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ÖZET 

Bu makale, l.Ulusal Tesisat Mühendis Kongresinde, ısıl konfor 
konusundaki ça§daş tasarım bilgilcrini aktarmayı amaçlayan ça
lışmanın sonucudur. özellikle enerji tasarrufu çabaları arttıkça, 
ısıl konforunda gündeme geldiği ve son yıllarda birçok araştırma
nın yapıldığı ·gözlenmektedir. lincak ual konfor konusu ülkemiz 
teknik literatürüne ve uygulamalarına girmemiştir. Ülkemi 
kullanılan iç mahal sıcaklı.kları ile ilgili bilgiler, Dünya lite
ratürünün çok gerisindedir ve çağdaş uygulama.lara bakıldığı.nda, 
ı sıl konfor n~~r hiç dikkate alınmamakt.adır. 

Bu bildiride iç tasarı.m sıcar:l:tklarının belirlenmesi be 
bir modeli Bnermek yerine, literatürele yer alan belli başlı mo~ 
delleri.n, ilgili t.emel bilgilerle birlikte, r yorum getirmeden 
sunulması h ~di şt.i.t. kanımızca~ mevcut mode11e:ıc 
Ülkemizdeki tasar:unlarda ku1lanılmasJ. için, pekçok a.raştJ.nnanın 

.·yapı. lması gerekir . 

..... yeni kentler kurarkon sıcak rüzgarların kent sakinlerinin 
üzerine yay1.labi h~rden sakınmalıyız.. Çünkü 
vücutlar sJ_caklık, netn, topr~k ve hava olrnak Uzere dôrt 
maddeden oluşurlar; ancak yeyliztindeki tUm canlıların farklı 
do~asını oluşturan ve ılışlarını belirleyen karışımlar 
vardır. 

O nedenle, bu maddelerden birisi olcuı. Sl .. ca.klık .. 'tıe:rhang.i. 
durumda başat_ duruma gelirse .. ş ilc t~Um diğer maddeleri 
erit.erek yok eder. Bu k.usın· qökyüzünün baz.ı kesimlerinden 
gelen şiddet s :ıcağın, söz konusu vücudun yaradılışı.na 
uygun olmayan b miktarda açık gözcneklere dolması.ndan 
kaynaklanıyor olabilir. 7\ynı şekilde, vücudun kanallarına 
fazla nem girdiği zaman da oransızlık baş gösterir; nomle 
karışan di~cr elementler bbzulurlar ve karışiının 5zellikleri 
da~ılı.r ... 

.. kentimizin 
seçmeye büyük 
belirtti~imi z 

yeri 
özen 

. ı . 
gı .• n 

lçin ikiimi çok ılıml.ı olan bir araziyi 
termck zorundayız. Çünkü daha önce de 

sağlıklı olmak birinci koşuldur. 

Vitrivius (M.Ö. 90 ·· 25), [1]. 

SiliH .. · 



l. GİRİŞ 

Ya?.J.sına, güneş enerjisinin pasif kullanı.mı ile ilgi bilgileri 
veren Sokrates ile başlayan SZOKOLAY' a[ 2] benzer olarak bu maka
leye Vitrivius'la başlamayı. uyçıun bulduk. 

VITRIVIUS, sa§lıklı yaşamak için en başta kentin yerinin se
çilmesini öngönnek'cedir: Günümüzde artı.k kentlerin yerini seçmede, 
Vi 'un sahip oldu§u özgürlü§e sahip deijiliz. Aksine, kentle
rimizin gelişmesi sağlıklı yaşam koşulları yerine, gecekondu tek
nolojisinin koşullarına baijlı. 

Gecekondu teknolojisinin sonucunda ulaşt.ıkları bugünkü dururııla İz
mir ve İzmit Körfezleri, " .. ırmak veya kanallarla çı.kışı olmayan 
durgun bataklıklar, z a§ır ve sa§lıksız kokular saçarak dur
dukça kokuşurlar" diyen ve bu çevrede yaşayanlar:ı, hastalıktan 

kurtulamayan "kentin çileli sakinleri" olarak niteleyen VITRIVIUS' 
un, Yirminci Yüzyılda kullanabileceği örnekler. 

Dış koşulların belirleyici olduiju ve sa§lıklı yaşamın temel öğele
rinden biri olan iç konfor açu;ından yapılarımız içinde çok olumlu 
şeyler söylemek mümkün müdür? ~1akina mühendisler tasarım el 
kitabı olarak kullandl.klan. Makina ~!Ühendisleri Odası 84 nolu 
yayını ile Yap:ı İşleri Genel Müdürlüğü'nün "Kalorifer Tesisatı" 
adlı yay:ı.nında ı sıl konfo:run sadece "iç hacim dereceleri" adlı 
tablolarda yer alması sanırız ki bu sorunun cevabını vermektedir. 

Ulkemizde giderek çok katlı ve çok büyük hacimli yapıların yapıl
maya başlad ını, zmete sokuldu~unu gôrüyoruz. 50 katlı yapılar, 
3000-5000 kişilik diskotekler, çok lüks konutclar, Bu makalenin 
yazarı. deneylemediği n ımıuyar ki. bu yap:lları.n crörkemli üç 
boyutu yanında, insana hizmet edecek hava kalitesi, hava hızları, 
sıcakiık da§ılımları gibi azcllikleri içeren konforun da yeterince 
dikkate alınmış olma.sıdır. Gördüğü için biliyor ki, diğer yapılar
da olduğu gibi 1 yüzlerce öğrencinin ogrenim gördüğü sınıflarda, 
yemek yediği kafeteryalarda, bunlar hiç dikkate alJ.nmamaktadır. Bu 
durumun en önemli nedeni illkemizde ilcrili standardların çıelişti
ı:ilmemiş ve uygulCimaya sokulmamış olması.dır, Bir başka neden ise 
sanırız, dilimize ithal edilmiş konfor kelimesinin çoğunlukla, 
yine ithal "lüks" kelimesi anlamında a lanmasıdır. 

İçinde bulunduğu halden kı.sa. veya uzun bir zaman diliminde ) 
rahatsız olmama. - etkilerımeme olarak tanımlanabi konfor hissi 
insanı, aksine etkilere karşı tedbirler almaya yBne Bu tanım 
politikadan, qüncel yaşamın en küçük somut aktivitesine kadar ge
çerlidir. Klasik davranışların ve sistematik olmayan gelişmelerin 
dı.şında, buqün ı konfor şartlarını daha titizlikle oluş
turmaya ve bu konuda daha detaylı. araştırma yapmaya yönelten dört 
ana neden saymak mümkündür. Bunlar konfordan vazgeçmeden enerji 
tasarrufunu gerçekleştirmek, daha sağlıklı yaşamak, özel aktivite
lerde insan yaşarnun sürdürmek ve otomatik kontrol elemanlarının 1 
sistemlerinin uygun tasarımını yapabilmektir. 



Enerji 

Enerji tasarrufu 
sıyla "de 
[ 2 ı . 

'k<-·-- r:~ s u oJ an 
ve·~ ı ı kc::rı"'r s ıkxna ıı 

farklı yöntem sıra-

i kullam.lmaktadır 

Kemer sıkma terrnostat a.yarı.nJ_:n 20oc yt~rine ıs=c la geti-
rilmesi , çevre sta.nd.a:rd1ar:tn:ı.n si i. le mürnkü.ndUr ~ 
Delik tı.kama ı.sej, J_sı izo 1eşti.r.ilmesi. ff daha i 
sistem veriminc0 :tr az, al t~J.1ma.sJ. gibi önlemler in 
alı.mı:ıasıd:tr. 

