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ÖZET 

ISITMA VE İKLİMLENDİRME (IIVAC) SiSTEMLEUİNDE 
YÜK HESABI YÖNTEMLERi 

Pmi.Dr. A.Çetin GÜRSES 
D.E.Ü. MillıJi'ıddlUesi, Mnkimı Miih. Uiiliimii 

Yapı günümüzün temel kriterlerden bır larıesi enerji t.iiketimi dü§i.lk bina 
üretimidir. Tüm ülkelerin milli enerji bütçeleriııdeki en biiyük kalemini binalarm 
ısıtma ve soğutma yükleri olu§lmur. Geli~mi§ balı ülkeleri son 50 yıldır yaptıkları 

ça!ı§ınalar ve geli§tirdikleri metodlarla enerji tüketim verimleri ve mukavemetleri yüksek, 
buna kar§m ilk yatırım maliyeıleri dii§ük yeni yapı teknolojileri geli§tirmi§lerdir. İ§le bu 
makalede henüz daha ülkemizde pek kullamlmayan ancak son on yıldır batı ülkelerinde 
yapı tasanınmda lnıllanmıı hızla yayılan bilgisayar destekli dinamik enerji analiz 
yöntemlerinin tamtıım ve ülkemizde kullamlan standarı metodlarla mııkayesesi 

yapılmaktadır. 

SUMMARY 

One of the basic in modem buildiııg design is the low energy consumptioıı rate. 
The air coııditioııing loads are t!ıe biggest ile m in the national energy coıısumptioıı budgeds 
of many comıtries. 
In the last 50 years, it has beeıı developed ımıııy new buillling design metlıods and 
!edmologies in developed cmmtries for lower eııergy cmısumptioıı and beHer comfort 
coııditioııs. 

In this review pa per, computer aided dymımic bııilding eııergy amılysing meıhods wlıich 
is not known in Turkey yel , has lıeeıı iııtroduced aııd compareti wiı!ı exsisting stamlRrd 
engineering me!Jıods. 

1.0 GİRİŞ 

1.1 Tıımm ve Am:ıç. 

İnsanoğhımm ımihiıı başlaııgıcmdaıı bu ymıa kııydettiği !eknolojik geli§meleriıı en önemli 
amaçlarmdmı biri kendi konfor ve refah düzeyini yükseltmektir. En önemli konfor 
unsurlarmdan biri de iıısmmı "ısı! koııfonı"dur. Yapııılaıı çevrenin ısıl konfor §arılan 

ki§iden kişiye,aklivite dunımumı ve giyim şekline göre değişmekle birlikte ISO 7730 
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standardma göre,insanlarm %80'i tarafından kabul edilen şartlar, tasanma esas konfor 
§ardan olarak alınmaktadır. Hacimler slaııdartlarla bu şartlara ısıtma 

havalandırma ve iklimleııdirme (kısaca HV AC) sistemleri tarafıwlan getirilir! er. Bu 
sistemler ortarum sıcaklık, nem, kötii koku ve toz bakımından konfor §arllarında 

olmasmı sağlarlar. 

bu kaydedilen teknolojik geH§tneler git gide b~§döndürücü bir 
ulaşırken, enerji tükelimide ona paralel olarak artmaktadır. Enerji tüketimine konutların 
katkısı oldukça yüksek oraıı!ardadır. 

f!AWA'fi " 
" 

fAili M 

' 
oc nın 

" 'UtARI !!!! !U .. 
" 

Yukardaki diyagramlardan görüleceği gibi ülkemizin toplam enerji tüketiminin %45 'i 
konutlarda; konutlardaki enerji tüketiminin ise yaklaşık %45-47 'si ısıtma ve %2'si 
ildimlendirme sistemlerinde (klima) kullamlmaktadır.[IJ 

Geçmi§te bina tasarııımıdıı birinci planda ıuıuiaıı fonksiyonel, sağlam ve estetik olma 
özellikleriııiıı yanımı bu gün işletilinesi ucuz, enerji tüketimi düşük olma özelliği temel ve 
zorunltı bir ş<ırt olarak gelmi§ bulmıımıktadır. Bu nedenle, enerji talebi düşük konut 
lekııolojileriniıı ülkemizdede geliştirilmesi, konuyla ilgili çalışmalann teşvik ve organize 
edilmesi, !oplam enerji !iikelimimizde ve dolayısıyla ülkemiz enerji politikalarmda makro 
sonuçlar doğuracak boyuıtadır. 

