların kullanılmadığı zamanlarda kapalı moda geçirilebilinmesi için
NPN bipolar junction transistör (BJT) kullanılmıştır. Transistör, devreleri koparan ve ihtiyaç duyulduğu anda tekrar
bağlayan bir tür şalter gibi davranmaktadır. Beklemede
olan sensörün kapalı hale getirilmesi için transistörün kullanılması çekilen akımı ayrıca düşürmektedir. Sensörlerin
birçoğu düşük akım çeken cihazlardır ancak tamamen
kapalı hale getirilmesi pilin daha uzun süre kullanılmasını
sağlamaktadır. Öte yandan, ısınma zamanı gerektiren ve
güç değişimi için tasarlanmamış sensörlere ayrıca dikkat
edilmelidir. Çünkü bu sensörler tekrar açıldığında kullanılabilmeleri için ayrı bir kod yazılması gerekli olabilir.

Şekil 1. Arduino Pro Mini’nin değişik uyku hallerinde çektiği akım
İki veri kayıt anı arasında MicroSD kartın devre dışı bıraLMNBTQFSGPSNBOTOEBOFHBUƌGCƌSFULƌZBSBUNBNBLUBES
Bu yöntemin düzgünce çalıştığı aylar içerisinde yapılan
binlerce deneme sonucunda kesinleştirilmiştir. Bu noktada,
microSD kartın gücü kesilmeden önce veri dosyasının bariz
bir şekilde kapatıldığından emin olunması gerektiğinin
vurgulanması gerekmektedir. Bu durum veri kaybının
oluşmaması için gereklidir. MicroSD karta güç verildiği
her an yeniden etkinleştirilmelidir. Sonuç olarak, uyku
modunda çekilen akım toplamda çekilen akıma yapılan
en büyük katkıdır ve bu nedenle uyku moduyla düşürülen
akımın olabildiğince düşürülebilmesiyle ilgili olarak güçlü
bir motivasyon vardır [16].
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2.4. Zamanın işlenebilmesi için hatasız, gerçek
zamanlı saat (RTC)
Zamanın işlenebilmesi için ilk olarak, Maxim DS1307 ve
DS3234 adındaki iki gerçek zamanlı saat test edilmiştir. BirLBÎIBGUBMLÚMÎàNTPOVDVOEBEBLƌLBCB[OEB[BNBOLBZması yarattığından dolayı DS1307 kullanılmamıştır. Ayrıca
%4EPǘSVCƌSQFSGPSNBOTTFSHƌMFZFCƌMNFTƌƌÎƌO EàǵàL
HàÎMà VZHVMBNBMBSEB HFOFMMƌLMF LVMMBOMBO 7 ZFSƌOF
7BƌIUƌZBÎEVZNBLUBES,BSǵMBǵUSNBZBQNBLHFSFLƌSTF 
%4àO ZMEB FO GB[MB CƌSLBÎ TBOƌZF [BNBO LBZNBT
yaşayan, ısıya dayanıklı osilatör ile birlikte neredeyse
hatasız bir gerçek zamanlı saat olduğu gösterilmiştir [17].
Bu durum, saatin değişken sıcaklığa bağlı olarak yaşanan
zaman kaymasına göre kendisini tekrar kalibre edebilmesi
anlamına gelmektedir. İnternetteki bazı kaynaklar da, saatlerdeki osilatörlerde meydana gelen diğer zaman kaymaMBSOOÎPǘVOMVLMBMƌOFFSPMEVǘVOVHÚTUFSNFLUFEƌS< >
Böylece uzun dönemli testlerin sonuçları, cihazın kendisini
kalibre edebilmesi için kullanılabilir ve sonuç olarak cihaz
uzun yıllar tekrar tekrar merkez sunucuya bağlanmadan
kendisini kalibre edebilir.
Mikroişlemcinin düşük-güç moduna geçirilmesi maksiNVNHàÎUBTBSSVGVTBǘMBEǘOEBOEPMBZCàUàO04#44WFSƌ
kaydedicleri, ölçüm ya da veri kaydı yapılmadığında uyku
modunu kullanmaları için tasarlanmışlardır. Ancak daha
önceden de belirtildiği üzere, mikroişlemci düşük-güç
modundayken iç elektronik akşamların çoğu devre dışı
bırakılmışlardır. Sonuç olarak, mikroişlemci uyku modundan kendi kendine geri dönebilmesi mümkün değildir ve
süresiz olarak düşük güç halinde kalır. Bu sorunun çözülebilmesi için, Atmega328P’nin iç ya da dış kaynaklardan
gelen kesintileri algılayabilen ve kendisini uyandırarak
normal modda çalışmaya devam edecek çeşitli özelliklere
sahiptir. Kesintiler, mevcut işlemci aktivitesini kesen ve
zaman uyumsuz sinyallerdir. İşlemcinin ne yaptığından
bağımsız olarak düzenli programın dışında oluşurlar. Bu
sinyaller bir dış etkenle (örn: pin durumundaki değişiklik)
ya da iç etkenle (örn: programlanmış zamanlayıcı ya da
yazılım sinyali) tetiklenebilirler. Kesinti tetiklenir tetiklenmez en yüksek önceliğe sahip olur. Etki halindeyken, InterSVQU4FSWƌDF3PVUƌOF *43 ƌǵMFWƌOƌÎBMǵUSNBLƌÎƌOƌǵMFNDƌOƌO
yürütmüş olduğu programı bekletir. Bu ise kesintinin
UFUƌLMFOEƌǘƌIFSIBOHƌCƌS[BNBOEBÎBMǵBOCƌSGPOLTƌZPO
ZBEBCMPLLPEEVS'POLTƌZPOUBNBNMBOSUBNBNMBONB[ 
program kesinti tetiklenmeden önce yaptığı işe geri döner.
ATmega328P’nin düşük güçte olduğu durumda işlemci
kurulabilir. Böylece, daha önceden durumu tanımlanmış
olan pinin görevi dış etkenden gelen sinyale göre değiştiSƌMƌSWFLFTƌOUƌMFS*43OƌOƌǵMFWFBMOBCƌMNFTƌƌÎƌOEàǵàLHàÎ
modundan uyanır. OSBSS veri kaydedicileri daha önceden
belirlenen ölçüm aralıklarına göre ölçüm almaları için
tasarlandığı ve hatasız zaman tutulmasını gerektirdiğinden,
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işlemci üzerindeki dış kesintiye bağlı olan sinyali tetikleyeCƌMNFLƌÎƌO%435$LVMMBOMNBLUBES35$ à[FSƌOEFƌLƌ
adet kendine özgü ve aktive edilebilir alarm özelliği barındırmaktadır. Bu alarmlar, saate istenen tarih ya da zamanda,
BZBSMBOBCƌMƌS CƌS GSFLBOTUBLƌ LBSF EBMHB GPSNVOB TBIƌQ
kesintiler üretebilmeleri için imkân tanımaktadır. Örneğin,
eğer 1 dakikalık ölçüm aralığı gerekiyorsa, saat her dakiLBOOTGSODTBOƌZFTƌOEFLFTƌOUƌTƌOZBMƌàSFUFCƌMNFTƌƌÎƌO
BZBSMBOBCƌMƌS35$IBUBT[PMBSBLEPǘSVMBOEǘOEBOEPMBZ 
kesinti sinyallerinin oluştuğu tarih ve zaman, herhangi
bir sensörün ölçüm aldığı anda zaman damgası olarak
kullanılabilir.
.ƌLSPƌǵMFNDƌ 35$UBSBGOEBOàSFUƌNNƌǵLFTƌOUƌTƌOZBMMFSƌOƌ
algıladıktan sonra düşük güç modundan çıkmak üzere
ayarlanmıştır. Bu olay, Pro Mini üzerinde yer alan ve bu
iş için özellikle atanmış dijital pinlerden birinin DS3234
à[FSƌOEFCVMVOBOWFLFTƌOUƌTƌOZBMMFSƌOƌàSFUFO*/5428
QƌOƌOFCBǘMBOBSBLZBQMS#àUàOQƌOMFSƌOLPOGƌHàSBTZPOV 
"SEVƌOPQSPHSBNMBNBEƌMƌZFSƌOFZBMO"73ƌMFZBEBCƌMFǵLFO LPNVUMBS ƌMF HFSÎFLMFǵUƌSƌMƌS #V ƌǵMFN  "SEVƌOP GPOLsiyonlarının diğer ek kodlara ve mantığa bağlı olarak her
satırdaki kodun çalıştırılmasına yönelik bazı işletim yüküne
sahip olduğundan yapılır. Bundan dolayı, Arduino dilinde
yazılan blok kod, mikroişlemciyle direkt iletişim halinde
PMBOZBMO"73LPNVUMBSZBEBCƌMFǵLFOLPNVUMBSMBZB[MBO
koddan daha yavaş işleme sokulur. Normal şartlarda, bu
durum operasyonda herhangi bir anlamlı etki yaratmaz
ancak zamanlamanın daha kritik olduğu operasyonlarda
"73LPNVUMBSOOLVMMBOMNBTUFSDƌIFEƌMƌS
2.5. Pil ömrü
%4 35$  $3 MƌUIƌVNƌPO QƌM IàDSFTƌOEFO FMEF
ettiği yedek gücünü kullanarak tarih ve zamanı oluşturur.
Zaman modülüne dış destek güç bağlanmadan, pil hücresi
UFL CBǵOB 35$OƌO [BNBOO  ZM [BSGOEB OFSFEFZTF
hatasız olarak sürdürebilmektedir. Ancak bu durumda da,
saatle iletişim kesilmektedir. Dış destek güç sağlanır sağlanmaz, saat pilden dış güce geçiş yapar ve saatle iletişimi
FULƌOMFǵUƌSƌS#VOBCBǘMPMBSBL 35$CàUàO04#44QSPUPUƌQƌ
WFSƌLBZEFEƌDƌMFSEFTàSFLMƌPMBSBLHàDFCBǘMUVUVMVS35$
NPEàMàBLUƌGEVSVNEBZLFOZBLMBǵLN"UàLFUNFLtedir. Düşük güç modunda çalışan Arduino Pro Mini’ye (0.1
N" CBǘMBONǵ35$CPǵUBÎBMǵSLFOZBLMBǵLPMBSBL
mA akım tüketmektedir. OSBSS ekibi olarak, veri kaydedicilerin çalıştırılması için tipik lithium-ion polimer pillerine
güvenilmektedir. Bu piller, seri haldeki çeşitli AA ya da AAA
pillerine oranla daha güvenilirdirler. Çünkü seri bağlanmış
AA ya da AAA pilleri dengesiz bir biçimde biri diğerinden
EBIB GB[MB UàLFOFDFL CƌS FǘƌMƌNF TBIƌQUƌS WF CÚZMFDF
gerekli olan minimum voltaj seviyesinin altına lithium-ion
pillerinden daha çabuk düşmektedir. Lithium-ion polimer
pilleri uzun süreli ölçüm uygulamaları için daha ideal olan