Mühendisler 
so§utulması içJ.n 
sistemlerini 
belli bir s 

Son yirmi y:tllık 
giderek artması, 

tasarrufu 
daha 
araşt 

uzu.:n bir zamandır yapıların ısıtılması ve 
ve bt:t tasarı.rnlara. göre konfor 

Ancak bu sisternl(;r qene1likle, 
t.asar ırrı 
tlırma.kt.adJ..:r 1ar Q 

za.man 
t1e1ik 

Uzere aşırı yapı lardır. 

dil emerJ.ı. maLiyetlerinin 
tıkama ımı doğnıl tusunda e ne rj i 
ta.sarınıc:tL::ır.ı Y.:on:for 1. üzerinde 

ix.·. B-tt 1i.m ~konfor indeki 

Konforu a1a.rı yeterinc·e 
parametrel.erinJ_n sağlayarı sistem 

rufu yapmak 
örneklerden [3,4! 

taktirde, konforu 
i.le enerji tasar

çalı.şma bu konudaki 
Int-Hout ikliınlendirme 

sistemlerinde 
lar ·_ın:tn ve: 

r, Int·~Hout: 1 u.n 

biri o1Eirc:ı.k ver ilc:b:L 
sı..ca.kl Lk tak i. hava n ı. n 
lcn iç ha·va kalites 

hem işletme ht~m de yat:Lr .:tm ınal 

[ 3 ı . 
Enerji tasar 
özgü 
küçül 
n 
gidc;r .ilmesi. 

ik J..s11 konfoi· 

dıJ :r\Jmurı. 

amacıyla hem teorik 
r [:i,6L 

Ülkemizde otrJb~is \lC tren. ilc; sı·k. s:tk 
1.dikl_.cri J.ç_o 

konfor 

yapı.lara 

motorların 
n•n",,~ırıı ısı isi-

konforsuzluğun 
ı. şmalar .ın yapıl-

bu 

sistemi 
mekanik 

s.ıs n.ın aş1.:rJ_ p ço~Ju zaman sürücüyil 
ltmckte, bazar1 da krank kesilmesine varan 

sistemleri ise sarıırız 

·.K.onforsu 
nedeniyle 

oJmaktadJ.r. Trenlerimi ısıl konfor 
ilk demi u vagonlarının ısıtma prensip-

ve bu 

İnsanlAr çevresel 
yapı1aT:ı yara·tı.rk(~':'!. ,. 
ortamları dn oluştur~ 
ve yapay hava_l.ant.l:ı.:rm;:, 

l(!rcıen kortınmak amac a, inde yaşadıkları 
kr::Ytö.:11cr 1 raha~~·-E:.-;J_z b.att:a h;,::ı.sta edecek 

> 0- d_J_Y la_r. Son onbeş yıl iç bc:lirlenen 
·ı. ol yapılarda ortaya çıkan ~'hasta bina 



s.l ndromu {si ek btıi.ld.ing syndrome) 11 ve wı ejyoner h;':ısta.lığı 
onaire's dİscase)H bu olgunun örneklerinden ikisidir(25J, 

Yeters havalandırma, ZAY:lf işletme ve balum, iç kirlilik kay
rıakları qibi nedenlerle doğan iç hava kalitesizli nden gelen, 
şiddeti ve medikal geçerliliği doktorlarla bilim adamları arasın
dnki alanda kalan konfot şikayetleri r artık gelişmiş ülkelerde 
me1hkemeler konusu olmaya başlarmştu [7]. 

Bu yüzden binalarda yapay o 1 ;n nk y;ır;;t ılan ınikroklimalar.rn oluş·
turd.uğu konfor şartları pJ.;:-ınJ;-ıına, trıs-~ır1rn, işletme ve bakJ_m esna
sında. önemle üzerinde durulm2r-;ı qc'!r:'k:Trı bir alan olarak karşımıza 
çıkmaktadı.r. 

şartlarda !uzay çalışmaları gibi) konforlu ortamla:n.n 
gereksinimi. 

Uzay çalı.;:maJarı., derin deııi."lerdo yaşcıma, biosfer gibi uygulama
la.r, insanla:rın korıfor ;,Flrttarin.ln ti.im limitleri ile bilinmesini 
zorunlu kLl.maktadır. Gc]<:?cc:'Jin dünyasuıın temel tasarım paramet
releri bu çalışmalarda ortaya çıkarılmaktadır. 

Isı.l korıfo:ı:· ve otomat.ik kontrol 

tnscın konforunu belirleyen parametrelerin aralı.klar.ı ve bu para-· 
mct.tcd_cı in beli.r1c:di<Ji ;~]anlar üzerinde yapılan a:raşt::u::·malar, 
buq\inkU mrıdetn otomcıU.k kontrolun temel giriş değerleri oluştur
Hlcd:tadır. t·tı'\IJ;)EN' in hem cner_j i tns~:r:rufu yapmak hemde J_sıl konforu 
yUkseltmek in önerdiği ycn-L termostat bu çalışmalardan b.i.ridir 
l 8 ı . 

IsJ_tnıa, havalandırma ve iklim1cndirme tesislerindeki otomatik kon
l:roJun kıs.a bir tarihçesini veren NELSON'un [9) beli:ı::--ttiği gibif/ 
nkirnin k.-l..me hi.zmı:~.t ettiği b.-"ı.1Lnmeycnıı ilk soba-insan ilişkisinden 
çok sonr·a, basit yay]_ı termost~t ve baca damperi Albert Butz tara
fından .icat edilmiştir. Sobanı.rı rs:ıttığı haein:ıdEcki s:ı.ca.klığı 
ist~ni le n sc:v.iyede tu.t.tutp.J qibi, uşumesi.n diye sobanJ"n yanı ş ını 
siirekli tcıkip insana da sobcıya karşı biraz daha ilgisiz kalabilme 
imkanı tarıı.yarak ısıl korıforuıı dışındaki bir konforu da kendisine 
ve.rmektedir ~ Gü.nümüzdc ise, insan Konforunu sağl<1.mak üzere 400 
mikroişlemcinin kullanıldı~ı deneme evleri yapılmakta [10], ve bu 
çalışmaların yetirdi~i yerıiliklerirı de kısa bir zaman sonra yaşa-
mımıza gir gözlenınektedir _ 

Basi.t yaylı termosta.tın da, 
l.cn konforu sağlayab.i. lmcsi 
alanlarının tarıımlarıdır. 

400 mikroişlemeili sistemin de isteni
için bilimnesi gereken şey, konfor 

Kcr1for .l.a.r:ı n :ı n hr;lirlcnrncsj ve: uygulamado. ortaya. çıkan kon.tor 
al;ın ar:uı:tn deC:rcrlcndirilmcs.i., kcnıfc:nın içerdiği irrat.ional öğe·
lc-rden dolayı çok zc.rdu.r Bu a lrnıdaki qi .. 1.nümüz ara.şt.ırmaları hem 
Iaboıcıtua.r çalı,şmalartnı [11,12, l.l,lcJ, 18] hernde alan çalJ.şınalarını 
içermektedir [14,16,17]. Laboratuar düzeyinde yapılan konfor araş-



t:~rmalarında yaratılan yapay 
koşullar ak 
olarak 
dir~ Bu vr 
gerçek alan denemeleri sınarunası 

ge~r ça1.ışma. ve ya.şa.m 
çavra koşullarının tam 

ı::~ c; n_ ı_; t:; Ta.r ınJ~ e tk il emekt e
J çalışm3lardan çıkan model 

zorunlu hale gelmektedir [17]. 

Isıl konfor konusunda 1985 yılına kadar yapılan çalışmaların geniş 
bir özeti ve değerlendirilmesi SZOKOLAY tarafından veriimiştir 
[21]. Bu alanda yapılan bi l araştırmalar di~er dallarda 
ölduğu 9ibi hiç .iz, devarrı cdecckt_Lr ., !\ncak günümüze kadar 
ol.an gelişmelerin ında geliştirilmiş algoritmalara dayalı 
bi lgisayaı· programıart ve st anda rdlaı: artık çok geniş olarak 
kullanılmaktadır. 