:u ISI YÜKÜ HESAPLAMALARlNDA STANUART MÜIIENUİSLiK YÖNTEMLERİ 

2.1 hı kııybı lıesıılıı ylinteıııleri 

Bu gun ülkemizde konut ısıtıhmısma esas ısı kayıp hesapları DIN 4701 mımmmm 
ülkemiz ko§tıllanna gore modıfıye edıldıği söylenen bir formata göre yapılmaktadır. 

Söz konusu metodıa kullamlan pek çok kabul ve katsayının hangi referanslam veya 
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çah§malma dayarıdığı meçlmldür. Geli§ıtıi§ pek çok batı ülkesinde ve A.B.D' lerinde 
ısı kayıplan A.SJtR.A.E referans kitabianııda verilen fornıal!anı ve yine A.S.H.R.A.E 
standart 90-SO'e uygıııı olarak yapılırmkladır. Balıis konusu olan tüm yöntemlerde hesaplar 
!ek boyutlu ve rejimde ııygulamnaktn, hesaplar esmısmda bma elemanlannın 
enerji depolama ka pasileleri dikkate almmamaktadır. !sı kayıp ve kazanç 
hesap!amalflnııda çok öııenıli etkisi olmı, nızgar etkisi ve yöııii, serbest güııe§leııme 

alanları, çevre bimılarm etkileri,bımı sakinlerinin sayıları ve nitelikleri, günlük kritik 
minimum maksiımım sıeflklık farkı, binaımı i§letme biçimi çok kflba ve güvenli 
katsayılarla veya lıiç dikkate alıııımmıaktadır.Bu bilimııiyeıı ve talımiıı 
edilmesi güç olan yanıtaeağı olumsuz durumlan kaldırmak için ise 
lıesap!amm yük önemli oranlarda emniyet yüzdeleri ilave edilmekle ve gerçek 
yiikiiıı çok kapasilelerde tasanın yapılmaktadır. Dogal olarakda bu durum gerek 
ilk yatırım esnasmda ciddi sermaye kayıplarımı ve gerekse i§letme esnasında kapasite 
allı verimsiz dolayı gereksiz enerji kflyıplanııa yola açımıktadır. 

2.2 İldimlendirme 

İklimleııdımıeye 
ülkemizde 

esas soı~uınıa yükünün tayininde ise ıJıınmı daim kan§ıkıır.Bu gün 

detayda oldukça hir'hici 

ik!imleııdinle ıasammnda esasıa aynı olmakla birlikte 
pek çok konuda dayaımğı ve refenmslan belli ohııayfln 

Geli§nıi§ ülkelerde ve AB.!Yleriııde konuyla ilgili iki standart metodlar 
method mevcuıtur. 

(Total Equivalen! 
metodlar A.S.Il.R.AE kitaplamıda sırasıyla TETD 

Diffenmıial) ve TFM (Transfer Fmıcıioıı Method) 
metodlardıL TFM metodu 1981 yılmda uygulamaya koyulan ve isimleriyle 

genelde TETD 
kullaııılmı 

Giine§leıı, 

depolamasmdmı 

melodlflrda "yük 

geli§tiıilıııi§ bır §eklidiı.lk!imleııdiıme yükü lflyiniııde 
melodlarda ısı kazam;lan yine tek boyutlu olanık hesaplanmaktadır. 

cilmzlanlan ,aydmlatmadan ve bina elenıaıılarmdflki enerji 
dolayı iklimleııdirme yukmıe gelen zamana bağımlı etkiler !m 

çaıpmılarla dikkale almımıktadır. 