MƌOFFS UàLFUƌN QSPGƌMƌOF TBIƌQUƌSMFS
7FSƌ LBZEFEƌDƌ VZLV NPEVOEB LVSVlur, istenilen zaman aralığında veri
kaydetmesi için uyanır, veriyi microSD
karta kaydeder ve tekrar düşük güç
moduna döner.
Tipik bir OSBSS veri kaydedicisinden
çekilen gerçek akımı ölçebilmek için,
veri kaydedici Tektronix TDS1001B
osiloskopuna bağlanmış ve çekilen
BLNOQSPGƌMƌPMVǵUVSVMNVǵUVSPIN
rezistörü veri kaydedicisinin güç
Şekil 2. Ölçüm sırasında OSBSS sıcaklık ve bağıl nem veri kaydedicisinin çektiği akım profili
sağlayıcısına bağlanmıştır. Osilosa) uzak versiyon b) yakınlaştırılmış versiyon
kopun probları ise rezistörün her iki
ucuna bağlanır ve rezistör boyunca
HFÎFO WPMUBK FMEF FEƌMƌS 3F[ƌTUÚS 
ohm olduğundan, osiloskopta beliren herhangi bir voltaj
ömrünün çoğu bina uygulamaları için gayet yeterli olduğu
aynı zamanda Ohm kanunu kullanılarak okunabilir. Osi- ve ticari muadilleri ile karşılaştırılabilir bir seviyede olduğu
loskop, aralığı 1ms den büyük olan sinyal algılandığında
söylenebilir.
tetiklemesi için kurulmuştur. Osiloskopun ölçüm bandı,
sinyalin gürültüsünü düşürmek için 20 MHz’e kısılmıştır. Temel yazılım ve donanım kurulup test edildikten sonra,
Gürültünün daha da düşürülmesi için, osiloskop ham sin- yazılmış kodların büyük bir çoğunluğu Arduino için hazıryali yakalamaktan ziyade 128 sinyali yakalayıp ortalamasını
lanan değişik kütüphanelerle birleştirilir. Bu durum güç
görüntülemek için ayarlanmıştır. Bu kurulum, belirlenen
UBTBSSVG UFLOƌLMFSƌOƌO LàUàQIBOFMFSƌ SFGFSF FEFCƌMFO UFL
BSBMLUBÚMÎàNBMOEǘIFSBOEBCFMƌSFOBLNQSPGƌMƌOƌUFTQƌU satır kodlarla kullanılabilsinler diye yapılmıştır. Kütüphaetmek için kullanılmıştır ve Şekil 2a’da gösterilmektedir. neler, Atmega328P işlemcisi için özellikle geliştirilmişlerdir.
Yatay ve dikey bölümler gösterildiği gibi uygun bir şekilde
Böylece ATmega328P işlemcisiyle çalışan herhangi bir
ayarlanmıştır.
Arudino kartı bu kütüphaneleri kullanabileceklerdir. Bu
kütüphaneler, OSBSS GitHub havuzundan, https://github.
ƵFLƌM C  ƵFLƌM BEBLƌ QSPGƌMƌO ZBLOMBǵUSMNǵ IBMƌOƌ HÚT- com/OSBSS linki aracılığıyla görüntülenebilir ve indirilebilir.
termektedir. Sensörden yapılan ölçümün microSD karta
#àUàOCƌMFǵFOMFS FMFLUSPOƌLCƌMHƌTƌ[BZGPMBOMBSOEBLPMBZyazılması süresi 200 ms’nin altındadır. Bu durumda çekilen
MLMBZBQBCƌMFDFǘƌCƌSQMBUGPSNPMBO"EBGSVƌU1FSNBQSPUP
akım, 112.5 ms’de veri kaydedici uyku modundan uyanıp
yarım boy lehimlenebilir breadboard üzerine dayanıklı
ölçüm aldığında ~13.5 mA’den, microSD dosyayı açıp
bağlatılar sağlanması lehimlenmiştir. Bütün cihazlar için
veriyi kaydettiğinde ~20-50 mA’e, zaman damgası microSD
detaylı bilgilendirmeye, teknik dökümanlara ve desteğe
karta yazıldığında ~45-60 mA’e gelerek değişiklik göster- http://www.osbss.com adresinden ulaşılabilir.
mektedir. Daha sonra dosya kapatılır ve LED veri girişinin
CBǵBSM PMEVǘVOV HÚTUFSNFL ƌÎƌO ZBOQ TÚOFS (SBGƌǘƌO 3. Çeşitli sensör prototiplerinin geliştirilmesi
Şekil 2b’de gösterildiği gibi üç parçaya bölünmesiyle ve
eğrinin altında kalan alanların ortalamasının alınmasıyla, Şekil 3 bir OSBSS veri kaydedicisinin temel tasarımını
pil ömrü tahmin edilebilir. 2500 mAh lithium-ion polimer
ǵFNBUƌLGPSNEBHÚTUFSNFLUFEƌS4FOTÚSàCBǘMBZBOOPLUBM
pilin güç kaynağı olarak kullanıldığı ve 1 dakikalık ölçüm
çizgi, neyin ölçüleceğine bağlı olarak sensörün değiştiriaralığına göre yaklaşık olarak hesaplanabilen tahmini pil
MFCƌMFDFǘƌOƌƌGBEFFUNFLUFEƌS"LTƌCFMƌSUƌMNFEƌLÎF CàUàO
ömrü Eşitlik (1)’de verilmiştir..
TFOTÚSMFSƌOHàDà HàÎUBTBSSVGVZBQMBCƌMNFTƌƌÎƌO/1/USBO(1)
sistörü ile kesilmektedir. Arduino Pro Mini’ye dayanan ve
EàǵàLHàÎMFÎBMǵBO04#44QMBUGPSNVOVOLVMMBOMNBTZMB 
piyasada bulunan mevcut ticari sensörleri kullanan çeşitli
prototipler tekil OSBSS veri kaydedicilerinin oluşturulaSıcaklığın değişiminin, pilin kendini tüketmesi ve ömrü
CƌMNFTƌƌÎƌOHFMƌǵUƌSƌMNƌǵUƌS7FSƌLBZEFEƌDƌQSPUPUƌQMFSƌ   
üzerindeki etkisi dikkate alınırsa, tipik bir OSBSS veri kay- sıcaklık ve bağıl nem, (2) yüzey ya da hava akışı sıcaklığı, (3)
dedicisi için gerçek pil ömrünün bir yıl civarında olduğu
kullanıcı yakınlığı, (4) karbondioksit, (5) aydınlatma yoğungörülebilir [20-22]. Tahminler, kullanılan sensör tipine
luğu ve (6) diğer ticari sensörlerden çıktı alabilen jenerik
göre değişiklik göstermesine rağmen, belirtilmiş olan pil
BOBMPH WPMUBK WFSƌ LBZEFEƌDƌTƌEƌS ƵFLƌM BG  IFSCƌSƌ CƌSFS
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"SEVƌOP1SP.ƌOƌ %435$ NƌDSP4%LBSUZVWBT USBOsistör ve ölçüme özgü sensör içeren OSBSS veri kaydedici
prototiplerini göstermektedir. Her sensörün geliştirilmesi
ait ayrıntılı bilgi sonraki altbaşlıklarda verilecektir.

Şekil 3. OSBSS veri kaydedicilerinin temel tasarımı
3.1. Sıcaklık ve bağıl nem
Sıcaklık ölçümü için, US Sensor ultra hassas NTC termisUÚS QBSU OP 13+  TFOTÚSà  CBǘM OFN ÚMÎàNà ƌÎƌO
Sensirion SHT15 dijital nem sensörü seçilmiştir. Termistör,
-550C ve +800C sıcaklık aralığında ölçüm yapabilir ±0.050C
doğruluğa sahiptir ve bu durum bina uygulamalarında
kullanılabilecek çoğu iç/dış ortam koşullarının ölçülmesi
için yeterli seviyede sayılmaktadır. Termistör, başında
açık havada 5 ile 10 s arasıda tepki süresine sahip epoxy
kaplamaya sahiptir. Çoğu iç ortam uygulamasında sıcaklık
genellikle bu süreden daha yavaş değiştiğinden dolayı, bu
UFQLƌTàSFTƌLBCVMFEƌMFCƌMƌSEƌS#VÚ[FMUFSNƌTUÚSOFHBUƌG
sıcaklık katsayısına sahiptir. Bu da resiztansının sıcaklıkla
ters orantıyla değişiklik gösterdiği anlamına gelmektedir.
Bu değer 10000 ohm rezistörünün üzerindeki voltaj
değerinin okunmasıyla ölçülür ve daha sonra Ohm kanunu
kullanılarak termistörün gerçek direnç değerine çevrilir.
Termistörden okunan direnç değeri daha sonra uyarlanmış
Steinhart-Hart denkliği kullanılarak
sıcaklığa dönüştürülür.

bir değerle ilişkilendirilebileceği anlamına gelmektedir.
Yüksek çözünürlük değerine sahip harici ADC’nin kullanılması daha iyi değerler okunmasını sağlayabilir. Ancak
termistör optimum koşullarda ±0.05°C doğruluğa sahip
olduğundan dolayı, 10-bit ADC nin kesinlik seviyesi yeterlidir. ADC gösterge değerlerinin doğruluğunun artırılması
ve çevresel bileşenlerden gelen elektronik gürültünün
azaltılması için birçok ardışık değer okunarak ortalamaları
alınabilir.
Bağıl nem ölçümleri için, ölçüm doğruluğu konusundaki
ve uzun dönemli istikrarının iyi bilinmesinden dolayı
Sensirion’un SHT15 sensörü seçilmiştir. Sensör, nispeten
kirli veya olağanüstü çevresel koşullara maruz kaldıktan
sonra dahi zamanla kendisini kalibre edebilmekte ve uzun
süre sonra bile doğru bağıl nem ölçümleri yapılmasını
UFNƌOFUNFLUFEƌS"ZOTFOTÚSÎƌQƌOF 4)5UFOGBSLMPMBrak pinlere sahip olan SHT75 etiketiyle ulaşılabilir. SHT75,
ticari bir ürün olan Onset HOBO U12 sıcaklık ve bağıl nem
veri kaydedicisinde kullanılmaktadır. SHT15 aynı zamanda
sıcaklık ölçüleri de gerçekleştirebilmektedir. Ancak OSBSS
53)WFSƌLBZEFEƌDƌTƌTDBLMLÚMÎàNMFSƌƌÎƌOEBIBEPǘSVCƌS
termistör kullandığından SHT15 sıcaklık gösterge değerleri
kullanılmamakta ve bağıl nem hesaplamaları bu termistörden alınan değerlere dayanarak yapılmaktadır. Bu, daha
yüksek doğrulukta bağıl nem değerleri elde edilmesini
sağlamaktadır. Ancak yine de, okunan sıcaklık değerlerinin,
sensör çipinin içindeki ve çevresindeki gerçek sıcaklık
değerleriyle bir korelasyon içinde olup olmadığından emin
olabilmek için termistörün SHT15 sensörüne daha yakın
olması beklenmektedir.
3.2. Hava Akımı / Yüzey sıcaklığı
04#44TDBLMLWFCBǘMOFN 53) WFSƌLBZEFEƌDƌTƌBZO
[BNBOEBEPOBONà[FSƌOEFZBQMBDBLVGBLNPEƌGƌLBTZPO-

NTC termistörlerinin rezistanslarından
bilinmeyen sıcaklığın hesaplanması için
direnç-sıcaklık kalibrasyon denkliğinin
kullanılması, sıcaklık değerini birkaç
NƌMMƌ,FMWƌO GBSLMMLMBSMB EB PMTB ƌZƌ CƌS
yakınlıkla elde ettiğini kanıtlamıştır [23].
Termistör polarize olmayan analog cihaz
olduğundan dolayı Arduino’nun analog
giriş pinlerinden bir tanesine bağlanabilir. Arduino üzerindeki analog-dijital
çeviricisi (ADC) kullanılması 10-bit’lik
analog voltaj gösterge değerlerinin elde
FEƌMNFTƌOƌTBǘMBS#VEVSVN ƌMF7 Şekil 4. OSBSS veri kaydedici prototipleri: a) sıcaklık ve bağıl nem; b) hareket / yakınlık;
arasındaki herhangi bir voltaj gösterge c) CO2 konsantrasyonu; d) hava akımı / yüzey sıcaklığı; e) aydınlatma yoğunluğu;
değerinin 0 ve 210 ya da 1024 arasındaki f) genel voltaj veri kaydedicisi.
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larla birlikte yüzeylerde ya da akışkanlarda (örn; hava, su)
sıcaklığın ölçülmesi için kullanılabilir. Bağıl nem sensörü
çıkarılır ve termistör yeterli uzunluktaki bir kablonun
ucuna lehimlenir. Termistörün uçları birbiriyle kısa devre
ZBQNBNBMBSƌÎƌOLBCMPVDVLMGƌMFLBQMBOS5FSNƌTUÚSàO
başı ve yalıtılmış uçları, sıvılarda ölçüm alınabilmesi için
su yalıtımı sağlaması açısından opsiyonel olarak ince
TDBL ZBQǵLBO CƌS UBCBLBZMB LBQMBOBCƌMƌS 'BLBU  ZàLTFL
miktarda uygulanan sıcak yapışkan tabaka, termistörün
tepki süresini artırabilir. Bu veri kaydedici aynı zamanda,
UFNBTT[TDBLMLÚMÎàNMFSƌOEFLVMMBOMBCƌMƌS½SOFǘƌO)7"$
sistemlerinde kullanıldığı zaman, veri kaydedici sistemin
EǵOEB NVIBGB[B FEƌMNFTƌ HFSFLƌSLFO  ÚMÎàNàO TƌTUFN
içerisinde yapılması gerekmektedir.

okunabilmektedir. Herhangi bir hareket olmadığında ise,
TFOTÚSiMPXw ZB EB EƌǘFS CƌS EFǘƌǵMF  NBOUǘOEB ÎLU
vermektedir. Sensör sadece iki mantıkta çıktı verebildiğinden dolayı Arduino’nun herhangi bir dijital pinine
bağlanabilir ve OUT pininin durumunun okunabilmesi için
ZBQMBOESMBCƌMƌS7FSƌ EƌKƌUBMQƌOEFOPLVOBOEFǘFSFCBǘM
olarak microSD karta yazılabilir. Her bir veri noktası, 1 ve
0’lık mantıkta zaman damgasına sahip olur. Bu mantıkta
1 hareketi temsil ederken 0 hareketin olmadığı durumu
temsil etmektedir.