Bu makalede amacım1.z :ts t 1 konfor t·. ,·ırtuE:;utv:ia ~ mct abolizma ve vücut 
ısı1 den9csi hakk.ı.nda tc:-ınol bilqi lC'r-\ akt tan sonra, tasarJ.m 
için gerekli standard yöntr:rn.lot-1 'lr1·mcktir~ Arıcak k.onu len
clikçe varılan sonuç, bu konuda dalıa geniş bir çalışmanın yapılması 
gerekti~idir. 
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insdn vücudundrtk_i_ hücn.:_~lcı.-in tnrdnm ı;~ı ürcti_mi mctd_bo1izma lu.z_ı 
oJdld.k acilandJrılı.t. VC' b11 _ısı_ LA::<irılc_:ı-_in oksidd~·;yonu jJc' aç ç_ı_-

kan C'Iıe:ırji:nir~ r(,'l:=ı--no~ i krıdacdıJ-. Hr.··sinlcı-in oksidcı.syonu ilc: aç 
çtkan c~nc_r:_jj__nin qcriyc krıln.n 'lı~0-25 1 1 {mn.ksimurn} fonksiyonel sis
t.em1 .. erce kullarul1.·r ve sonuc;t-tt bu cnc:r_jjdc ı.sı.ya. dönüşti.r~ Bu ge
nc~llf~mcrıi_n ~0k ist.isnas1 kasların viicut dışında bir iş yapmak lize
rc kullarlılması.dır. 

İnsan ·vücudunun ::-:->ii:r:ckli olarak, b.llinçdJ_şJ_ ürettiği ısJ_ enerjisi 
bazal metabolizma {M.,) olarak acllandınlı_r. Kaslarda bir iş ya
pılması osna"ında Uı:ctilcon en cr j i ise kas metabolizmas:ı 1 M><) olarak 
isimlcndi.ril.i.r ~ 

GBrüldU§li üzere metabolizma lıızı insanın içinde bulundu§u aktivi 
teye ba§lıdır. Ayrıca metabolizma hızının yaşa, cinsiyete, iklime 
do baijlı oldu~u beliı:tilmektcdir [21]. 

Isı üretimi ve kaybı insandan insana dc§işir. Bu de§işkenli~i 
cızaltmak üzere, birim alana bağlı değişkenler kulla.ru_l.ır ~ !Vleta
bolizma hJ..zı.nın mekcınik cncrjiye-·işe dönüşen k:ı .. smı iş verimi ola
rak tanım.lan:tr. Ev ve bürolardaki aktivitelerde iş verimi s::tfır
dır. Çeşitli alü.ivitelere ait iş verimleri EK 1' de ki tablolarda 
verilmiş tir. 

Farklı ardan alınmış ve tipik aktiviteler için deiji me-
tabolizma lnzlan.nı içeren iki tablo aşağtda verilmi Tablo 
2.1 ve Tablo 2.2'deki metabolizma hı..zları birim insan vücut yüze
yine indi ş değerlerdir. Tablo 2.11'dcki de§erlcr iki farklı 
birimele ifade edi şlerdir (W/m2 veya met•c58 W/m2). Tablo 2.2' 
deki de§erler ise kcal/saat birimiyle verilmiştir. 

Tablo 2.1 : Metabolizma tnzlar1. [19,20] 

l\ld- i Meta:bolizma hl.Zl 

(W/m") (met) 

Yatrna 46 0.8 
Oturma "i 8 LO 
Ayakta durma 70 1.2 
Hafif itelr:::r 70 1.2 
(Büro, okul, 1abor;ü.uar) 
Ayakta aktiviteler 9:1 1.6 
(Al .1.şver iş r hafif endüstri) 
Ayakta aktiviteler 116 2.0 
(Ev i.şle:ri, makinada çalışma) 
Orta aktivj_te1F:Or ır, s 2.8 
(A.ğır makina işleri, araba 
tamiri) 
1. km/saat hJ. z la ko şma 464 8.ll 
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ağırlığındaki bir 
sırasında 7 

1211. 

insanda, çeşitli 
saateteki enerji 

Kcal/saat 

Uykuda 
Yatakta uyanık 
Oturarak dinlenme 
Ayakta sakin 
Giyinip, soyunma 

ş dikme 
Makina ile hızlı yazı yazma 
Hafif egsersiz 
Yavaş yürüme (4.16 km/saat) 
Marangozluk, metal işçiliği, 

endüstriyel boyama 
Akt.if egzt~rsi z 
Ağır egzE~r:siz 
Ağaç kesme 
Yüz.me 
Koşma (8.48 km/saat) 

1 Çok ağır egzersiz 

LÇok ~nzlı yürüıne (8.48 km/saat) 
r~erdı.ven ç:ıkma 
·--------------------·----· 

6:) 
77 
100 
105 
118 
135 
140 
170 
200 

2.40 
290 
450 
480 
soo 
:;lo 
600 
650 

1100 

Yaklaşık olaı-ak bir insanı.n vücut yüzeyini hesaplamak üzere 

An - 0.202 (2.1) 

kore kullanı 
tadı.r. Bu if ad ed e W 
St.andard alan e:rkekl(:r 

ve An , Du Bois alanı olarak anılmakta
olarak ağırlık, H metre olarak boydur. 

için 1 ~ 8 m2, kad.ınlar için 1" 6 m2 olarak 

Deği aktiviteler için metabolizma hızlarını, aktivitenin iş 
veı:Jmini ve durgun havadaki izafi hızları içeren geniş bir tablo 
FANGEP. taraf ı ndan VE~rilen I 2 3: Tab le 1] geniş bir tablo EK 1' de 
sunulmuştur. 

5() kişi1Jk b.i.r snnftakl öğnmcJleLin boy urt~ı_LJmasJ 1.6ö, ağJ_rlıko:rt.alaması 16 kg 1 dır. 

Sın.ı.fJn rnetabolizma yoJuyJa olcm ıs_ı knzancın.ln t.ahml.ni. 

I,:.:ıJılo 2.1 1 den snuftaki öğTPnc:iierhı oturma .c:lkt.ivitı::.sl için m<?taboJi?JlkS hu.ı LO mPt (58 W/m:>) 

St:'ÇUf'bHir. Ortalama boy 1/C' ;ıÇn.rl.~ğo u<::lrc ortalnm;ı vUcıı.t yUzeyL (2.1) eşHllğiyle tahmin 

p,]_; 1;:-~b.-ıliı::-: An "" Oo202 (76)0
A

75 (L6S)0 + 1~s "'' L8S4 m
7 .gıJ dcfıP.r1erle suufuı öğrencilerden 

ohm ısı kaz<-mClp Ç&~i\'ll =- 50 (Öğrem::.'l} 58 (W/m~) L854 (mı7/öğrenci) = 5376~6 W olarak bulunur. 
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VUCUT ARASINilA ISI 

ve termal 
36.8°C, 33.7°C olarak 
cudu bu s 1. tutmak 

. Bedemm yapı.lan. ağır işlerde 
hat:ta 39ocı a kada.:r çı 1 hareketsiz 

Vücut 
sistem) 
kontrolu 

sonra k.ontr·ol rnekanizması s.ıcaklı.ğı. 

vücut ile çevre aras 
ve kan akımının, ter 
(aktif kontrol sistom5) ile sabit 

uzun ve kısa sUreli olmak tizere 
i kontrollar{ 6 aydan f;ı.zlal, coğrafi konum 

munda vücudun yeni limde enerji denges kurmaya 
Sıcak yörede yaşayan ın kan do ımı hızının, 

%20 daha fazla olması bu kontrol SB}~sinde 

gönderilen 
aya.r l<uıması ve 

( 20 30 dakikal kont.rol 
:ında yapılan dcğişikler, ter 

atışlarının değiştirilmesidir. 

Bu kontrollar çevre ile vücut arasındaki enerji 

bölgede
gerçekleşti

deri alt:ına 
lnz:unn 

yamadığı sıcaklığı_ yükselir veya azalır, nihayet 
4 VE! 25""C alt sıcaklıklarında ölüm gerçekleşir. Bu 
mekanizmaları konusunda okuyucunun SZOKOioAY' a [ 2] başvurması 
önerilir. 

Vücut sıcakl n 

(Kalp iç.i kan 
T:ıırm.ı~a:nic memb:rane 

Deri 1 

i söz kmmsuduır. 