2.3 Stımdart yiiııl.ı~m!erıle lm!!ıımlıııı kabul ve yaklıışmılıır. 

Standarı ısı 

uygulamrlaL 

a-) Isııma 

kullaııırlar. 

esasta a§nğıda belirtilen kabul ve yflkla§mılarla 

hesabında !üm yöntemler hesabm yapılacağı yöre için ilgili resmi 
verdiği kritik m!aııı sıcaklıklmmı ıasflnm dı§ sıcaklığı olarak 

b-) Hesaplarda elemanlanımı ısı iletim kabiliyeıleri dikkate alımrken enerji 
depolrnrm knp:ısiıeleıi dikkale alıııımız. 

c-) Isı kaybı hesaplarında günq dahil her !ürlü kaynaktan yapıya gelen ısı 
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kazançlan yok varsayılır. 

Benzer §ekilde, standarı iklimlendinııe yükii hesap yöntemleriııdede: 

İklimlendirme yükü tasanımda aynen ısıtma gibi seçi!mi§ bir dı§ tasarım 
sıcaklığına göre ve kritik olduğu kabul edilen bir veya birkaç güne göre yapılır. 

h~) Y rtfH elemanJannın enerji depohuna etkisiyle~ penodik !S! kazançlanrnn 
iklimleııdirme yiikiine etkisi sabit çarpanlar olarak dikkate alınır. 

c-) Zonl:ır arası eıkile§imiıı iklimleııdirme yüküne etkisi hesaplarda dikkate alınmaz . 

. :uı ISI YÜKÜ HESAPLAMALARlNDA OiNAMiK IlESAPLAMA YÖNTEMLERi 

::'U Ohıımııik lııesap yiintemleriııin gene! yııııısı 

Yapılarda ısı kayıp ve kazançlarım tayin etmekte kulhınıbıı dinamik hesaplama 
genelde bir mühendislik tasarım metodu olmaklan ziyade; yapılarm fiziksel 

ve özellikleriyle çevresel iklimsel koşullara karşı dmamik olarak davranışını 
inceliyen enerji analiz programlamlır. Yapıımı ısııma ve soğutma yükleri bu analiz 
esnasında elde edilen yaıı ürüıılenlir. Dinamik hesaplama yöntemleriyle yapılan 

hesaplamalarda: 

Yapı elemaıılanıım enerji depolama dahil Him fiziksel özellikleri, 
b-) Yapının detaylı geometrik konuımı ve oryaıılasyoııu, 
ı>) yapının ve yapı ıçındeki sıstemierin penodik fmıksiyoıılan, 
d-) sım! gi.iııq radyasyonu, dıs hava sıcııklıklan,dıs lıava nemi ve nızgar 

hızı, 

verileri kullamlamk yapıımı mevsim boyu, tanmılaıınıı§ veya programlammş iç işletme 

luJ§tıllamıda çevreyle olan enerji alışverişi sürekli olarak lıesaplamr. 

Slmıılart yilııtem!er!e ıliımmik yüııtemler ımmdııki frırldıır 

Dinamik hesap yöntemleri ile simıdari ısı kayıp ve lmzıınçlanmı esas mühendislik 
yöntemleri arasındaki önemli farklar sırasıyla asağıdaki gibi üzeileııebilir. 

a-) Isı kayıp ve kazançlanııı tayin etmekte kullamlan standart muhendislik yöntemleri 
sabit iç ve dı§ ko§ııllarda tasanma esas hayali bir referans yük hesaplayan 
metodlardır.Bmıa kar§m dinamik analiz yöntemleri gerçek iklimsel verileri 
kullananık saat bazmda surekli olarak yapmm gerçek enerji gereksinimini 
hesaplarlar. 
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b-) Isı kaybı esas standarı yöntemlerde;bimınm enerji kazaçiarı ,ruzgar 
etkisi,enerji depolama kabiliyeli, iklimlendirme yükü tespitine yönelik standarı 

yöntemlerde ise bina zonlamı birbirine etkisi ve bina içi dogal ve zorlmımı§ 
lıava cikilerini dikkale almak mümkün değilken etkileri dinamik 
analiz önüııe almak kabildir. 