Aydınlatma yoğunluğu ölçümleri için TAOS TSL2561 aydınMLTFOTÚSàTFÎƌMNƌǵUƌSWF"EBGSVƌUUBSBGOEBOàSFUƌMFOBZS
bir kart üzerinde gelmektedir. Bu sensör dijital iki kablolu
arayüze sahiptir ve sensör çıktıları manuel olarak istenilen
ZFSFBESFTMFOFCƌMƌS54-ÚMÎàNBSBMǘo MVY
PMBOEƌKƌUBMBZEOMLTFOTÚSàEàS6DV[GPUPSF[ƌTUÚSMFSZBEB
GPUPIàDSFMFS  ZàLTFL EƌSFOÎMƌ ZBSƌMFULFOEFO HFOFMMƌLMF
DBENƌVNTVMGƌU  ZBQMBO EFǘƌǵLFO SF[ƌTUÚSMFSEƌS #VOMBS
GPUPIàDSF SF[ƌTUBOTOO BOML ǵLMB CƌSMƌLUF B[BMNB HÚTUFSEƌǘƌ UFSNƌTUÚSF CFO[FS ÎBMǵNBZB TBIƌQ GPUPƌMFULFO
özellikler sergilemektedir. Bu pahalı olmayan hücreler,
kameralardaki ışık ölçerler, alarm cihazları, gece lambaları
ve sokak lambaları gibi çoğu tüketici ürünlerinde bulunabilir. Ayrıca bu hücreler, aydınlıktan karanlığa (veya tam
tersi) geçiş yapan uygulamalar için uygun olarak nitelendirilikten, kesin ölçüm gerektiren aydınlatma yoğunluğunun
belirlenmesi için uygun değildir. Bir diğer yandan, değişik
GPUPSF[ƌTUÚSMFSGBSLMTDBLMLMBSEBLƌWFGBSLMEBMHBCPZMBSOB
TBIƌQǵLMBSEBLƌGPUPOMBSBEFǘƌǵƌLUFQLƌMFSHÚTUFSNFLUFEƌS

Yakınlık veri kaydedicisi, zaman aralığından ziyade oda
içerisindeki harekete bağlı olarak çalışarak veri kaydettiǘƌOEFOEPMBZ 35$HàÎUBTBSSVGVTBǘMBNBTƌÎƌOIBSFLFUƌO
PMNBEǘ EVSVNMBSEB LBQBUMBCƌMƌS #V EVSVNEB 35$ 
belirlenen aralıkta kesinti sinyali üretmemekte ve veri
sadece hareketin tespit edildiği durumda microSD karta
LBZEFEƌMNFLUFEƌS "ODBL 1*3 NPEàMàOàO TàSFLMƌ BLUƌG
halde olması gerekmektedir. Oda içerisinde hareket olup
olmadığını tespit edebilmek için, pin değişikliği kesintisi
1*3NPEàMàOàO065QƌOƌOFCBǘMPMBOEƌKƌUBMQƌOà[FSƌOEFO
ZBQMBOESMS1*3NPEàMà CFLMFNFQFSƌZPEVGBCSƌLBÎLǵM
ayarlandığı şekliyle hareketi yaklaşık 2 saniye sonra algılaNBLUBES#VBZBSEB35$EFWSFEǵCSBLMEǘOEBO ZBLOML
veri kaydedicisinin boşta çekilen akımı, belirlenen kayıt
BSBMǘOBHÚSFLFTƌOUƌTƌOZBMƌàSFUFO35$OƌOBLUƌGPMNBTOB
bağlı olarak çalışan diğer OSBSS veri kaydedicilerininkinEFOEBIBEàǵàLPMNBLUBES1*3NPEàMàZBLMBǵLPMBSBL
TàSFLMƌN" N" UàLFUNFLUFEƌSWFCVǵFLƌMEF1*3
veri kaydedicisinin toplam boşta çekilen akımını ~0.13
mA’e getirmektedir. Hareket sensörü kullanıcı tanımlı aralıklarla ölçüm yapmadığından, pilin ömrü yalnızca ortamın
ne kadar hareketli olduğuna göre etkilenecektir. Düşük
ya da orta derecede hareketin olduğu binalarda, boşta
çekilen akım da hesaba katıldığında pil ömrünün en az bir
yıl olacağı tahmin edilmektedir.

3.4. Kullanıcı yakınlığı/hareket

3.5 CO2 konsantrasyonu

Yüzeyler civarındaki insan yakınlığının ölçülmesi, oda
içerisindeki kullacı aktivitesinin ve mevcudiyedinin değerlendirilmesi için kullanılabilir [6]. Öncül testlerden elde
FEƌMFOUFDSàCFZMFCƌSMƌLUF 1BSBMMBY1*3NƌOƌTFOTÚSƌOTBO
hareketinin ve varlığının ölçümünde kullanılması için seçilNƌǵUƌS1SBMMBY1*3TFOTÚSà NFUSFZFLBEBSV[BLMLUBL
hareketi tespit edebilmektedir ve yatay ve dikey olarak
ĥMƌL UFTQƌU BÎTOB TBIƌQUƌS "ZSDB  ƌMF 7 BSBTOEB
geniş bir çalışma voltajına aralığına sahiptir. Bütün bunlara
FLPMBSBLCVTFOTÚS 7UBZBLMBǵLN"MƌLEàǵàLBLN
ÎFLUƌǘƌOEFOEPMBZEBUFSDƌIFEƌMNƌǵUƌS1BSBMMBY1*3NƌOƌ
TFOTÚSà 04#44QMBUGPSNVOBLPMBZMLFOUFHSFPMBCƌMFDFL
LPNQBLUGPSNBTBIƌQUƌS4FOTÚSMFƌMFUƌǵƌNEPǘSVEBO065
pini aracılığıyla sağlanır. Sensör hareketi tespit ettiği anda,
065QƌOƌOFiIƌHIwÎLUTTBǘMBNBLUBWFCVEBNBOUǘOEB

Bina içi ortamlarda CO2 konsantrasyonu alan kullanımı ve/
veya ortamın havalandırması ile ilgili kütle denge yaklaşımını kullanarak, diğer bilgilerin bilindiği varsayılırsa, doğru
UBINƌOMFSEFCVMVONBZTBǘMBZBCƌMƌS< >#ƌSEFOGB[MB
CO2 sensörünü test ettikten sonra, SenseAir K-30 1% CO2
sensörü ölçümler için seçilmiştir. K-30 CO2 sensörü düşük
NBMƌZFUMƌ WF CBLN HFSFLUƌSNFZFO EBǘMNBZBO ƌOGSBSFE
/%*3  UFLOPMPKƌTƌ ƌMF ÎBMǵBO CƌS DƌIB[ES ƞOGSBSFE FOFSKƌ
BUNPTGFSƌLOVNVOFPEBTOEBOEFGPSNBTZPOBVǘSBNBEBO
geçebildiği için gaz sensörü modüllerinde sıkça kullanılNBLUBES,TFOTÚSàOàOPQUƌLGƌMUSFTƌ$02 gazı moleküllerinin tüm ışığı elimine etmek için dizayn edilmiştir (4.26
ɅN ½MÎàNBSBMǘo QQNEƌS QQNEPǘSVMVL
payı ile). Bu aralıklar ve doğruluk payı binalarda kullanılan
çoğu ticari cihazlardan daha iyidir [26]. 20 dakikalık ısınma
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süresi olan PP sistemleri SBA-5 CO2 analizörü gibi diğer
cihazlara kıyasla, K-30 sensörünün yaklaşık 1 dakikalık
CƌSTONBTàSFTƌWBSES0MEVLÎBHFOƌǵPMBOCƌS7%$
supply voltaj aralığı vardır.

olmaktadır. Ancak bu durum çoğu ticari karbondioksit
sensörleri için yaygın olmayan bir sınırlandırmadır.

İki doğrusal sinyal çıktısı her biri ayrı ölçülen 10-bit çözünürlüklü 2000ppm’ye kadar çıkabilen CO2 konsantrasyonu
sağlamaktadır. OSBSS CO2 WFSƌ LBZEFEƌDƌTƌ 5XP8ƌSF
BSBZà[à 58*  LVMMBOBSBL $02 modülüyle iletişimi sağlaNBLUBES58*NƌLSPLPOUSPMMFSƌCƌSEFOGB[MBEàǵàLI[EB
elektronik bileşenlerle iletişime izin veren bir protokoldür.
,NPEàMàOàO58*EPOBONVZHVMBNBTPMEVǘVOEBO
Arduino kartları kolaylıkla sensöre bağlanabilir. Sensörün
mevcut adresi sağlayıcısı CO2Meter, Inc. (GasLab) olan
ZB[MN ƌÎFSƌTƌOEFO NBOVFM PMBSBL EFǘƌǵUƌSƌMFCƌMƌS 'BSLM
BESFTMFSFTBIƌQPMVONBT CƌSEFOGB[MB,TFOTÚSàOàOUFL
Arduino kartına bağlanmasına imkan sağlayabilmektedir.
K-30 sensörü her 2 saniyede bir ölçüm yaparak kendi iç
IBG[BTOBCZUFPMBSBLLBZEFUNFLUFCVEFǘFSEFEBIB
TPOSB1SP.ƌOƌUBSBGOEBOƌTUFOEƌǘƌWBLƌUUFPLVOBCƌMNFLUFEƌS58*BSBCFMMFǘƌOEFLƌZàLMFONFZFCBǘMPMBSBLLƌMƌUMFONF
yaşanabileceğinden dolayı sensörden 2 saniyeden daha
erken sürede ölçüm yapmasını istemek önerilmemektedir.
Arada bir sağlama hataları oluşabilmektedir. Bu durum
sensörün ölçüm almasına yüksek öncelik verilmesi için
tasarlandığından dolayı gerçekleşmektedir. Sensör ölçüm
aldığı zaman elektrik kaynaklı sesin ya da potansiyel hataların azaltılması için diğer elektronik ekipmanlar devre dışı
bırakılır ya da düşük öncelik verilir. Bu nedenden dolayı,
ölçüm aldığı zamanlarda sensörle kurulan herhangi bir
ƌMFUƌǵƌNTBǘMBNBUPQMBNIBUBTWFSFCƌMƌS58*WFSƌZPMVOVO
kilitlenmediğinden emin olunması için eşdeğer zamanlama ertelemelerinin olması ayrıca gereklidir. Ancak bütün
CV BOMBUMBOMBS FSƌǵƌMFCƌMƌS CƌS GƌZBUB ZàLTFL EPǘSVMVLUB
ölçüm yapılabilmesi için ödün verilmesi gereken küçük
şeylerdir.

Genel voltaj veri kaydedicisi çok yaygın bulunan cihazlardır.
#VDƌIB[MBS GBSLMTFOTÚSTƌTUFNMFSƌƌMFWFSƌEFQPMBNBWF
HÚOEFSNFEFLVMMBOMS7FSƌLBZEFEƌDƌTFOTÚSMFSEFOHFMFO
çıktıyı sensörün ölçüm birimine göre, voltaj veya akım
cinsinden okur. Yaygın bulunan cihazların lokal olarak veri
depolayabilmesi ya da kablosuz olarak veri gönderebilmesi
tüm iyi sensör ağlarının özelliğidir. Sensörlerden gelen
voltaj çıktılarını analiz edilebilen verilere çevirebilmek için
Analog-Dijital Çevirme Cihazı (ADC) kullanılmıştır. OSBSS
KFOFSƌLWFSƌLBZEFEƌDƌMFSƌ"EBGSVƌUUBSBGOEBOEà[FOMFOFO
kırma düzlemi üzerinde gelen Texas Instruments ADS1115
CƌU"%$LVMMBONBLUBES#VDƌIB[EBUBUSBOTGFSƌOƌ58*ƌMF
uygun olan seri arayüz üzerinden yapar. Sensörlerin adresi
manuel olarak düzenlenebilmektedir. Böylece dört ya da
EBIB GB[MB "%4T  UFL VÎMV LBOBM HƌSƌǵMFSƌOF  TFLƌ[
GBSLM LBOBMEBO CƌSCƌSMFSƌOF CBǘMBOBCƌMƌS $ƌIB[O ƌÎƌOEF
doğru okumaları gerçekleştirebilmek için düşük akımda
WPMUBKSFGFSBOTWFPTƌMBUÚSWBSES7FSƌOVNVOFBSBMǘTBOƌyede 8 ile 860 numune arasında değişen şekilde programMBOBCƌMƌS N7LBEBSEàǵàLTƌOZBMMFSƌPLVZBCƌMNFLUFEƌS 
ve düşük sinyalleri 16x kez genişletebilmektedir. ADC tek
CƌSHàÎLBZOBǘà[FSƌOEFOo7ƌMFÎBMǵBCƌMNFLUFEƌS
Normal spring terminalleri veya screw terminalleri sensörleri analog çıkış yaparak genel veri kaydedicilerine bağlanNBTOBƌ[ƌOWFSNFLUFEƌS7PMUBKÚMÎàNMFSƌZBQMSLFO EƌǘFS
içerideki parçalardan gelen sesi azaltmak için ortalama
olarak 10-20 numune alınır.