ı 

Bu sıcaklıklara lı elarak vücut içi ortalama sıcaklı§ını 1 ) 
beli.rleyecek hassas bir yöntem mevcut de§i Bu sıeaklıkla.rdan 
rectal sıcaklık ile vücut içi (core) sıcaklı_ğı, deri sı-
caklığı ile de vücut dış yüzE~yi sıcaklığı temsil Ortalama 
deri s vücudun değişik yüzeylerinde eşit alanlarda ölçülen 

ıkiarın ortalaması olarak hesaplanır. Bu iki sıcaklığın aşa-
verilen ortalamasını. n, ortalama vücut sı.caklığının len-· 

en uygun ı olduğu belirtilmiştir [22]: 

Bu bağınt ağ:ırlık katsay:ısı, vücudun ısıl dengede olup olma-
bağlı olarak değişir. Terlemenin söz konusu olduğu ıs ıl 

hal k'= O. 8 - O. 9 , vlieudun soğuk ort.amda bulunması ha-
k+= 0.67 , konforlu bir ortamda ve ısı.l denge hali için 



k~= 0.8 de~erleri verilmektedir [22]. 

İnsan vücudunun ortalama sıcaklı~ı, yukan.daki k+ katsayısınuı 
de~erlerinden de görüleceği üzere, vücut ta üretilen en e rj i ile 
çevreye verilen enerji arasındaki dengeye bağlıdır. 

Isı Transferi insan vücudu içi ile çevre arasında Şekil 3.1' de 
şematik olarak belirtilen mekanizmalar ile olmaktadır. 

İç bölgeden deri yüzeyine ısı transferi ınım (kan yoluyla), 
İletim ile ve iç bölgeden dışarıya deriye doğru olan 
nem transferi mekanizmaları ile gerçekleşir. Nefes alma yoluyla da 
çevre ile iç bölge arasında doğrudan sUrekli bir ısı. t.ransferi 
vardır. Ayrıca aralıklı alsada alınan besinler ve atıklar yoluyla 
yine vücut ile çevre arasında enerji transferi söz konusudur. 

Nefes alma/verme i-·---, 
<-- >-----r·~ ı 

iletim Buharlaşma l. 
<-~---,~ > 

ı 
Taş.ınım 

r---------> DERİ Işın:ı.m ÇEVRE 
<---+-------> 

' Nem Transf. Taşın:ı.m 
( ) . ' Iletim 

!----·--,----> 

<--ı·->. 
--~-------------------~----> 

Şekil 3.1 

Besinler GİYSİ Lr--T---' 

AtJ_klar 

Vücut ile çevre a.rası.ndaki ısı transferi 
mekanizmaları --

Deri yüzeyi ile çevre arasında ise kUtle transferi (buharlaşma ve 
nem diffUzyonu) yoluyla ve iletim, taşınım ve ışınım mekanizmaları 
ile ısı transferi s5z konusu olur. 

Deriden çevreye olan enerji transferinde giysinin J.s.ı ve nem 
transferiııe karşı olan direnci 6nemlidir. Giysilerin ısıl direnci 
için clo birimi (1 clo = 0.155 m2 K/W ) kullanılmaktadır. Çeşitli 
giysiler ve ayakta duran bir insan için aşağıdaki Tablo 3.1 de 
arneklenmiştir. Eğer bir insan oturuyor veya bir divan Uzarinde 
uzanıyorsa, direnç değerleri ayni giysilerle ayakta durma halinden 
daha büyük olacaktır. 
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Giysilerin ı.sıl rençleri ile i li PANGER'den [23: Table 2:1 
ve SZOKOLAY'dan[2l alınan daha geniş iki tablo sı.rasıylR EK 2 ve 
EK3' te verilmiştir 

-:rablo 3 .. 1 ~ 

Giysi. 

Çıplak 

tropik giysiler 

Hafif yaz giysileri 

f elbiseleri 

Kışın kapalı hacim giysisi 

Geleneksel Avrtıpa iş adamı 
giysisi 

dirençleri r 24] . 

renç 

K/W) (clo) 

o o 

0.015 0.1 

0.045 0.3 

0.08 0.5 

o. l1 

0.16 ı. o 

0.23 1.5 



4. ISIL KONFOR 

Genel anlamda konfor kişiden kişiye değişen, görece bir kavramdır. 
Bu yüzden topluluğun büyük bir çoğunluğu için, 

* 
* 
* 
* 

Fizyolojik 
Psikolojik 
Sosyal 
Kültürel 

rahatsızlıkların minimum o 1 duiııı o ı t cırn konforlu bir çevre olarak 
tanımlanabilir. Rasyonel (f:i?.yolojjk--termofiziksel) ve irrasyonel 
(konfor hissi) kavramları içerdiği için, l:onforun mutlak tanımının 
yapılması ve anlaşılması güçtür. 

İnsan vücüdu çevre etkilerine karşı iki türlü tedbir alır 
Bunlar: 

1. Reflex-fizyolojik tedbirler 
2. Fiziksel tedbirler 

İnsanın çevre etkilerine uyumu için aldığı reflex-otonom tedbirler 
için harcadığı çaba konfor hissini belirler 

Isıl konfor için ilk şart insan vücudu ile çevre arasındaki ısıl 
dengenin olması. (I sıl olarak nötral konum) veya dengesizliğin 
kabul edilebilir olması, bir başka deyişle insanın daha yüksek 
veya daha düşük hava sıcaklığı istememesidir. 

İnsanların yaşadıkları hacimlerin ısıtılmasının, havalandırılması
nın veya iklimlcndirilmcsinin amacı kişiler için uygun bir iç ik
limin elde edilmesidir. Bu iklim "uygun bir hava kalitesi ve 
uygun bir ısıl çevre" olarak tanımlanabilir. Bu gereksinimler in 
elde edilebilmesi pratikte güç olabilir. İnsanlar birbirinden çok 
farklıdırlar ve bazı insanlar çok fazla hassastırlar. 

Dolayısiyle bl.r hacim içerisindeki bütün insanları ayni anda kon
forlu tutmak mümkün olmayabilir. Bu yüzden ısıl konfor ile ilgili 
Uluslararası Standard ISO 7730, ASHRAE 55-81 ve NBK normları için
deki kriterler, belli bir yüzdedeki insan grubu için kabul edile
bilirliği öngörülen şartları belirlemektedir. 

Isıl konfor insanın ısıl çevreden tatmin olduğunu belirttiği durum 
olarak tanımlanır. PMV ( Predicted !~ean V ot e) ve PPD ( Predicted 
Percentage of Dissatisfied) indekslcrleriyle (Bölüm 6) belirtilen 
tatminsizliğin sebebi genelde, vücudun soğuk veya sıcaktan gelen 
konforsuzluğundan kaynaklanır. Yine tatminsizlik, vücudun sadece 
bir parçasının istenilmeyen ısıtılması ve soğutulmasıyla da -yerel 
konforsuzluk, Bölüm7- oluşabilir. 

Bireysel farklılıklardan ötürü herkesi tatmin edecek bir ısıl çev
renin belirlenmesi mümkün değildir. Hacim içerisinde yaşayanların 
bir kısmı daima tatmin olmillnış olarak tahmin edilir ve ancak belli 
bir yüzdedeki insan grubu için kabul edilebilir olduğu öngörülen 
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bir ortam tanımlanabilir. ISO 7730 standardında konfor şartlarının 
yaşayanların en az yüzde sekseni [20], ASHRAE Standard 55'te ise 
yüzde doksanı [26] tarafından kabul edildiği öngörüsüyle belirlen
diği belirtilmektedir. 

İnsan çevre etkilerini filitrelemek ıçın yakın çevresini, dış 
çevreden ayırarak mikroklimalar yaratmaya çalışır. Bu mikroklima
lar içinde ısıl konforu belirleyen parametreler ortalama paramet
reler ve yerel parame\reler olmak üzere iki grupta toplanabilir: 

Ortalama parametreler 

* hava sıcaklığı· 
* hava nemi 
* ortalama ışınım sıcaklığı 
* ortalama hava hızı 

Bu parametreler, 

- dış iklime 

Yerel parametreler 

* mikrolimadaki asirnetri 
- asimetrik ışınım alanı 
- düşey sıcaklık değişimi 
- yerel esinti etkisi 
* vücudun katı cisimlerle 
doğrudan teması 

- yapı elemanıarına (hacimdcki dış duvar sayısı, pencere sa-
yısı, izolasyon, duvar ölçüleri, infiltrasyon, oda boyutla
rı, vs), 

-yapı konfor bileşenlerine (Isıtma/soğutma yöntemi, vs), 
- yapı çevresine (Yapının çevresindeki iklimi etkileyen fak~· 

törler, gölgelerne vs), 
yapı. içindeki insan pozisyonuna 

bağlıdırlar. 