c-) yöntemler sistem yük ii tayinine esas olduğumlan yapılarda enerji !asanfuııa 

d-) Stamları 

ait 
çok yakm 

lnıllmıılamazlar. !!albuki dimımik analiz yönlemleriyle 
§Ckilde alınacak basit tedbirlerle yapıımı ısııma ve 
ı:ninhnize etnıek ve bu yolla sistenı. ve i§letrne 

yaratmak kabildir. 

yöntemleriyle ancak yaklaşık 
bilaııçolanm dimmıik 

bir §ekilde tayin edilen yapıya 
yöııteıııleıiyle gerçeğe 

sıırat!i olarak elde etmek lmbildir. 

paket bilgisayar pnıgnmılııın 

Bu gün 
bilgisayar 
kullamıııı 

analizi amacıyla kullamlan pek çok paket 
pıogramlar içinde yaygın ol:uak bilinen ve geniş 

ve kısa üzellikleri aşağıda belirtilmiştir. 

2-) 

3-) 

ln,,;,,,,,,,,ı" geli§ıiıilmiş bir programdır.Dinamik enerji analiz prognınılamıııı 
en kapsamli ve 
dünyada 

olaıııdır. Yapılarda dinamik enerji ımalizinde bu gün 
prngram olarak kabul edilmektedir. Malısunı ımısa üstü 

Umx işletim sistemiyle merkezi 

SUNCOnl~, 

iilkeleriııdede 

pmgmmıdıı.Masa 

karşın yapı 

lerinde geli§tirilmi§ ve bu güıı Avrııpa Ekonomik Topluluğu 
"'""n" olarak tmıımııı ve kullamlan bir dinamik enerji analiz 

üsHi bilgisayarlarda kolaylıkla kullanılabilmesi avantajı, buna 
ile ilgili kısıtlamalan dezavaıııajıdır. 

OASIS , 
ıklimleııdimıe 

geliştirilmiştir.Yapı olarak Smıcode'a beıızenıek!e birlikte 
amılizlerimle dalıa kullanışlıdır. 

4-) ENJ<:RPASS, geli§iirilmi§tir. Kapasile olarak Suncode ve Oasıs'e ııazanm 
daha karşırı ikliııılemlirıne sistem seçiminde ve ekonomik 
degedendirmeienle digerlerinden daha kapsamlı ve kull<ıııışlıdır. 

5-) TRNSYS, lerinde geliştirilıııiştir.Armıç itibariyle yukarda tanımı yapılan 4 
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programa benzer olmakla birlikte programlama dilindeki farklılıklardan dolayı 

kullamlması daha güçtür. 

Yukardakilerin dı§mda ayrıca bu gün özellikle Amerika Birle§ik Devletlerinde ve 
Ingilterede çe§illi kurumlarca pazarlaması yapılan, yapılarda dinamik enerji analizi ve 
ıkhmleııdımıe sistem tasarımı komıl:uıııda kullamlan pek çok tıcari program 
mevcuttur. 

'U SONUÇLAR VE DEGERLENDIRME 

Yukarda lamlımı yapılan yöntemlerle bir binaya uygulanan dinamik enerji analizi somıcu, 
saat bazmda bütün bir sezon için sürekli veya belli bir period için ortalama a§ağıdaki 
çıktılan elde elmek mümkün olmaktadır. 