,NPEàMà7MVLNƌOƌNVNHàÎWPMUBKHFSFLUƌSEƌǘƌOEFO
ve ortalama 150 mA akım çektiğinden, bu sensörün veri
toplanması sırasında sürekli güce bağlı olarak kalması
önerilmektedir. Karbondioksit sensörü, doğru ve tutarlı
ölçümler alabilmesi için yaklaşık 1 dakikalık ısınma zamanı
gerektirdiğinden dolayı güç dönüşüm modunun uygulanması tercih edilmemiştir.
Her okumadan önce sensörü bu kadar uzun sure açık tutmak, özellikle yüksek zamanlama çözünürlüklü uygulamaMBSEB TFOTÚSàLBQBUBSBLZBQBDBǘO[UàNUBTBSSVGVFULƌTƌ[
kılacaktır. Sensöre güç dönüşümü uygulanması dayanıklılığına ve ömrüne etki edebilir. Karbondioksit veri kaydedicisinin uzun dönemli veri kaydı yapabilmesi için, harici ve bu
iş için adanmış bir güç kaynağına bağlanılarak çalıştırılması
önerilmektedir. Çünkü sürekli açık durumda olduğundan
2500 mAh lithium-ion polimer pilin ömrü yaklaşık bir gün
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3.6 Genel voltaj veri kaydedicisi

4. Eğitim binalarındaki OSBSS veri kaydedicilerin
test edilmesi
)FS04#44WFSƌLBZEFEƌDƌMFSƌOQFSGPSNBOTWFEPǘSVMVǘV
GBSLM UƌDBSƌ WFSƌ LBZEFEƌDƌMFSƌ WF MBCPSBUVWBS PSUBNOEB
kontrol edilmiş veri kaydedicileri ile yan yana test edilmiştir
[11]. Bu testleri ortam testleri izlemiştir. Her sensör için
seçilen muadili ticari sensörler aşağıdaki gibidir: (1) Onset
HOBO U12-012 sıcaklık ve bağıl nem için; (2) Onset HOBO
69V[BLMLWFIBSFLFUTFOTÚSàƌÎƌO  11TƌTUFNMFSƌ
SBA-5 ve Telaire 7000 serisi hava kalitesi gözlemi için, her
biri CO2 yoğunluğu için Onset HOBO U12-012 bağlı; (4)
TMC20-HD hava akışı sıcaklığı için Onset HOBO U12-012’ye
bağlı; (5) Onset HOBO U12-012 aydınlatma yoğunluğu
ƌÎƌO WF   7FSƌT 19699 EƌGFSBOTƌZFM CBTOÎ ÚMÎàNà
için Onset HOBO U12-012’ye bağlı (OSBSS genel voltaj
veri kaydedicileri ile de ölçülmüştür). Bu ticari cihazların
karşılaştırma için seçilme sebebi hem endüstride hem de
akademik çalışmalarda sıkça kullanılmalarıdır [3,4]. Hem
OSBSS veri kaydedicileri hem de ticari muadili cihazların
ZFSUFTUMFSƌ*MMƌOPƌT*OTUƌUVUFPG5FDIOPMPHZ *- àOƌWFSTƌUFTƌ-

nin ana kampüsünün eğitim binalarından birinde, biri bir
yüksek lisans öğrencilerine ait bir laboratuvar ve diğeri de
ÎFWSFEFLƌCƌSGBLàMUFàZFTƌOƌOPGƌTƌPMNBLà[FSFƌLƌOPLUBEB
ZBQMNǵUS#VƌLƌOPLUBBǵBǘEBEBCFMƌSUƌMEƌǘƌHƌCƌ GBSLM
ortamlardaki iki hacimden veri toplamak amacıyla seçilNƌǵUƌS7FSƌUPQMBNBƌǵMFNƌFSEBLƌLBMLBSBMLMBSMBHàOMàL
bir periyotta, hem OSBSS veri kaydedicileri hem de ticari
muadilleri ile yapılmıştır. Şekil 5 sensörlerin laboratuvar ve
PGƌTMFSEFOFSFZFZFSMFǵUƌSƌMEƌLMFSƌOƌOQMBOOWFSNFLUFEƌS
-BCPSBUVWBSEB 53) BZEOMBUNBZPǘVOMVǘVWF$02 sensörlerinin veri toplama aşamasında insan aktivitesinden
etkilenmediklerinden emin olmak için kitaplıkların üzerine
yerleştirilmiştir. Hareket sensörü odanın günlük hareketini
algılaması için ana kapıya bakan bir duvara yerleştirilmiştir.
Laboratuvarda dışarı bakan cam yoktur. Hava sıcaklığı
TFOTÚSMFSƌ)7"$LBOBMMBSOOƌÎƌOEFPEBZBZBLOCƌSBMBOEB
kanalın tavanına yerleştirilmiştir. Genel veri toplayıp
değişken basıncı ölçen veri kaydediciler geniş bir toplama/
EBǘUNBEƌGà[ÚSàOàOƌÎƌOFZFSMFǵUƌSƌMNƌǵUƌS5àNTFOTÚSMFS
1.5m yüksekliğe yerleştirilmiştir. Bu kural sadece hava
TDBLMǘWF)7"$OƌÎƌOFLVSVMBOHFOFMWFSƌUPQMBZDMBS
dahil değildir. Hem OSBSS genel veri kaydedicisi, hem de
Onset HOBO U12 analog ve dijital dönüşümünün karşılaştırabilmesi için aynı hava basıncı hissedicisine bağlıdır.

için kapalı bir şekilde dışarıya yerleştirilmiştir. Tüm OSBSS
veri kaydedicileri, aynı koşulları ölçmeleri açısından benzer
ticari muadillerinin tam yanına konuşlandırılmıştır. Ek
olarak, Onset HOBO U12 veri kaydedicsi üzerindeki kapak
nedeniyle eklenen ısıl kütle sıcaklık ve bağıl açısından,
kapaksız olan OSBSS veri kaydedicilerine göre küçük bir
kayma yarattığı ilk yapılan testlerde bulunmuştur. Böylece,
hem OSBSS hem de Onset HOBO U12 veri kaydedicleri için
yapılan yer testleri kapaksız ortamda yapılmıştır.
5. Sonuçlar
-BCPSBUVWBS WF PGƌT BMBOMBSOB ZFSMFǵUƌSƌMFO 04#44 WFSƌ
kaydedicilerden ve ticari muadillerinden gelen sıcaklık,
bağıl nen ve aydınlatma yoğunluğu verisi Şekil 6’da gösterilmiştir. Bu ölçümler arasındaki doğrusal korelasyon ise
Şekil 7’de gösterilmiştir.
04#44 WF )0#0 WFSƌ LBZEFEƌDƌMFSƌ  UFTU CPZVODB PGƌT WF
laboratuvar alanlarındaki sıcaklık ve bağıl nem değişkenleri
ƌÎƌOHàÎMàCƌSLPSFMBTZPOFMEFFUNƌǵUƌS 3WFFǘƌNIFS
dört karşılaştırma için 1.01 ve 1.03 arasındadır). Maksimum
sapma sıcaklık için sadece 0.1-0.20C arasındadır ve bağıl
nem için ise bu oran %0.5’tir. Şekil 6 aynı zamanda OSBSS
WFSƌLBZEFEƌDƌMFSƌOƌO)7"$TƌTUFNƌTPǘVUNBNPEVOEBZLFO 
sıcaklık ve bağıl nemde oluşan ani değişimleri takip edebildiğini göstermektedir.

0GƌTUF  53)  BZEOMBUNB ZPǘVOMVǘV WF $02 sensörleri,
LƌUBQMLMBSOà[FSƌOFWFIBSFLFUTFOTÚSàEFGBLàMUFàZFTƌOƌO
masasına yerleştirilmiştir. Işık sensörü gün içinde doğal
güneş ışığı ve yapay ışığın doğru karışımını alabilmesi
BÎTOEBO DBN LFOBSOB ZFSMFǵUƌSƌMNƌǵUƌS PGƌTUF CàZàL
HàOFZF CBLBO CƌS QFODFSF WBSES  0GƌTƌO ƌÎƌOEFLƌ IBWB
TDBLMǘWF)7"$ƌÎƌOEFLƌEƌGFSBOTƌZFMCBTOÎ MBCPSBUVWBS
ile aynı havalandırma kanallarını kullandığından dolayı
ölçülmemiştir.

)FS ƌLƌ CÚMHF ƌÎƌO EF FǘƌNMFSƌO GBSLMML HÚTUFSNFTƌOF
SBǘNFO  MBCPSBUVWBS ƌÎƌO WF  PGƌT CƌOBT ƌÎƌO 
hem OSBSS hem de HOBO veri kaydedicilerinin aydınlatma yoğunluğu verisi güçlü korelasyon göstermektedir
3 IFS ƌLƌTƌ ƌÎƌO EF  )FS ƌLƌ WFSƌ LBZEFEƌDƌ ƌÎƌO EF 
aydınlatma yoğunluğu ölçümleri cihazın yerine göre
GBSLMML HÚTUFSNƌǵUƌS -BCPSBUVWBSB ZFSMFǵUƌSƌMFO DƌIB[MBS
TàSFLMƌ PMBSBL BÎMBO WF LBQBOBO CƌS QSPGƌM Îƌ[NƌǵUƌS #V
durum yapay bir ışık kaynağı olduğunu ve içeriye giren
güneş ışığının pencere yetersizliğinden dolayı az olduğunu
göstermektedir. Sürekli olarak 400-500 lux gibi yüksek
değerlerde seyredilen zamanlar laboratuvarın dolu ve
aydınlık olduğu zamanları göstermektedir. Aydınlatmanın
0 lux gibi düşük değerlerde olduğu zamanlar da içeride
BLUƌWƌUFOƌOPMNBEǘOHÚTUFSNFLUFEƌS0GƌTFZFSMFǵUƌSƌMFO
cihazlar ise güney duvarın yaklaşık olarak %70’ini kaplayan
büyük pencerelerin varlığı dolayısıyla daha değişken
QSPGƌMMFSÎƌ[NƌǵUƌS(àOMàLBZEOMBUNBQSPGƌMMFSƌÎBOFǘSƌTƌOF
benzer bir şekil çizmektedir. En yüksek aydınlatma anında
MVYFLBEBSÎLNBLUBES#VEVSVNƌÎFSƌEFHàOǵǘOO
varlığını gösterir. Maksimum 400 lux olduğu günler ise
gökyüzünün kapalı olduğu günlerdir.

4POVÎ PMBSBL CƌS 04#4453) WFSƌ LBZEFEƌDƌTƌ WF CƌS EF
Onset HOBO U12, iç ortam veri kaydedicileri ile aynı
ölçüm aralıklarında, dış ortam hava koşullarını ölçmesi

Tüm ölçümlerde HOBO veri kaydedicisi daha yüksek lux
değerleri vermiştir (özellikle yapay ışıklandırmalı laboratuWBSEB #VGBSLMBSEBIBƌZƌBOMBNBLƌÎƌOBZEOMBUNBZPǘVO-

Şekil 5. OSBSS veri kaydedicilerinin geçerlilik ve ortak alan testi
için konumlandırılması
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luğunun nokta ölçümleri her biri renk sıcaklığı 5000K olan,
8LPNQBLUGMPSBTBOƌLƌNBTBMBNCBTLVMMBOBSBLUFLSBS
yapılmıştır. Lambalar 30 cm. yüksekliğe sabitlenmiştir ve
her iki ölçüm cihazı da diğer ticari ölçüm cihazları (Tondaj
LX 1010B ve Tondaj IX1330B) ile birlikte kullanılmıştır. Bu
ölçümler HOBO ışık sensörünün, Tondaj cihazlarına daha
yakın veriler sunan ve OSBSS’de kullanılan TSL2561 sensörlerinden daha yüksek veriler algıladığını göstermiştir.
04#44WF)0#0DƌIB[MBSOEBOFMEFFEƌMFOWFSƌTBZGBMBSOB
bakıldığında, TSL2561’deki ışık sensörünün, HOBO’dan
daha hassas olduğu ortaya çıkmaktadır. Yine de iki cihaz da
ǵLÚMÎàNMFSƌLPOVTVOEBIFSƌLƌBMBOEBEBGBZEBMTPOVÎMBS
elde edebildiklerini kanıtlamışlardır.
Şekil 6’ya benzer olarak, Şekil 8, CO2 konsantrasyonunun,
hava akımı sıcaklık derecelerinin ve her iki alanda da kulMBOMBO)7"$7"7 EFǘƌǵLFOIBWBIBDNƌ TFCFCƌZMFPMVǵBO
EƌGFSBOTƌZFMCBTODOEBLƌEFǘƌǵƌNMFSƌOƌO 04#44WFCFO[FS
UƌDBSƌDƌIB[MBSMBÚMÎàMFO BZOPGƌTWFMBCPSBUVWBSBMBOMBSOdaki değerlerini göstermektedir.