Bu pararnetrelere ait herhangi bir kümenin konforlu olarak hissedi
lebilmesi insanın aktivite cinsine bağlı metabolizrnasına ve giysi 
türüne bağlıdır. Bir hacmin konforlu bir yapıya ulaştırılabilmesi 

"için önce o hacimdeki insanların metabolizma hızları (Tablo 2.1, 
'Tablo 2.2, EK 1 ) ve giysi türleri (Tablo 3.1, EK 2 ve 3) tahmin 

edilmelidir. Daha sonra bu iki değere göre ortalama parametreler 
belirlenmelidir. Bu değerlendirme Bölüm 5'te verilmiştir. Ortala
ma parametrelerin uygun aral J.klarda olması konfor için yeterli 
değildir. Ayrıca yerel konforsuzluğa (Bölüm 7) sebep olacak yerel 
parametrelerin de uygun değerlerde olması gerekir. 
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5. ISIL KONFOR MODELLERİ VE ISIL KONFORUN BELİRLENMESİ 

Tasarımcı açısından ısıl konforun belirlenmesi demek, bilimsel 
yöntemlerle bulunmuş konfor kriterlerini-modellerini kullanarak, 
insanlar tarafından belli bir amaç ve belli bir zaman diliminde 
kullanılacak bir hacmin hava sıcaklığına, hava nemine, yüzey sı
caklıklarına, hacimdeki izafi hava hızıarına ait değişim aralıkla
rını, hacmi çevreleyen yapı elemanlarınar dış hava koşullarına? 
hacmin bulunduğu yere ve ülkeye, hacmi kullanacak insanların 
giysilerine ve aktivitelerine bağlı olarak üç boyutlu dağılımını 
bulmaktır. 

Yukarıdaki tanıma pek yakınsamasa da, 84 Nolu MMO yayınına bakarak 
kış şartlarında bir salon için ısıtma sistemi tasarımına esas ol
mak üzere sıcaklığın 22°C seçilmesi ısıl konforun belirlenmesidir. 

Varolan bir hacimde ıs ıl konforun belirlenmesi ise, o hacimde 
çeşitli ısıl parametrelerin ölçülerek bilimsel yöntemlere dayalı • 
kriterlere göre değerlendirilmesi ile, hacmin konforlu olup olma
dığına karar verilmesidir. 

Bir ortamın ısıl açıdan konforlu olup olmadığının belirlenmesi 
yöntemlerini araştıran çalışmaların sonucunda ortaya konulan mo
deller "analitik" ve "deneysel" olmak üzere iki grupta toplanabi
lir. 

Analitik konfor modellerinin çıkış noktası, insan vücudu ile çevre 
arasındaki enerJı dengesinin ı sıl konfor açısından en önemli 
fiziksel mekanizma olduğunun farkedilmesidir. Bu noktadan 
hareketle vücut ile çevre arasında enerji denklemleri yazılmış ve 
bu denklemler in, deri sıcaklığında olduğu gibi, deneysel olarak 
elde edilen kabul edilebilirlik sınırları arasındaki çözümleri 
ısıl konfor bölgesi olarak verilmiştir. Bu modellerde kullanılan 
bağımsız değişkenlerin, parametrelerin çokluğu her zaman geçerli 
olabilecek tek bir çözümün elde edilmesini mümkün kılmamaktadır. 
Değişkenierin çokluğu nedeniyle bu modellerin kullanılmasında 
bilgisayar kullanırnın yaygınlaştığı ve ısıl konfor tasarımı için 
paket programların hazırlandığı görülmektedir. 

Deneysel ısıl konfor modelleri ise, ısıl konfor kriterlerinin 
belirlenmesi amacıyla yapılan alan çalışmalarının (field studies) 
sonucunda elde edilen istatistik bilgilerin değerlendirilmesiyle 
elde edilmiş, arıali tik modeller e göre daha az sayıda parametreyi 
içeren kullanımı kolay, daha basit regresyon denklemleridir. 

Ülkemizde yaz kliması için hacimlerdeki sıcaklığı belirlemek üzere 
kul lam. lan 

Hacim sıcaklığı = Dış sıcaklık -ıoac 

eşitliği bir deneysel model olarak verilebilir. 

Bu bölümde tasarımcılar için pratik yararı olmayan teorik detay
lardan mümkün olduğunca sakınarak, her iki gruba ait modellerin 
literatürde ağırlıklı olarak yer alanları, gerekli görülen temel-
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leri ve tasarımcıya sunulan sonuçları ile ele alınacaktır. Diğer 
modeller ve ısıl konfor biliminin tarihi gelişimi için okuyucula
rın, SZOKOLAY[ 2] 'ın ilgili konudaki geniş makalesini okumaları 
tavsiye olunur. 

5.1 ANALİTİK ISIL KONFOR MODELLERİ 

İnsan vücudu genetik kodu gereği, yaşam fonksiyonlarını suroore
bilme otonam davranışları sonucu, içinde ısı üretilen ve belli 
sıcaklıkta tutulan non-homojen bir ortamdır. Vücut ile çevre ara
sında hem madde, hem enerji transferi vardır. 

Enerji transferinin dinamik davranışının fizyolojik ve psikolojik 
değerlendirilmesi konfor hissini-duyumunu belirlemektedir. 

Rasyonel olarak e ne rj i dengesinin kurulduğu çevre, yani vücudun 
net enerji kazancının sıfır olduğu (kararlı enerji dengesi) çevre 
ısıl açıdan konforlu çevre olacaktır. Ancak enerji dengesi, deği
şen koşullara karşı vücudun fizyolojik tedbirler ( vasolidation, 
terleme, kalp atış hızının değişmesi gibi) almasından ötürü, kon
forlu kabul edilmeyen ortamlarda da kurulabilir. O halde enerji 
dengesinin kurulduğu her ortam konforlu değildir. 

VücUdun aktivite ve çevre değiştirme süreçleri de önemlidir. Deği
şim süreci, termostatın ON/OFF konumları na bağlı olarak değişen 
ortam sıcaklığındaki dalgalanmaların periyodu gibi kısa süreli 
olabileceği gibi, iklim koşullarının ve giyim geleneklerinin tama
men değiştiği coğrafi yer değiştirmeler sonucu gelişen iklime uyum 
(acclimatization) süreleri gibi uzun bir zaman dilimi (4 - 6 ay) 
içinde de yer alabilir. 

o halde yapılacak rasyonel işlem, uygun bir kontrol hacmi tanım
lamak ve enerJı transferi mekanizmalarının akı denklemlerini 
kullanarak Enerjinin Sakınımı Kanununu uygulamaktır. İşte bu 
yöntem burada analitik modeller olarak adlandırılan ısıl konfor 
modellerinin temelidir. 

Daha önce yapılan dar çerçeveli çalışmalar 
günümüzde kullanılan en gelişmiş analitik 
FANGER [23] tarafından geliştirilmiştir. Bu 
dengesini göz önüne alır ve vücut içindeki 
ihmal eder. 

olmasına rağmen [ 2], 
ısıl konfor modeli 

model kararlı enerji 
sıcaklık gradyantını 

İçindeki sıcaklık gradyantını yine göz onune almamasına rağmen, 
vücudu iç bölge (core) ve deri olmak üzere iki elemandan oluşan 
bir ortam olarak kabul eden, temel olarak PANGER'in yaklaşımıyla, 
kararsız enerji dengesini ele alan ikinci analitik model ise GAGGE 
ve arkadaşlarının [26) geliştirdiği ısıl konfor modelidir. 

Burada her iki modelin temeli olan enerji denklemleri yazılarak, 
modellerin sundukları çözümler üzerinde durulacaktır. 