BİNA İSTATİSTİKLERİ 
· Bina ısı kayıp oranı (W /C), 
· Bina ısıl kapasitesi (IO/C), 

4.2 ç:EVRE KOSlJLLAIU 

· Güne§ radyasyonu (yatay düzleme direk,difüz,ıoplam) 
· Dı§ sıcaklıklar (ort,min.,maksiımım) 
·Rüzgar hızı (ort.,min.,maksinmm) 
·- Çiğ noktası sıcaklığı 
· Ort. toprak sıcaklığı 
·· Derece-gün sayısı 

4.3 BİNA ÖZETi (BiNANlN TOPLAM UEGEULENDiRIViESİ) 
- Güne§ radyasymııı, 

-- Peııcerelere gelen,lululan,neı geçirilen 
·- Uzun dalga radyasyonu ile pencerelerden geri lmybolmı 
-- Güneş radyasyonu ile pencerelerden net enerji kazancı 
- Duvarlam gelen ne! güneş radyasyonu 

· bı akışı, 
• Pencerelerden iletim yolu ile 
- Duvarlardmı iletim yolu ile 
- Dö§emelerdeıı toprağa 

· infiltrasyoııla dış ortama 
• Cilmz,aydmlaıma ve insan yükleri nedeniyle dı§ ortama 

· Gizli ısı akışı (kaymıklarıııa bağlı olarak) 
- Sezonluk enerji tüketimi 
·Sistem kapasitesi(mrıksirmım yük) 
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4.4 ZON ÖZETU<:Rİ (RAGIMSIZ HACİM BAŞINA DEGEJRUINJJİRME) 
- Güne§ radyasymm, 

- Pencerelerden gelen, tutulan, net geçirilen 
- Uzun dalga ıadyasymıu ile pencerelerden geri kaybolan 
- Giiııe§ radyasyonu ile pencerelerden ne! enerji kazancı 

.. Isı akışı, 

- Pencerelerden iletim yolu ile 
·· Dııvmlıudaıı iletim yolu ile 
- Döşemelerden toprağa 

- lııfiltmsyoııla dış ortama, 
- Cilıaz,aydmlalma ve insan yükleri nedeniyle dış ortaımı 

- Gizli ısı akışı (kaymıldarıııa bağlı \Jlanık) 

- Sezonluk enerji !üketimi 
- Zon kapaslıesi (maksimum yük) 
- Zmı sıcaklıklan (miıı.,nmksimıım, or!.) 
- Zoıı bağıl nemi 

4.5 FAN ÖZETi 
- Fanhırla ne! duyulur eııeıji 
·· Fan girişi ve çıkışı. sıcaklıklan 

- Net fan ı:ımıam ve !oplam zamana oranı 

4.6 PASİF ÖNLEMLER ÖZETi 
- Binada 

ısıl özellikler ve 
enerji depolan, Trombe duvarları vb. uygulamalarla ilgili 

akı§ oranları. 

Yukardaki çıklllara bir örnek olarak , Şekil l ,2,3,4' de örnek bir binaya uygulanmış 
dinamik analiz somıcıı elde edilen sistem yükleri ve sezonluk enerji tükelimi gösterilmi§tir. 

Yapılan çe§itli simlllasyon çalışımıları standart yöntemlerle elde edilen ısı yüklerinin 
ortalama +% 30-40 yüksek olduğmıu göstermektedir. Olayları tam aıılaliz edernemenin 
yol açtığı bu fazlalık gerek ilk yatırmı mamıflarında ve gerekse verimsiz çalı§nıadaıı 

ötiirii İ§letme masraflımnda önemli kayıplanı yol açmaktadır. 

KAYNAKÇA 
UJ Enerji ve Tııbii Kııynrıldıır !Jakıınhğı (APKK isıntikleri) 
[21 ASHRAE "Envlmımıenlııl Cım!nıl friııdples" l'!I!H 
[3] ASHRAE Hmıılbook of :Fımılemeııtııls 1'!181, 1791 Tııllie Cirde NE, Alıılaııtıı, GA 30329, 

U.S.A 
[41 L.PALMITIER, T.WUEEUNG, Sımcode PC, Ecotype Ine., SeııWe, Wıısiıhıgtmı, U.S.A 
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