Şekil 6. OSBSS veri kaydedicileri ve ticari muadilleri kullanılarak
laboratuvar ve ofis ortamında yapılmış sıcaklık, bağıl nem ve ışık
yoğunluğu ölçümleri.

Şekil 7. OSBSS sıcaklık, bağıl nem ve aydınlatma yoğunluğu veri
kaydedicilerinin ticari muadilleri arasındaki korelasyonu.
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Şekil 8 açık bir şekilde hem OSBSS hem de ticari muadili
sensörlerin ve veri kaydedicilerin nispeten yüksek zaman
çözünürlüğünde binalarda gerçekleşen tipik olguları tespit
ettiklerini göstermektedir. Bu olgular: CO2 konsantrasyonunun ortamı işgal eden kişi yoğunluğu ile ve havalandırma
şartlarına bağlı olarak değiştiği (~400 ve ~700 ppm arasında, sensör ve lokasyona bağlı olarak), sistem soğutma
ile yalnızca havalandırma modu arasında geçiş yaptıkça
besleme kanalındaki hava akış sıcaklığının değiştiği (~12
ƌMF _ĥ$ BSBTOEB  WF 7"7 TƌTUFNƌ IBWB BLǵ EFCƌTƌOƌ
EFǘƌǵUƌSEƌLÎFPEBƌMFCFTMFNFLBOBMBSBTOEBLƌEƌGFSBOTƌZFM
CBTODOEFǘƌǵNFTƌEƌS _ƌMF_1BBSBTOEB ƵFLƌM CV
ölçümler arasındaki doğrusal korelasyonu göstermektedir.
04#44 WF )0#0 UBSBGOEBO ÚMÎàMFO EƌGFSBOTƌZFM CBTOÎ
ÚMÎàNMFSƌBSBTOEBLƌƌMƌǵLƌMFSEF3WFFǘƌNEVS
(0-50 Pa ölçüm aralığı boyunca). Hem OSBSS, hem de
)0#0 UBSBGOEBO ÚMÎàMFO WF LBZEFEƌMFO IBWB BLǵ TDBLMǘOEBLƌ ƌMƌǵLƌMFSEF 3  WF FǘƌN  ES "TMOEB
bu ölçümde yaklaşık 10C kadar bir sapma yaşanmıştır.
Ancak, OSBSS ve HOBO TMC20-HD ile aynı anda sıcaklık
sensörlerinin buzlu suya daldırılmasıyla yapılan ölçümlerde
TMC20-HD sensörü 10C, ve OSBSS cihazı 00C göstermiştir.
CO2 konsantrasyonu için ise, OSBSS veri kaydedicisi Telaire
TFOTÚSàƌMFCFO[FSTPOVÎMBSWFSNƌǵUƌS 3WFFǘƌN
= 1.03). Bu sonuçlar SBA-5 sensörü ile karşılaştırıldığında
EBIBHàÎMàƌMƌǵLƌMFSHÚSàMFCƌMNFLUFEƌS 3WFFǘƌN
   ƞMHƌOÎ CƌS ǵFLƌMEF  4#" WF , $02 sensörlü
OSBSS veri kaydedicileri karşılaştırıldığında her biri toplam
değerden daha yüksek bir korelasyon katsayısı veren iki
trend çizgisi görülmektedir. Bu iki çizginin sebebi ise K-30
sensörünün içindeki algoritmanın otomatik kalibrasyonlar yaparak periyodik olarak arka plan değerlerine geri

BMBO UFLLƌǵƌUBSBGOEBOLVMMBOMBOPGƌTUFOEBIBBLUƌGPMBSBL
kullanılmıştır. Bu ortam işgali ölçümleri aynı zamanda CO2
ve aydınlatma yoğunluğu göstergeleriyle de uyumlu bir
korelasyona sahiptir (Şekil 6 ve Şekil 8).

Şekil 8. OSBSS veri kaydedicileri ve ticari muadilleri ile yapılmış
laboratuvar ve ofis ortamındaki CO2 konsantrasyonu ölçümleri,
aynı ortamı iklimlendiren HVAC sisteminin VAV besleme hava
kanalında hava akış sıcaklığı ve diferansiyel basınç ölçümleri.

Şekil 9. OSBSS veri kaydedicileri ve ticari muadilleriyle yapılmış
CO2, hava kanalı sıcaklığı ve diferansiyel basınç ölçümleri
arasındaki korelasyon.
6. Değerlendirme

dönmesidir (440ppm). Bu algoritma gün içindeki CO 2
değerlerini periyodik olarak kontrol etmektedir ve arkaplan değeriyle karşılaştırmaktadır. Eğer bu değer sapmışsa,
sensör kendini tekrar gözlemlenen en düşük değere göre
LBMƌCSFFUNFZFÎBMǵNBLUBESƵFLƌM &ZMàMUFTBCBI
saatlerinde gerçekleşen bu kalibrasyonu göstermektedir.
Bu kalibrasyon ölçülen değerleri SBA-5’e yaklaştırmış ve
ƵFLƌMEBHÚTUFSƌMFOEPǘSVTBMƌMƌǵLƌZFTFCFQPMNVǵUVS,
sensörünün bu özelliği uzun zamanlı CO2 konsantrasyonu
ölçümleri için, cihazın az bakım gerektirmesinden dolayı
oldukça kullanışlıdır. Aynı zamanda, laboratuvar ortamında
tekrarlanan K-30 ölçümleri cihazın diğer cihazlara kıyasla
TBCƌUWFEBZBOLMQFSGPSNBOTOPSUBZBLPZNVǵUVS

OSBSS cihazlar ağının ve benzer ticari ağların karşılaştırmasını yapan bu çalışmanın sonuçları, cihazların çok
miktardaki ilgili ortam kullanımı ve binaların çevresel ve
operasyonel değişkenlerini anlamada kullanılabileceğini
HÚTUFSNFLUFEƌS04#44QMBUGPSNVOVOFOÚOFNMƌÚ[FMMƌLMFSƌ
açık kaynak, özelleştirilebilir ve düşük maliyetli olmasıdır.
Bu nedenle, binalardaki çevresel değişkenlerin ölçümü
yapılırken yüksek mekansal ve zamansal çözümlemelerin
sonuçlarını düşük maliyetle vermesi açısından, bu platGPSNVO LVMMBOMNBT ÚOFSƌMNFLUFEƌS 1PUBOTƌZFM NBMƌZFU
düşürme alanlarını ticari ürünlerle karşılaştırmalı olarak

4POPMBSBL ƵFLƌMIFN04#44 IFNEF)0#069DƌIB[MBS ƌMF PGƌT BMBOOEB ZBQMBO PSUBN LVMMBON QSPGƌMMFSƌOƌ
göstermektedir. Ek olarak da Şekil 10, sadece OSBSS cihazı
ile yapılan laboratuvar alanındaki yakınlık ölçümlerini gösUFSNFLUFEƌS 4BEFDF69PMEVǘVOEBO DƌIB[LBSǵMBǵUSNB
BNBÎMTBEFDFPGƌTFZFSMFǵUƌSƌMNƌǵUƌS 
0SUBNLVMMBONÚMÎàNMFSƌUFLSBS04#44WF69TFOTÚSMFrinin benzer sonuçlar ortaya çıkardığını bir kez daha gösUFSNƌǵUƌS5àNQSPGƌMMFSEF LBMOÎƌ[HƌMFSZàLTFLCƌSZPǘVOMVLUBLVMMBON[BNBOMBSO HFOFMMƌLMFHàOƌÎƌOEF WFTGS
ile gösterilen zamanlar ise odanın boş olduğu zamanları
HFOFMMƌLMFHFDFWFIBGUBTPOMBS HÚTUFSNFLUFEƌS&OZPǘVO
[BNBOOEB  Lƌǵƌ UBSBGOEBO LVMMBOMBO MBCPSBUVWBS

Şekil 10. OSBSS prototipiyle ve Onset HOBO UX90 ile yapılmış yakınlığa
bağlı ortam kullanımı ölçümleri, laboratuvarda yapılmış ve sadece
OSBSS prototipi kullanılarak yapılan ortam kullanımı ölçümleri.

%9,, %+Ì-

44-$$%2'Ì3Ì

4

-!+!,%

Ölçüm

Karşılaştırılabilir ticari muadil
Ürretici / Model

Birim maliyet

Birim ortalama
toplam maliyet

Birim başına
tahmini tasarruf

Hava sıc. ve bağıl nemi

Onset HOBO U12-012

140 $

100 $

40 $ (%29)

Yüzey ya da hava akış sıc.

Onset HOBO UX120-006 ve TMC x-HD

175 $

60 $

115 $ (%66)

Aydınlatma yoğunluğu

Onset HOBO U12

140 $

70 $

70 $ (%50)

CO2

Extech CO210

300 $

150 $

150 $ (%50)

Telaire + U12 veri kaydedici

600 $

150 $

450 $ (%75)

PP SBA-5 + U12 veri kaydedici

2100 $

150 $

1950 $ (%92)

Genel voltaj kaydedici

Onset HOBO UX120-006

140 $

70 $

70 $ (%50)

Yakınlık sensörü

Onset HOBO UX90-005

205 $

70 $

135 $ (%66)

anlatabilmek adına Tablo 1 birim cizhaz başına OSBSS
veri kaydedicilerinin ve diğer benzer ticari muadillerinin
maliyetlerini göstermektedir. Maliyetler Amerikan Doları
64% DƌOTƌOEFOHÚTUFSƌMNƌǵPMVQ ZMOBBƌUGƌZBUMBS
HÚTUFSNFLUFEƌS ½OFNMƌ PMBSBL  CV GƌZBU UBINƌOMFSƌ B 
parçaların hepsinin toptan satın alınan aynı tedarikçiden
ayrı ayrı alındığını varsaymaktadır ve (b) OSBSS veri kaydedicilerini birleştirmek için harcanan zaman ve emeğin
değerlerini hesaba katmamaktadır (ki bu durum, bizim
deneyimlerimize göre yaklaşık olarak yeni bir kullanıcı için
WFSƌLBZEFEƌDƌCBǵOBƌLƌTBBUEBIBGB[MB[BNBOHFSFLUƌS
mektedir).
Çoğu OSBSS veri kaydedicisi diğer ticari muadilleriyle
karşılaştırıldığında yaklaşık olarak %50 ile %75 arasında
maliyeti düşürebilmektedir. Bu durum, OSBSS’nin donanım
ve yazılım üzerinde gelecek güncelleştirmelere açık ve her
VZHVMBNBƌÎƌOGBSLMUBTBSMBOBCƌMFOWFEà[FOMFOFCƌMFOCƌS
BÎLLBZOBLQMBUGPSNPMNBTƌMFLBSǵMBǵUSMEǘOEB04#44
QMBUGPSNWFDƌIB[MBSOOLVMMBOǵMMǘOBÎLÎBHÚTUFSNFL
tedir.
7. Çalışmanın kısıtlamaları ve gelecek çalışmalar için
geliştirme alanları
4àSFLMƌ PMBSBL HFMƌǵUƌSƌMNFLUF PMBO 04#44 QMBUGPSNVOVO
bazı kısıtlamaları olduğu belirtilmelidir. Öncelikle araştırmacı, veri kaydedicilerin sistemi nedeniyle parçaların birleştirilmesi, devrenin kurulması, kütüphanenin yüklenmesi,
veri kaydedicinin programlanması ve sisteme sunulması
gibi işlemleri manuel olarak yapmaktadır. Bu nedenle her
bir veri kaydedicinin kurulması çok zaman almaktadır ve
daha da önemlisi hata payı çok yüksektir. Bu devrelerde
bulunan hataların gerçek zamanlı olarak çözümlenmesi
nispeten daha zor ve zaman alıcıdır. Sürekli olarak açıklamaların kullanılabilir ve okunabilirliği kontrol edilmekte,
ancak aynı zamanda da daha deneyimli kullanıcılar için
işlemi kolaylaştıracak ve daha hızlı sensör yapılanmasını
sağlayacak bir basılmış devre (printed circuit board, PCB)
üzerine çalışılmaktadır. Ayrıca, son kullanıcının herhangi