(l.Ulusal Tesisat Müh.Kongresi/toksoy/14) 



5 .1. 1 KARARLI ANALİTİK ISIL KONFOR MODELİ : FANGER ISIL KONFOR 
DENKLEMİ 

Bölüm 3.1 de verilen ve Şekil 5.1 de gösterilen, insan vücudu ile 
çevre arasındaki enerji transfer mekanizmalarını göz önüne alalım. 
E~er vücudu deri ile sınırlandırılmış tek bir sıcaklı~a sahip bir 
kontrol hacmi olarak ele alırsak, kontrol yüzeyindeki işlemleri 
göz önüne alarak, enerjinin korunumu kanununu için aşağıdaki gibi 
yazabiliriz: 

S = M - W - Cre.s - E=<B!e - Ers,... - Ed.~_f" - C: - R - C.:2_ + Ef - E_ 
..•.• (5.1) 

S = Vücuta depolanan enerji 
M = Metabolizma hızı Tüm birimler: 

Cr e e 

Ereısı 

= M"' + Ml< + Mshı W/m 2 

= 
= 

Mb = Bazal metabolizma 
Mk = Kas metabolizması 
Msh~ = Titreme metabolizması 

Nefes yoluyla duyulur ısı kaybı 
Nefes yoluyla gizli ısı kaybı 

E=a_. = Deri yüzeyinde buharlaşma yoluyla gizli ısı kaybı 
Deri yüzeyinde diffüzyon yoluyla gizli ısı kaybı 
Deri yüzeyinden taşınım ile ısı kaybı 

Ed..:t.f = 
c = 
R - Deri yüzeyinden ışınım ile ısı kaybı 
c.._ = Deri yüzeyinden iletim ile ısı kaybı 
K,. = Besinler yoluyla kazanılan duyulur .ısı 
E_ = Atıklar yoluyla kaybedilen duyulur ısı 

r-----------------------------,------> 
-=:L.=.c' - -- -- -- - -- =ıı 1 

1 Buha~laşma, Ers
li--+---> ı 
Diff~zyon, E"'""" 

rr= .! 

M 
ı s = o 

1+----lf----> 

1 
Işın::..m, R ÇEVRE 

< ' > 
ı Taşı~ım, c 
f.l ı > 
ı I etım,Ccı_=O 

ı iç 
ı BÖLGE 

ı (core) 

ı Tc::rc=Tsk 

1 

ı 

~< 

DERİ 

1 < ı > L------~--~----------~~~i=ş~,=w~.JU ____ ~f------> 
Yiyecek, Ef 

L------------------------------------------> 
' Atık, E_ = E., '-----' 

Şekil 9.1 : Vücut ile çevre arasındaki enerji alışverişi: 
FANGER modeli. 
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Eğer besinler ile kazanılan duyulur ısı, atıklar yoluyla kaybedi
len duyulur ısıya eşit alınırsa ( E .. = E... ) ve iletim yoluyla 
çevreye verilen enerji ihmal edilirse ( Cc~. = O ) enerji denklemi, 

(5.2) 

şeklinde basitleşir. FANGER[23] konfor için üç şart öngörmüştür: 

(a) Vücut ile çevre arasında kararlı ısıl denge olmalıdır: 

s = o (5.3) 

(b) Deri sıcaklığı belli limitler arasında olmalıdır (a<Ts<b) ve 
deneysel çalışmalardan konforlu bir insan için deri sıcaklığı, 

Ta= 35.7 - 0.0275 (M- W) (5. 4) 

eşitliğiyle verilmiştir. 

(c) Terleme ile olan ısı kaybı belli limitler arasında olmalıdır 
( c<Ers~<d) ve deneysel çalışmalardan konforlu bir insan için 
terleme yoluyla ısı kaybı, 

Ers~ = 0.42 (M - W - 58.15} (5.5) 

eşitl'ğiyle verilmiştir. 

FANGER bu üç şartı ve ısı transferi mekanizmalarına ait akı denk
lemlerini (5.2) nolu denkleme dahil etmiş ve elde ettiği denklemi 
genel konfor eşitliği olarak önermiştir. FANGER' in genel konfor 
denklemi ve bu denklemdeki giysi sıcaklığı!TcıJ ile taşınırn ısı 
transfer katsayısı lhaJ eşitlikleri Tablo 5.2'de verilmiştir. · 
Konfor denklemi aşağıdaki (Tablo 5.1) değişkenleri içermektedir. 
Bu denklem ile verilen bir aktivite ve giysi türü için, kararlı 
koşullar altında insanın konforlu olduğu hava sıcaklığı, hava 
nemi, ortalama ışınım sıcaklığı ve izafi hava hızı değerlerinden 
birini diğerleri bilindiği taktirde hesaplamak mümkündür. 

Tablo 5.1 : Fanger Konfor Denklemi Değişkenleri 

Giysilerin direnci, I cı Giyim 
Örtünme oranı, fe ı Değişkenleri 

-------------------------------------------------
Metabolizma hızı, M 
İş, w 

----------------------------------
İzafi hava hızı, V 
Hava sıcaklığı, Ta 
Buhar basıncı, Pa 
Ortalama ışınım sıcaklığı, Tm.rt 

FANGER Konfor Eşitliği görüldüğü üzere 
iterasyonu içerdiğinden bilgisayar 
yöntemleri için uygun değildir. Bu 

Aktivite 
Değişkenleri 

-----------------
Çevre 
Değişkenleri 

oldukça karmaşıktır. Birçok 
kullanımı dışındaki çözüm 

denklemin kullanılmasıyla 



Fanger tarafından yapılan parametrik çalışmaların bir kısım sonuç
ları Şekil 5.2, Şekil 5.3 ve Şekil 5.4'de Konfor Diagramları olar
rak verilmiştir. Bu konfor diagramlar ının pratik kullanımına ait 
bir çalışma Örnek 5.l'de sunulmuştur. 

Tablo 5.2 : FANGER Konfor Denklemi [26]. 

+ 3.05 [5.73 - 0.007 (M - W) - Pal 

+ 0.42 [!M- W) - 58.15] 

+ 0.0173 M (5.87 - P-l 

+ 0.0014 M (34 - T_) ............. (5.6) 

Taı = 35.7- 0.0275 (M- Wl - f=~~ Iaı [(M- W ) 

+ 3.05 [5.73 - 0.007 (M- W) - Pal 

he = 

fe ı = 

1 0.42 [(M- W) - 58.15] 

+ 0.0173 M (5.87 - p_) 

+ 0.0014 M (14 - Tnll 

2.38 (Tel - T..,)o,;.o~_, <--

12.1 V <--

ı. o + 0.2 I c :ı <-- I cı 

1.05 + 0.1 I cı <-- I cı 

............. (5.7) 

2.38 ( T,>l - Ta.l0~2S > 12.1 V 

2.38 (Tel - T&)o~:zs < 12.1 V 

............. (5.8) 

< 0.5 c lo 
••••••••..•.• (5.9) 

> 0.5 cl o 

ÖRNEK KONFOR SlCAKLIGININ FANGER KONFOR DİAGRAMLARIYLA BULUNMASI 

Soru : Duvarları, yavanı ve tabanı iyi yalıtılmış bir konferans 
salonunda yaz şartlarında konfor sıcaklığının belirlenmesi 

Parametre seçimleri 

Giysi türü Giysi türü konfor sıcaklığını çok etkilemektedir. 
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Konferans salonunun kimler tarafından kullanılacağına dikkat 
edilmelidir. Bu konferans hemen her zaman takım elbise giyen bir 
insan topluluğunun kullandığı bir konferans salonu olabileceği 
gibi, yaz şartlarında daha hafif giysiler giyen insanların büyük 
bir çoğunlukla kullanabileceği bir konferans salonu olabilir. İlk 
durumda giysi türü orta giysiler ( 1 cl o), ikinci durumda ise 
hafif giysiler ( 0.5 clo} olarak seçilmelidir. Her iki durum için 
de konfor sıcaklığı seçimi yapılacaktır. 

Aktivite Konferansı sunan dışında tüm 
konferansı dinleyeceklerine göre çoğunluk 
aktivite ( 1 met) olarak seçilebilir. 

dinleyiciler oturarak 
için aktivite yavaş 

İzafi hava hızı Dinleyicilerin oturdukları seviyede 0.2 m/sn 
olarak seçmek uygundur. 