4

OSBSS versiyonları
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bir devre kurulumu ya da kodlama bilmesine gerek
LBMNBEBOCàUàOTFOTÚSMFSƌOÎBMǵUSBCƌMFDFǘƌCƌSHSBGƌLTFM
kullanıcı arayüzü (GUI) üzerinde çalışılmaktadır. Ek olarak,
açık kaynak olmanın gereklilikleri doğrultusunda, çoğunlukla kütüphanemizde hatalar ya da internetten indirilmiş
kodlara rastlanmaktadır. Bu hataları tespit edilmesine ve
POBSMNBTOBEFWBNFEƌMNFLUFEƌSGBLBU CVTPSVOMBSCB[
veri kaydedicilerin tutarlılığını etkileyebilir. Son olarak,
yakın zamanda güç değişim modu ile çalışan yeni microSD
kartlarında bazı hatalara rastlanmıştır. Kullanıcıların bu
hatalar konusunda da dikkatli olmaları önerilmektedir.
5àN CVOMBSB FL PMBSBL  04#44 QMBUGPSNVOEB CB[ ZFOƌ
eklemeler üzerine çalışılmaktadır: durdurma ve başlama
düğmelerin eklenmesi; sensör metadatasının girişlerinin
ƌZƌMFǵUƌSƌMNFTƌ DPǘSBGƌ LPOVN Ú[FMMƌǘƌOƌO FLMFONFTƌ 1$
à[FSƌOEF35$[BNBOTFOLSPOƌ[BTZPOVOEà[FOMFONFTƌWF
ZB[TBBUƌVZHVMBNBTOOƌǵMFNFLBUMNBTGBSLMZFSFMEFQP
MBNBTƌTUFNMFSƌOƌO GMBTICFMMFLWC HÚ[EFOHFÎƌSƌMNFTƌ
yeni sensörlerin eklenmesi (yüzey yakınlığı, madde partikül
ZPǘVOMVǘV ÎƌGULBQWFQFODFSFBÎMǵ ZBUBZQFODFSFBÎMǵ 
hava hızı, güneş radyasyon akısı, vb.); ve kablosuz iletişim
kabiliyetinin eklenmesi.
İlk kablosuz OSBSS prototipleri oldukça başarılı sonuçlar
WFSNƌǵUƌS )PQF3'OƌO 3'. DƌIB[ LVMMBOMBSBL ZBQMBO
kablosuz veri aktarmanın ilk testlerinden, ZigBEE (IEEE
  ZB EB 8ƌGƌ *&&&   HƌCƌ EƌǘFS LBCMPTV[
protokollerle karşılaştırıldığında güvenilirlik, maliyet, güç
çekişi ve veri aktarımının uzaklığı umut verici sonuçlar elde
FEƌMNƌǵUƌS3'.DƌIB[MBSVZLVNPEVOEBZLFOEàǵàLHàÎ
gerektiren ve geniş sıklık aralığında çalışabilen hem bir
alıcı hem de verici içermektedir. Özellikle kablosuz sensör
ağları, bina otomasyonu, endüstriyel takip ve kontrol, ve
otomatik sayaç okuyucu gibi uygulamalarda bu cihaz çok
TLMLMBLVMMBOMNBLUBES04#44QMBUGPSNVOEBLƌLBCMPTV[
denemeleri henüz gelişme sürecinin ilk aşamalarında olsa
da, testlerden alınan ilk sonuçlar oldukça umut vericidir.
#V Ú[FMMƌǘƌO 04#44 QMBUGPSNVOB FLMFONFTƌ ƌMF TBEFDF
QMBUGPSNVOÚ[FMMƌLMFSƌBSUNBZBDBL BZO[BNBOEBEBV[VO
süreli depo yazımı ve okunması için microSD kartı gibi
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CB[ QBSÎBMBSO QMBUGPSNEBO ÎLBSMBCƌMFDFǘƌOEFO EPMBZ
maliyeti düşürecektir. Bu verinin saklanması tüm OSBSS
cihazları için alıcı görevi gören merkezi bir alan üzerinden
ZBQMBCƌMƌS$ƌIB[à[FSƌWFSƌEFQPMBNBT BMDUBSBGOEBIBUB
ları azaltmak amaçlı kullanılabilir.
Teşekkür
#V ÎBMǵNBOO HƌEFSMFSƌ "MGSFE 1 4MPBO %FSOFǘƌOƌO #VƌMU
&OWƌSPONFOU.ƌLSPCƌZPMPKƌTƌ1SPHSBNUBSBGOEBWFSƌMFOEFT
tek ile karşılanmıştır (Grant No.2013-10-07). OSBSS takımına
yardımcı olan Boyang Dong, Joseph Chee Poh Huan ve
5PSLBO'B[MZBUFǵFLLàSFEFSƌ["ZSDBÎBMǵNBOOHFMƌǵNF
ve test edilme aşamasında bize yardımda bulunan OSBSS
Danışma Heyeti üyelerine de teşekkürlerimizi sunarız.
Kaynaklar
<>0(VFSSB4BOUƌO $"5XFFE *OVTFNPOƌUPSƌOHPGCVƌMEƌOHT
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 F
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Özgeçmiş
$FN%PǘBOƵ")ƞ/ ZM,BZTFSƌEPǘVNMVEVS-ƌTBOT
öğrenimini Süleyman Demirel Üniversitesi Makina MühenEƌTMƌǘƌ #ÚMàNàOEF  ZMOEB UBNBNMBNǵUS 
yılında Londra’da bir yıl dil eğitimi gördükten sonra 2011
yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Enerji Mühendisliği
Yüksek Lisans Programı’na başlamış 2013 yılı sonunda bu
programı başarı ile tamamlamıştır. Yüksek lisans çalışması
sırasında Uppsala Universitesi’ne ziyaretçi araştırmacı olaSBLHƌUNƌǵWFÎBMǵNBTOOCƌSCÚMàNàOà$FOUFSGPS&OFSHZ
&GGƌDƌFODZ ƌO )ƌTUPSƌD #VƌMEƌOHT CàOZFTƌOEF HFSÎFLMFǵUƌS
miştir. 2014 yılında İYTE Makina Mühendisliği’nde doktora
eğitimine başlamış ve aynı bölümde 2012 yılından bu yana
araştırma görevlisi olarak, tarihi binaların enerji verimli
ƌZƌMFǵUƌSƌMNFTƌ CƌOBMBSOIƌHSPUFSNBMEBWSBOǵMBS TMLPOGPS 
Nà[FMFSEFLƌ LàMUàSFM WBSMLMBSO QBTƌG LPOTFSWBTZPOV WF
binalarda ve sanayi işletmelerinde enerji verimliliği üzerine
çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca 2013 yılında enerji
ZÚOFUƌDƌTFSUƌGƌLBTOBMNBZBIBLLB[BONǵUS
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Avrupa’daki Ofis Binalarına Ömür
Maliyeti Açısından Optimize
Edilmiş Soğutma Sistemi Seçimi
3PNBO-FDIOFS MFDIOFSSPN!HNBƌMDPN
Saqip Javed (saqib.javed@hvac.lth.se)
#ƌOB'ƌ[ƌǘƌ#ÚMàNà -VOEÃOƌWFSTƌUFTƌ ƞTWFÎ

Çeviren: Murat Çakan
ƞ5Ã.BLƌOB'BLàMUFTƌ .BLƌOB.àIFOEƌTMƌǘƌ#ÚMàNà

ÖZET
±BMǵNBEBFMFBMOBOLPOV "WSVQBEBLƌGBSLMƌLMƌNCÚMHFMFSƌ
WFQB[BSMBSƌÎƌOHFMFOFLTFMWFƌOPWBUƌGTPǘVUNBTƌTUFNMFSƌOƌO
ömür maliyetlerinin karşılaştırılmasıdır. Öncelikle, altı Avrupa
kentinde bulunan çok katlı bir iş merkezinin soğutma yükleri
WFFOFSKƌƌIUƌZBÎMBSCFMƌSMFONƌǵUƌS4POSBTOEB GBSLMTPǘVUNB
TƌTUFNMFSƌOƌO CÚMHFZF CBǘM QB[BS GƌZBUMBS UFNFMƌOEF ÚNàS
maliyetleri hesaplanmıştır. Sonuçlara bakılırsa, hiçbir soğutma
sistemi bölgeden bağımsız olarak mutlak bir avantaj sergilememektedir. Soğuk iklimlerde, geleneksel buhar sıkıştırmalı
TƌTUFNMFSFOEàǵàLÚNàSCPZVTBSGƌZBUEFǘFSMFSƌOFTBIƌQLFO 
sıcak iklimlerde güneşten elde edilen elektrikle tahrik edilen
buhar sıkıştırmalı sistemler ön plana çıkmaktadır. Güneş enerjili absorpsiyonlu soğutma sistemleri mevcut pazar şartlarında
rantabl olmamaktadırlar.
Anahtar Kelimeler: Ömür maliyeti, soğutma sistemleri, iş merkezi, solar soğutma, enerji pazarları
1. GİRİŞ
ƞǵNFSLF[MFSƌOEFBLUƌGTPǘVUNBTƌTUFNMFSƌOƌOLVMMBON TLMBǵBO
bina regülasyonlarına, yükselen enerji verimlerine ve Avrupa
#ƌSMƌǘƌ LBQTBNOEB BSUBO FOFSKƌ GƌZBUMBSOB SBǘNFO IBMFO TàS-



44-$$%2'Ì3Ì

%9,, %+Ì-

mektedir. Binalarda kullanılan mekân soğutma araçları arasında
geleneksel buhar sıkıştırmalı ve absorpsiyonlu sistemler, bölgesel soğutma, solar elektrik tahrikli buhar sıkıştırması sistemleri
ve solar termal absorpsiyonlu sistemler bulunmaktadır. Bu çok
sayıda sistem arasından en verimli ve en ekonomik sistemi
seçmek kolay değildir.
Yakın geçmişte yayınlanan birkaç çalışma yukarıda sözü edilen
soğutma sistemlerinin yerel veya bölgesel ölçekte ömür
maliyetlerini araştırmıştır. Örneğin Kohlenbach vd. [1] solar
termal absorpsiyonlu ve solar elektrik tahrikli buhar sıkıştırmalı
sistemlerin ömür maliyetlerini, Avustralya ölçeğinde ulusal
şebekeden beslenen buhar sıkıştırmalı soğutma sistemlere ait
ömür maliyetleri ile karşılaştırmıştır. Diğerleri [2, 3, 4, 5, 6] ise
TPMBSUFSNBMWFTPMBSFMFLUSƌL GPUPWPMUBƌL TPǘVUNBTƌTUFNMFSƌOƌ
belirli bir ekonomik durum ve iklim şartı için karşılaştırmıştır. Öte
yandan, yukarıda bahsi geçen çalışmaların çoğu özel durumlar
için çalışıldığından ve dolayısıyla sınırlı olduğundan, diğer
ekonomik durumlara ve iklim şartlarına genellemek mümkün
değildir.
#VÎBMǵNBGBSLM"WSVQBƌLMƌNMFSƌOEFCVMVOBOHFMFOFLTFMWF
ƌOPWBUƌGTPǘVUNBTƌTUFNMFSƌOƌOÚNàSNBMƌZFUMFSƌOƌƌODFMFNFLUF
ve karşılaştırmaktadır. Amaç, soğutma sistemlerinin seçimi ve
tasarımında rol oynayan planlamacılar, tasarımcılar ve mühendisler için, iklim ve Pazar koşullarına uygun ve düşük maliyetli
önerilerde bulunmaktır.

2. Yöntem
Bu çalışma iki kısımda sürdürülmüştür. İlk kısım seçilmiş Avrupa
kentlerindeki soğutma yükleri ve enerji ihtiyaçları ile ilgilidir.
En son teknolojiye sahip enerji simülasyon yazılımı DesignBuilder, çalışmada ele alınan her bölgenin bina yönetmeliklerine
uygun olarak ortaya çıkan bina ısıl yüklerinin hesaplanması
için kullanılmıştır. Hesaplanan yükler daha sonra, ele alınan
soğutma sistemlerinin yıllık enerji ihtiyaçlarının belirlenmesinde
kullanılmak üzere bina enerji sistemleri için dinamik bir
tasarım yazılımı olan Polysun’a aktarılmıştır. Güneşle soğutma
TƌTUFNMFSƌOƌOQFSGPSNBOTMBSOOPQUƌNƌ[FFEƌMNFTƌƌÎƌO FMFBMnan binanın güneşe maruz kalma analizi ışınım tabanlı gün ışığı
WF FOFSKƌ NPEFMMFNF QSPHSBN PMBO %*7"GPS3IƌOPEB HFSÎFLleştirilmiştir. Çalışmanın ikinci kısmı, ele alınan tüm sistemlerin
maliyet etkinliği ve ekonomik yapılabilirliği ile ilgilenmektedir.
Lokasyona özgü enerji ve ekonomik bilgiler ışığında her
lokasyon için detaylı bir ömür maliyeti analizi yapılmıştır.
Bölüm 2.1 ve 2.2 her iki kısmı da ayrıntılı biçimde
irdelemektedir.
2.1 Enerji simülasyonları ve soğutma sistemleri
Çalışmada ele alınan bina altı katlı, ana cepheleri kuzey-güney
istikametinde olan, tüm cephelerinde pencere bulunan kutu
şeklinde bir iş merkezidir. Şekil 1 binanın 3 boyutlu resimlerini
HÚTUFSNFLUFEƌS#ƌOBBÎLQMBOMPMVQN2 yüzey alanına
TBIƌQUƌS WF MVL QFODFSFEVWBS PSBOOB TBIƌQUƌS5àN ZM
boyunca binanın üzerine gölge düşmediği varsayılmıştır.

Şekil 1. Çalışmaya konu olan iş merkezinin 3 boyutlu resimleri
#ƌOB àÎGBSLM"WSVQBƌLMƌNCÚMHFTƌOƌ TPǘVL MNBOWFTDBL 
temsil eden altı bölgede çalışıldı. Her bir iklim zonu için bir kıyı,
bir de karasal bölge incelendi. Üç iklim zonunda çalışılan bölgeler Stockholm (soğuk, kıyı) ve Tampere (soğuk, karasal), Londra
(ılıman, kıyı) ve Berlin (ılıman, karasal), ve Atina (sıcak, kıyı) ve
Zaragoza’ydı (sıcak, karasal). Binanın dışı çalışılan bölgelere özgü
CƌOBZÚOFUNFMƌLMFSƌZMFVZVNMVPMBDBLǵFLƌMEFNPEƌGƌZFFEƌMNƌǵtir. Soğuk, ılıman ve sıcak iklim zonlarında binanın ortalama U
EFǘFSMFSƌTSBTZMB   WF 8 N2-K)’dir. Soğuk iklimler
ƌÎƌOLVMMBOMBOQFODFSFMFSàÎGBSLMEàǵàLFNƌTƌWƌUFEFǘFSƌOFWF
0,36’lık Güneş Isı Kazancı Katsayısı’na (SHGC) sahipken, ılıman ve
TDBLƌLMƌNCÚMHFMFSƌƌÎƌOLVMMBOMBOQFODFSFMFS4)($T PMBO
üç normal cam yüzeyinden oluşmaktadırlar. Bina kütlesinin ısıl
kapasitesi soğuk iklimlerde 407,2 kJ/(K-m2) iken, ılıman ve sıcak
iklim bölgelerinde 405,7 kJ/(K-m2) olarak seçilmiştir. Binanın
IBGUBƌÎƌ HàOMFSEF TBBU  ƌMF  BSBTOEB LVMMBOMEǘ WF
BZEOMBUNBWFDƌIB[ZàLMFSƌUPQMBNOO 8N2 olduğu varTBZMNǵUS5àNZàLWFLB[BOÎMBS47&#:<>ZBLMBǵNOBEBZBOBO
önerilere göre hesaplanmıştır. Havalandırma miktarı 0,35 l/
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(s-m2) ve 7,0 l/(s-kişi)’ye ayarlanmıştır. Isı geri kazanç verimi
UƌSƞOGƌMUSBTZPOPSBOUàN[POMBSƌÎƌO 4)% TBBUMƌLIBWB
değişim) olarak belirlenmiştir. Isıtma ve soğutma ayar noktası
sıcaklıkları her bölge için sırasıyla 21°C ve 25°C olarak seçilmiştir.
Polysun’da simüle edilen soğutma sistemleri geleneksel buhar
TLǵUSNBM 7$ TƌTUFNMFS BCTPSQTƌZPOMVCÚMHFTFMTUNBTƌTUFNleri (So), bölgesel soğutma sistemleri (DC), solar termal sistemler
45 WFTPMBSFMFLUSƌL 17 TƌTUFNMFSEƌS#VÎBMǵNBEBLVMMBOMBO
ekipmanların kapasite ve soğutma etkinlik katsayıları (SEK)
tedarikçi ve imalatçıların verdikleri bilgilere dayandırılmıştır.
Kullanılan buhar sıkıştırmalı sistemlerin soğutma kapasiteleri
WF4&,MFSƌTPǘVLƌLMƌNMFSEFTSBTZMBL8WF ƌLFOMNBO
ƌLMƌNMFSEFTSBTZMBL8WF WFTPOPMBSBLTDBLƌLMƌNMFSEF
TSBTZMBL8WF EƌS

Solar elektrik soğutma sistemleri de buhar sıkıştırmalı chilleri
LVMMBOSMBS BODBLCVIBSTLǵUSNBMÎFWSƌNGPUPWPMUBƌLTƌTUFNden elde edilen elektrikle tahrik edilir. Kullanılan absorpsiyonlu
chillerlerin soğutma kapasitesi ve SEK’leri soğuk iklimlerde
TSBTZMBL8WF MNBOƌLMƌNMFSEFTSBTZMBL8WF
 WFTDBLƌLMƌNMFSEFTSBTZMBL8WF UƌS4PMBSUFSNBM
soğutma sistemleri de aynı absorpsiyonlu chillerleri kullanırlar,
BODBL UFNFM PMBSBL TPMBS TƌTUFN UBSBGOEBO àSFUƌMFO TDBL TV
ƌMFÎBMǵSMBS4ƌTUFNQMBOMBSOOWFGPOLTƌZPOMBSOOEFUBZMCƌS
BÎLMBNBT<>OPMVSFGFSBOTUBCVMVOBCƌMƌS
2.2 Ömür maliyet analizi
Yukarıda bahsi geçen soğutma sistemlerinin ömür maliyet ana-

Şekil 2 a) Enerji fiyatları ve teşvikler (sübvasyonlar dahil), ve b) enerji fiyatlarının reel artış oranları ve her bölge için reel faiz oranları
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lizleri, 25 yıllık bir ömür projeksiyonu için, Net Bugünkü Değer
(NBD) yöntemi ile değerlendirilmiştir. Analiz, malzemeler, enerji
tedarik şirketlerinin işçilik ve bağlantıları için yıllık ödemeler
EƌLLBUFBMOBSBLWFGBOWFQPNQBMBSƌÎƌOHFSFLFOFLFOFSKƌEF
dahil olmak üzere satın alınan enerji için geometrik büyüme
oranları göz önünde bulundurularak gerçekleştirildi. Çeşitli
sistem bileşenlerinin maliyeti ya doğrudan imalatçılardan
ZBEBNàIFOEƌTMƌLCàUÎFMFOEƌSNFSFICFSƌOEFOBMONǵUS<>
ƵFLƌMBEBLƌFOFSKƌGƌZBUMBSWFGPUPWPMUBƌLUFǵWƌLCFEFMMFSƌWF
ƵFLƌMCEFHÚSàMFOGBƌ[PSBOMBSWFGƌZBUBSUǵPSBOMBSCƌSEƌ[ƌ
LBZOBLUBO<           >BMONǵUS
0SUBMBNBƌǵÎƌMƌLCFEFMMFSƌ<>OPMVSFGFSBOTUBOFMEFFEƌMNƌǵUƌS
ve Stockholm’de 37,4 €/saat, Tampere’de 32,2 €/saat’tır. Ömür
NBMƌZFUBOBMƌ[ƌOFTBǘMBOBOFLPOPNƌLHƌSEƌMFSà[FSƌOFEBIBGB[MB
CƌMHƌ<>OPMVSFGFSBOTUBCVMVOBCƌMƌS

Tablo 1. Simüle edilmiş pik enerji yükleri (DesignBuilder)
ve yıllık enerji ihtiyacı (Polysun)

Bölge

Pik
ısıtma
yükü
(W/m2)

Pik
soğutma
yükü
(W/m2)

Isıtma
ihtiyacı
(kWh/
m2/yıl)

Soğutma
ihtiyacı
(kWh/
m2/yıl)

Stockholm

51,0

27,8

24,5

5,8

Tampere

65,1

27,6

32,8

2,8

Londra

39,7

32,7

33,9

8,7

Berlin

52,3

35,3

43,4

11,4

2.3 Sınırlamalar

Atina

32,5

42,6

11,6

50,5

Bu çalışma yöntemsel olduğu kadar sonuçlar üzerinde etkili olabilecek istatistiki kabullere ve sınırlamalara de dayandırılmıştır.
Öncelikle, herhangi diğer ömür maliyet analizinde olduğu gibi
CVÎBMǵNBEBFMFBMOBOHFMFDFLTFOBSZPMBSCVHàOLàGƌOBOTBM
GƌZBUMBS FLPOPNƌLEFǘƌǵLFOMFSWFCàZàNFPSBOMBSà[FSƌOEFO
ekstrapole edilmişlerdir. İkinci olarak, bazı bölgelerde mevDVU FOFSKƌ GƌZBUMBS FMEF FEƌMFNFNƌǵUƌS &LTƌL GƌZBUMBS "WSVQB
,PNƌTZPOVOVOFOFSKƌGƌZBUMBSà[FSƌOFƌTUBUƌTUƌLƌWFSƌUBCBO<>
kullanılarak öğrenilmiştir. Üçüncü olarak, şu an için, Atina’da
hiçbir bölgesel ısıtma altyapısı bulunmamaktadır. Atina için
CÚMHFTFMTUNBGƌZBUMBS ,V[FZ:VOBOƌTUBOEBFULƌOMƌLHÚTUFSFO
CƌSFOFSKƌUFEBSƌLGƌSNBTOEBOTBǘMBONǵUS4POPMBSBL NFLBO
ısıtma, elektrikli aletler ve aydınlatma için harcanan enerji
ihtiyacı bu çalışmada göz önüne alınmamıştır. Termal kolektör
WFGPUPWPMUBƌLNPEàMMFSEFOUPQMBOBOTPMBSFOFSKƌOƌOUBNBNFO
soğutma amacıyla kullanıldığı varsayılmıştır. Bu nedenle, soğutmanın istenmediği zamanlarda, solar sistemler aracılığıyla elde
FEƌMFCƌMFDFLƌMBWFFLPOPNƌLLBULMBSWFFOFSKƌUBTBSSVGMBSCV
ÎBMǵNBUBSBGOEBOƌSEFMFONFNƌǵUƌS

Zaragoza

39,4

43,4

20,6

29,9

3. Sonuçlar

Ele alınan üç bölge için yürütülen yıllık solar ışınım analizinin
sonuçları, bina cepheleri ile karşılaştırıldığında, binanın çatısının
görece olarak daha yüksek bir solar potansiyel sergilediğini
tespit etmektedir. Soğuk ve ılıman iklim bölgelerinde yatay
CƌOBÎBUTOBEàǵFOZMMLTPMBSǵONZBLMBǵLL8IN2/
ZMTDBLƌLMƌNCÚMHFMFSƌOEFƌTFZBLMBǵLL8IN2/yıl olarak
bulunmuştur. Çatılar önemli ölçüde daha yüksek yıllık solar
ışınım aldıklarından, bu çalışmadaki tüm solar sistemler çatıya
yerleştirilmişlerdir. Buna ilaveten, solar sistemlerden elde edilen
enerjinin optimize edilmesi için bir parametrik çalışma sürdürülmüştür. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, brüt açıklık alanı 264 m2,
NPEàMMFSBSBTNFTBGF N NPEàMWFSƌNƌ PMBOWFUàNà
HàOFZFCBLBONPEàMEFOPMVǵBOCƌSGPUPWPMUBƌLTƌTUFNTPMBS
elektrikli soğutma sistemi olarak seçilmiştir. Benzer şekilde, brüt
BMBON2, pik verimi 0,757 olan ve tümü güneye bakan 50
adet solar kolektör solar termal soğutma sistemi olmak üzere
seçilmiştir. Optimum enerji çıkışını sağlamak için, kolektör ve
modüllerin kullanıldıkları bölgenin enlemine eşit bir açıyla; eğik
biçimde yerleştirildikleri varsayılmıştır.