Nem : Nem oranı %50 olarak seçilebilir. 

Kabul : Konferans salonunu çevreleyen yüzeyler iyi yal.ı tılmış 
olduğu için, iç yüzey sıcaklıkları ortalama hava sıcaklığına yakın 
olacaklardır. Bu nedenle ortalama ışınım sıcaklığının hava 
sıcaklığına !kurutermemotre) eşit olduğu kabulü yapılabilir. 

Çözümler : 

Seçenekler 

ı clo 
ı met 
o = %50 

0.5 clo 
ı met 
o = %50 

Grafik 

Şekil :,. 2 
üst sağ. 

Şekil r,. 2 
üst sol. 
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5.1.2 KARARSIZ - AHALİTİK ISIL KONFOR MODELİ : GAGGE DENKLEMİ 

Bu model vücudu iç bölge (core) ve deri bölgesi olmak üzere iki 
farklı sıcaklıkta tutulan bir ortam olarak kabul eder. İç bölge ve 
deri için ayrı ayrı enerji dengeleri kurulur. 

şekil 5. 2 'de görüldüğü üzere her iki eleman hem birbirleriyle 
hemde çevre ile enerji alışverişinde bulunmaktadırlar. Her elemanı 
bir kontrol hacmi olarak tanımlayıp enerjinin sakınımı kanununu, 
kararlı analitik modeldekine benzer olarak, birim alan için 
aşağıdaki gibi uygulayabiliriz. 

İç Bölge için; 

(5.10) 

Deri için; 

(5.11) 

· Bu denklemlerde, ( 5.1) denklemi için tanımlanan 
dışındaki terimler aşağıda verilmiştir. 

terünler in 

Ser İç bölgede depolanan enerji 
Deri bölgesinde depolanan enerji SsıJ< 

Qc.rj. İç bölge ile deri arasındaki iletim ile olan ısı 
transferi 
İç bölge ile deri arasındaki taşınım ile olan ısı 
transferi 

~r-----------------------------,-,-----> 

ııı=-==-=M"'-==-=>1 ~ Buharlaşma, Ers-
S ı iletim, O=r~1 : > J 

ı ~ Diffuzyon, Edif 
İÇ ll 1 ı > 

ı BÖLGE IL Taşınım,Q=r~ DERİ ı Işın~m, R ÇEVRE 
j ( core) 1' >ı < l > 
/ ı ı 1 Taşı~ım, c 

ı T=r 1 Tsk 1<. 1 ) 
ı ı ~ Iletım, c.~. > 

lt 1~._<_-:!J __ ı_ş_, _w __ l'=-_ =~-=~-=-=_JJ __ -ı---> 
Yiyecek, E, 

L---------------------------------~---> 
Atık, E.,. 

Şekil 5.2 Kararsız -analitik ısıl konfor modeli için 
kontrol hacimleri ve ısıl işlemler. 
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Kararlı modeldeki gibi, Ef = E~ ve C, 
(5.11) denklemleri, Kararsız analitik 

= O alınarak (5.10) ve 
ısıl konfor denklemleri 

(GAGGE Denklemleri) olarak ; 

İç Bölge için, 

!5.12) 

Deri için, 

{5.13) 

şeklinde yazılırlar. Bu denklemlerde Ser ve s.k sırasıyla iç bölge 
ve deri bölgesi sıcaklılarının zamanla değişimini içermektedirler. 
Bu iki denklemi, ısı transferi mekanizmalarının akı denklemlerini 
yerine koyarak eş zamanlı olarak çözersek, iç bölge ve deri 
sıcaklıklarının zamanla değişimlerini izlemek olanağını buluruz. 

GAGGE ısıl konfor Denkleminin çözümü, FANGER denkleminden çok daha 
karmaşık olup, bilgisayar kullanıını dışında mümkün değildir. Bu 
model ile birlikte, deneysel çalışmalarla ortaya atılan efektif 
sıcaklık 1 ET*) ve çalışına sıcaklığı !Tol indeksler i kullanılarak, 
ısıl konfor bölgeleri tanımlanmıştır. 

Efektif sıcaklı.k (ET*), hava sJ.caklığı ve nemini içermektedir ve 
herhangi bir ortama olan ısı kaybına eşit ısı kaybının olduğu %50 
nemdeki ortamın sıcaklığı olarak tanımlanmıştır. Çalışma sıcaklığı 
( T0 ) ise, ortalama ışınım sıcaklığı ( Tm~t) ile hava sıcaklığının 
(T~l ışınım ve taşınım ısı transfer katsayılara göre ağırlıklı 
ortalamasıdır. FANGER denkleminden çok fazla parametreyi içermesi 
nedeniyle, genel bir efektif sıcaklık grafiği geliştirmek mümkün 
değildir. ASHRAE Fundamentals [26)'dan alınan ve Standart Efektif 
Sıcaklık (SET) koşullarında (Tablo 5.3) hesaplanmış çözümler 
sonucu elde edilmiş ısıl konfor bölgesi, Şekil 5.3'de verilmiştir. 

Tablo 5.3 : Standart Efektif Sıcaklık (SET) koşulları. 

Giysi direnci 
Giysi nem geçirgenlik indeksi 
Metabolizma hızı 

- 0.6 clo 
- 0.4 
-= 1. O met 

Hava hızı 
Ortalama ışınım sıcaklığı = 

< 0.1 m/sn 
Hava sıcaklığı 

Şekil 5.3'de sıcaklık ekseni her ne kadar çalışma sıcaklığı olarak 
ve.rilmişsede, bölgenin hesaplanmasında ortalama ışınım sıcaklığı 
hava sıcaklığına eşit alındığından çalışma sıcaklığının tanımı 
[ASHRAE Fund. 1989, Chapter 8, Equation 7) göz önünde tutularak bu 
eksen hava sıcaklığı (kuruterrnometre) olarak değerlendirilebilir. 

Burada 
konfor 
konusu 

bir kez daha belirtmeliyiz ki, Şekil S. 3 'de belirtilen 
bölgesi ancak standard efektif sıcaklık koşullarının söz 
olduğu ortamlarda geçerlidir. 
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5.2 DENEYSEL ISIL KONFOR MODELLERİ 

Isıl konforun belirlenınesini amaçlayan modellerin detaylı olarak 
ince lencliği SZOKOLAY' ı. n [ 2] makalesinde Tablo 5. 4' de gösterilen 
çeşitli ısıl konfor indekslerinin ttiretildiği birçok deneysel ısıl 
konfor modeli verilmektedir. 

Bu. !llodellerden bazıları tarafından geliştirilen efektif sıcaklık 
(ET) ve çalışma sıcaklığı (T=) indeksleri, kararsız analitik ısıl 
konfor modeli içinde, daha da geliştirilmiş olarak kullanılmıştır. 
Bu bölümde SZOKOLAY' ın deneysel çalışmalar başlığı altında 
sıraladığı modeller, kendisinin de sonuçta önermediği için, 
verilmeyecektir. Burada ele alınacak modeller yine ayni makalede 
"Konforun Değişkenliği (Var ibi li ty of Comfort)" başlığı altında 
verilmiş bulunan HUMPHREY ve AULICIEMS'in çalışmalarıdır. 

Tablo 5.4" DeneyselIsıl Konfor İndeksleri 
r-------------------------------------·---4 

ET Efektif Sıcaklık 
CET Düzeltilmiş Efektif Sıcaklık 
EgT Eşdeğer Sıcaklık 
EqW Eşdeğer Ilıklık 
OT Çalışma Sıcaklığı 
RT Sonuç Sıcaklığı 
ECI Eşdeğer Konfor indeksi 

SZOKOLAY' ın, alan çalı.şına.lar ında elde edilmiş neut.ral sıcaklık
rın istatistik değerlendirilmesiyle elde edilmiş bu eşitlikleri, 
neden deneysel modeller içine alınadığı anlaşılamamıştır. Çünki bu 
çalışmalar diğer araştırmacılar tarafından yapılan deneysel 
çalışmaların verilerinin yeniden değerlendirilmesidir. 