Bu bölüm hem binaya ilişkin termal ve enerji simülasyonlarını
hem de ömür maliyet analizi sonuçlarını sunmaktadır. Çalışılan
binanın termal ve enerji ihtiyaçları her bölge için Tablo 1’de
verilmiştir. Daha güneyde yer alan
bölgelerde pik ısıtma yükleri ve
ısıtma talepleri düşük kalmaktadır.
Doğal olarak, tam tersi bir etki
pik soğutma yükleri ve soğutma
talepleri için tespit edilebilir. Sahil
bölgeleri ile karasal bölgeler
arasında enerji talebi ve pik yükler
açısından karasal bölgeler lehine
LàÎàLGBSLMBSCVMVONBLUBES

Şekil 3 Her sistem, bölge ve enerji kaynağı için enerji dengesi
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Şekil 4 İncelenen soğutma sistemleri için yıllık enerji maliyetleri

Şekil 5 buhar sıkıştırmalı, absorpsiyonlu bölgesel ısıtma, bölgesel
ısıtma, solar termal ve solar
elektrikli soğutma sistemleri için
akümüle etmiş ömür maliyetlerini
göstermektedir. Soğuk iklim bölgesinde, geleneksel buhar sıkıştırmalı
sistemler, 25 yılın sonunda, Stockholm (sahil) ve Tampere (karasal)
için en ekonomik sistemler olarak
belirmektedir. Bölgesel ısıtma
sistemi her ne kadar her iki bölgede
de en düşük yatırım maliyetine
sahipse de, buhar sıkıştırmalı sistemler sırasıyla 4 v e 15 yıl sonra
kendilerini amorti edebilmektedir. Ilıman iklim bölgesinde, 25
yılın sonunda, hem Londra (sahil) hem de Berlin (karasal) için
solar elektrikli soğutma sistemleri en düşük ömür maliyeti göstermektedir. Sistem, her iki bölgede de en yüksek ikinci yatırım
maliyetine sahiptir, ancak Londra’da 15 yıl, Berlin’de ise 24 yılda
kendini amorti edebilmektedir. Sıcak iklim bölgesinde yer alan
Atina (sahil) ve Zaragoza’da (karasal), bölgesel soğutma ve solar
elektrikli soğutma 25 yılın sonunda en ekonomik çözümler
olarak belirlenmektedir. Her iki bölgede de, bölgesel soğutma
en düşük yatırım maliyetine sahipken, solar elektrikli soğutma
sistemi ikinci en yüksek yatırım maliyetine sahiptir. Zaragoza’da,
en düşük ömür maliyetine sahip, solar elektrikli soğutma 15 yılın
ardından kendini amorti ederken, amorti süresi Atina’da 25 yılı
da geçmektedir.
Şekil 5’ten görülebileceği üzere, buhar sıkıştırmalı sistemlerin
ÚNàSNBMƌZFUMFSƌIFSàÎƌLMƌNCÚMHFTƌƌÎƌOEFQP[ƌUƌGÎLNBLUBES

Şekil 5 İncelenen soğutma sistemleri için akümüle etmiş ömür
maliyetleri
a) Stockholm, b) Tampere, c) Londra, d) Berlin, e) Atina, f) Zaragoza

Şekil 3 ve Şekil 4, sırasıyla her bir sistem için yıllık enerji dengesini ve satın alınmış enerjinin net maliyetini göstermektedir.
Beklendiği gibi, yüksek soğutma ihtiyacı olan bölgelerde
yıllık enerji maliyetleri önemli ölçüde yüksek çıkmaktadır.
Tüm soğutma sistemleri içerisinde, bölgesel soğutmanın ele
alınan tüm bölgelerde en yüksek yıllık işletme maliyetini ortaya
koyması oldukça ilginçtir. Bu durumun mantıklı bir açıklaması
bölgesel soğutma tedariği yapan şirketlerin yüksek bağlantı
bedelleri talep etmesinde bulunabilir. Dikkat çeken bir başka
gözlem Stockholm, Tampere ve Londra’da solar elektrikli
TPǘVUNBTƌTUFNMFSƌOƌOQP[ƌUƌGLÉSBLǵTBǘMBNBMBSES#VOVO
OFEFOƌ TPMBSTƌTUFNUBSBGOEBOTBǘMBOBOZMMLTPǘVUNBƌIUƌZBD
yüzdesini belirten solar payların soğuk ve ılıman iklim bölgelerinde görece olarak yüksek çıkmasıdır.
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niyle olabilir. Absorpsiyonlu chillerlerin ömür maliyet analizleri onların
Stockholm dışında her bölgede
rantabl olduklarını göstermektedir.
Bu, soğutmanın talep edildiği yaz
dönemindeki düşük ısıtma maliyetlerine rağmen olmaktadır. Absorpsiyonlu sistemlerin ekonomik açıdan
uygun olmamalarının ardındaki
en önemli neden bu sistemlerin
yüksek yatırım maliyetleri ve düşük
SEK’leri olarak açıklanabilir. Benzer
nedenlerle, solar kolektörlerle birlikte absorpsiyonlu chiller kullanan
solar termal soğutma sistemlerinin
ömür maliyetleri tüm bölgelerde
her olasılıktan daha yüksektir.

Şekil 6 İncelenen sistemlerin ömür maliyetleri

Şekil 7 İncelenen sistemlerin ömür maliyetleri (Senaryo I)

Şekil 8 İncelenen sistemlerin ömür maliyetleri (Senaryo II)

Bu durum, buhar sıkıştırmalı sistemlerin görece düşük yatırım ve
işletme maliyetleri yanısıra yüksek SEK seviyelerine bağlanabilir.
Solar elektrikli soğutma sistemlerinin ömür maliyet analizleri
bu sistemlerin ılıman ve sıcak iklim bölgelerinde daha başarılı
olduklarını göstermektedir. Beklendiği gibi, bu sistemler yüksek
FMFLUSƌLGƌZBUMBSOOWFUFǵWƌLMFSƌOCVMVOEVǘVCÚMHFMFSEFEBIB
ekonomik olmaktadırlar. Öte yandan, yüksek solar paylara
rağmen, bu sistemler soğuk bölgelerde kendilerini kısa sürede
amorti edememektedirler. Bölgesel soğutma sistemlerinin ömür
maliyet analizlerine göre bu sistemler de bazı bölgelerde başarılı olabilmektedirler. Öte yandan, tüm bölgelerde hem en düşük
yatırım maliyetine (Şekil 6), hem de en düşük enerji maliyetine
(Şekil 2a) sahip olmalarına rağmen, bölgesel soğutma sistemlerinin ömür maliyet analizleri 25 yılın ardından sadece bir bölgede
en düşük çıkmaktadır. Bu durum bölgesel soğutma tedariği
yapan şirketlerin talep ettikleri yüksek bağlantı ücretleri nede-

Şekil 6 ele alınan tüm soğutma
sistemlerinin 25 yılın ardından
akümüle etmiş ömür maliyetlerini
göstermektedir. Özellikle ilginç
olan, toplam ömür maliyeti içerisinde ilk yatırım maliyetinin işletme
maliyetlerine oranıdır. Soğuk
iklimlerde, ömür maliyetinin en
önemli kısmını ilk yatırım maliyetleri
oluştururken, işletme maliyetlerinin
payı çok küçüktür. Sıcak iklimlerde,
işletme maliyetleri soğuk iklimdekine nazaran çok daha yüksektir.
Bunun nedeni yatırım maliyetlerinin
soğutma ihtiyacı ile doğrusal olarak
artmaması, sadece, sıcak iklimlerde
söz konusu ihtiyacın çok yüksek
olmasıdır. Ortalamada, ilk yatırım
maliyetleri, toplam maliyetin soğuk
iklimlerde % 70’ini, ılıman iklimlerde
% 61’ini ve sıcak iklimlerde % 56’sını oluşturur. Bir diğer husus,
solar soğutma sistemleri genelde daha az işletme maliyetlerine
yol açarlar. Bu, özellikle solar elektrikli soğutma sistemleri için
HFÎFSMƌEƌS #V TƌTUFNMFS FMFLUSƌL GƌZBUMBSOO ZàLTFL PMEVǘV
-POESBWF;BSBHP[BHƌCƌCÚMHFMFSEFQP[ƌUƌGOBLƌUBLǵOBOFEFO
olur.
4. Hassasiyet analizi
Şekil 2b’de gösterilen ekonomik parametrelerle yapılan ömür
NBMƌZFU BOBMƌ[ƌOF FL PMBSBL  NPEƌGƌZF FEƌMNƌǵ FOFSKƌ QB[BS
parametresi ile iki hassasiyet analizi daha gerçekleştirilmiştir.
4FOBSZP*EF CÚMHFTFMFOFSKƌWFFMFLUSƌLƌÎƌOFOFSKƌGƌZBUMBSOEBLƌ
artış sırasıyla 0 ve % 2,5’a sabitlenmiştir. Senaryo II’de, Senaryo
*EF ZBQMBO LBCVMF FL PMBSBL  GBƌ[ PSBO EB SFFM PMBSBL  F
sabitlenmiştir.
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Şekil 7 ve Şekil 8 her iki hassasiyet analizinin de sonuçlarını göstermektedir. Senaryo I sonucunda çalışılan soğutma sistemlerinin ömür maliyetleri, Stockhom haricinde, genel olarak düşüş
HÚTUFSNFLUFEƌS½NàSNBMƌZFUƌOEFLƌEàǵàǵ FMFLUSƌLGƌZBUBSUǵ
PSBOOOHÚSFDFPMBSBLGB[MBPMEVǘV-POESB #FSMƌOWF"UƌOBHƌCƌ
CÚMHFMFSEFEBIBFULƌMƌEƌS½UFZBOEBO4UPDLIPMNOFHBUƌGFMFLUSƌL
GƌZBU BSUǵ PSBOOB TBIƌQUƌS 4FOBSZP *F HÚSF  4UPDLIPMNEFLƌ
FMFLUSƌL GƌZBU BSUǵ PSBO  ƌO à[FSƌOEF UVUVMEVǘVOEBO  FMF
alınan soğutma sistemlerinin ömür maliyetleri de artmıştır.
Senaryo II’nin ömür maliyetleri üzerindeki etkisi, Atina haricinde,
IFS CÚMHFEF PMVNMVEVS ½NàS NBMƌZFUMFSƌOEFLƌ Eàǵàǵ  GBƌ[
oranlarının görece olarak düşük olduğu Stockholm, Tampere
ve Berlin gibi bölgelerde daha göze batmaktadır. Bunun aksine,
"UƌOBEB HÚSFDF PMBSBL EBIB ZàLTFL GBƌ[ WF GƌZBU BSUǵ PSBO
NFWDVUUVS4FOBSZP**OƌOƌǵMFUƌMNFTƌEVSVNVOEB GƌZBUBSUǵWF
GBƌ[PSBO"UƌOBEBÚOFNMƌÚMÎàEFB[BMNǵUS#V ZàLTFLTPǘVUNB
ihtiyacı ile birlikte, incelenen tüm soğutma sistemlerinin ömür
maliyetlerini arttırmaktadır.
5. Tartışma
Bu makale 25 yıllık bir süre için, Avrupa iklim ve ekonomik
koşullarını temsil eden bölgelerde çeşitli soğutma sistemlerinin
ömür maliyetlerini incelemektedir. DesignBuilder ve Polysun
QSPHSBNMBSLVMMBOMBSBLFMEFFEƌMFOCƌSPGƌTCƌOBTOBBƌUFOFSKƌ
TƌNàMBTZPOMBSBMUGBSLMCÚMHFEFBOBMƌ[FUFNFMUFǵLƌMFUNƌǵMFSEƌS
.FWDVUFLPOPNƌLLPǵVMMBSEB FMFBMOBOGƌOBOTBMWFUFLOƌLWBSsayımların ışığı altında ve bölgelerin tümünde hiçbir soğutma
sistemi optimum seçim olarak öne çıkamamıştır. Geleneksel
CVIBS TLǵUSNBM TPǘVUNB TƌTUFNMFSƌ 7$  TPǘVL ƌLMƌN CÚMgelerinde en düşük ömür maliyetini verirken, solar elektrikli
TPǘVUNBTƌTUFNMFSƌ 17 MNBOWFTDBLƌLMƌNCÚMHFMFSƌOEFFO
düşük ömür maliyetlerine neden olmaktadır. Yüksek yıllık bağlantı maliyetlerine rağmen bölgesel ısıtma (DC) da birçok bölge
için optimum seçim olarak ortaya çıkmaktadır. Bölgesel ısıtma
UBSBGOEBOTBǘMBOBOBCTPSQTƌZPOMVTƌTUFNMFS 4P WF4PMBSUFSNBM
(ST) sistemlerin yüksek yatırım maliyetleri sebebiyle, mevcut
FOFSKƌ GƌZBUMBS WF UFǵWƌL TFWƌZFMFSƌOEF SFLBCFUÎƌ PMBNBELMBS
tespit edilmiştir.
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TTMD, 1992 yılından bugüne
Tesisat Mühendisliği’nin topluma verdiği
hizmetlerin gelişmesi için çalışıyor

Daha sağlıklı, güvenli ve konforlu yaşam alanları için;
- üyeleri arasında iletişim ve tartışma ortamı yaratıyor,
- bilimsel ve teknolojik yayınlar yapıyor,
- üniversite-sanayi işbirliğine destek veriyor,
- çevreci ve enerji verimli çözümlerin yaygınlaşmasını destekliyor,
- yurtdışındaki gelişmeleri izliyor ve sektörü
yurtdışında temsil ediyor.

Avrupa Isıtma ve
İklimlendirme
Dernekleri Federasyonu
Üyesidir