SZOKOLAY, FANGER' in analitik modelinin bütün iklimler için giysi 
ve aktiviteye bağlı olarak tek bir neutral sıcaklık değeri 
verdiğini belirterek, bunun, deneysel çalışmalar ile çeliştiğini 
belirt.mektedir: FANGER denklemi yerel iklim şartlarını ve iklime 
uyumu göz önüne almamaktadır. Halbuki coğrafi konuma bağlı olarak 
neutral sıcaklıklar 17oc ile 3l°C arasında değişmektedir. 

SZOKOLAY'ın makalesinde HUMPHREY'den alınan ve 60 tane çalışmanın 
verileri kullanılarak türetilmiş, üç deneysel konfor eşitliiji 
vardır: HUMPHREY ısıtılmayan ve klimatize edilmemiş yapılar için, 

Tn= 11.9 + 0.534 Tm 

ısıtılan ve klimatize edilen yapılar için, 

Tn = 23.9 + 0.295 (Tm [ [ 

Tm - 22 
-22) exp -

24 
V2 (5.14) 
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ıı~m ısıtılmayan hemde ısıtılan ve kilimalize edilen yapılar için, 

Tn - 24.2 + 0.43 IT~ -22) exp [-[ ~4 ~:
2 r ] !5.15) 

eşitliklerini vermiştir. Son iki eşitli§in korelasyon katsayıları 
s·Lrasıyl~ 0.72, ve 0~88 elir~ P..şağıda.kt AUlı!CIE.IVi.S'in verdiği 
eşitlikteki gibi, bu eşitliklerde T~ göz onune alınan aydaki 
ortalama dış hava sıcakl ığ_ı, Tn ise FANGER konfor denkleminin 
çözilinünün karşılığı olan iç hacim neutral konfor sıcaklığıdır. 

Üçüncü deneysel konfor denklemi ise 250000 kişi ile yapılan 52 
çalışmanın sonuçlarının analizi ilc elde edilmiş her türlü yapı 
yapı için geçerli A\JLICIEMS eşitli§idir: 

Tn= 17.6 + 0.31 T~ 15.16) 

Bu cşitli§in korelasyon katsayısı 0.88'dir ve 

(Tn - 2) ile (T= + 2) {5.17) 

aralığındaki sı..caklı.klar yine kabul edilebilir sıcaklıklardır. 
Görüldüğü üzere her üç eşitlik sadece dış hava sıcaklığını 
değişken ol ara k ele alan basit denklemlerdir. SZOKOLAY iç ·tasarım 
sıcaklığının AULICIEMS eşi tli§ine göre Jıesaplanmasım. önermektedir 
Bu eşi tl ik iklime uyum sağlamış, 1. 2 met değerindeki metabolizma 
hızına sahip normal giysili insanların 0.15 m/sn hava hızına sahip 
haci.m1er için geçer1 i.dir. Elde edilen T= değeri diğer 
aktiviteler, giysi türleri, hava hızları ve ortalama ışınım 
sıcaklıkları için düzeltilmclidir. SZOKOLAY'ın bu Bncrisine g6re, 
AULICIEMS eşitliğini, (S. 7) 'de ver ilen aralığın enerji tasarrufu 
açıs1.ndan değerlendirilmesini de içeren bir terim ilave ederek 
1 B. 3°C < Tn < 29. sn c ş ar tl. ile aşağıdaki gibi düzenlemek 
mümkündür: 

5 

Tn = 17.6 + 0.31 T 0 + ~ 
i=l 

Bu eşitlikteki düzeltme terimleri: 

V - V o 

Tı = 0.6 ( ) ; V > 0.15 
0.005 

V > 0.25 

T2 = - 2.5 (M - ı. 2) ; M > 1.2 

T 3 = - 0.6 (------------ } 
0.1 
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(5.1Ba) 

kış için (5.18b) 

yaz için 

ve Tn > ıs oc (5.18cj 

i5.1Bd) 



6T.,. = - {T,,." - T~) : Tım:rt. >Tr. ve T4ırna.= = SaC (5.18e) 

[ -2 <- Kış için 
] 6T5 = (5.18f) 

+2 <- Yaz için 

SZOKOLAY[2] önerisinde 0.15 m/sn'nin üzerindeki her 0.005 m/sn 
artım için Tn'e 0.6°C ilave öngörmüştür. Ancak ASHRAE Konfor 
Standardına göre standard hızlar, kış için 0.15 m/sn, yaz için 
0.25 m/sn'dir. Talıminimize göre konfor sıcaklığındaki düzeltme bu 
değerlere bağlı olarak yapılmalıdır. Yani (5.18b) eşitliğinde 
ısıtma sezonu için V 0 = 0.15 m/sn, soğutma sezonu için v= = 0.25 
m/sn alınmalıdır. 

n 
{ 5. 18d) eşitliğindeki Icıo normal giyim direncidir. Bu direnç 
için kesin bir değer verilmemiştir. Talıminimize göre yerel 
mevsimlik alışkanlı.klara bağlı giysiler için tahmin edilebilecek 
direnç değerleri kullanılmalıdır. 

Bu bölümde ısıl konfor modelleri olarak verdiğimiz analitik ve 
deneys<3l modeller, sonuç olarak t.asar ımcının "iç tasarım sıcaklı
nı'' b6lirlernesini sağlayan yöntemlerdir. Konfor-tasarım sıcaklığı 
hangi modele göre belirlenmiş olursa olsun, bir hacimde yaşayan 
insanların bir kısmı yaratılan ısıl çevreden tatmin olacaklar, bir 
kısmı ise tatmin olmayacaklardır. Ayrıca hacim içinde yaşayan in
sanların, yaratılan ısıl çevreyi değerlendirmeleri sayısal değil, 
niteliksel olacaktır : Çok sıcak, soğuk gibi. 

Bir hacimde yaratılacak ısıl çevrenin o hacimde yaşayacak insanlar 
tarafından nasıl değerlandirileceğini ve yüzde kaçının ısıl çevre
den tatmin olup olmayacağını tahmin için bir kısmı Tablo 5. 4 'de 
verilen, ısıl konfor-çevre indeksleri olarak anılan yapay paramet
reler tanımlanmıştır. 

Psiko-fiziksel indeksler olarak adlandırılan [27) bu indeksierin 
en önemlileri FANGER ısıl konfor modeli ile birlikte sunulan 
Ortalama Isıl Konfor (Predicted Mean Vote PMV) ve Isıl 
Tatminsizlik Yüzdesi (Predicted Percetage of Dissatisfied - PPD) 
indeksleri ile, GAGGE Modeli ile birlikte verilen Isıl Duyum 
(Thermal Sensatian TSENS) ve Isıl Konforsuzluk (Thermal 
Discomfort DISC) indeksleridir[23,26]. Bu indeksler bundan 
sonr·aki bölümde açıklanmışlardır. 

611 



AULICIEMS eşitliğine göre İzmir için neutral konfor sıcaklıkları. 

Bir örnek olmak üzere, İzmir için üç yıllık ( 1987-1989) aylık 
ortalama sıcaklıklarının ortalamasına göre iç tasarım neutral 
konfor sıcaklıkları, (5.18a-f) eşitlikleri kullanılarak 
hesaplanmış ve Tablo 5. 5 · ae verilmiştir. Bu sıcaklı.kla.r 
hesaplanırken, 6T5 hariç diğer düzeltme faktörleri sıfır 
alınmıştır. 6T5 için ilk kolondaki değerlerin hesaplanmasında 
ıs.ıtma sezonunda (Kasım - Nisan) -2, soğutma sezonunda (Haziran -
Eylül) +2, diğer aylarda O değerleri kullanılmıştır. İkinci 
kolondaki değerler hesaplanırken 6T5 de sıfır alınmıştır. 

Tablo 5.5 ' Düzeltilmiş AULICIEMS eşitliğine göre İzmir için iç ı 
tasarllll - neutral konfor sıcakl.ıkları. 

1 Üç yıllık ortalama . /:,Ts f O 1 ATs = O 
aylık ortalama dış Iç tasarım neutral konfor 

Aylar sıcaklıklar (oc) sıcaklıkları (oc ı 

Ocak 8.8 18.3 20.3 
--

Şubat. 9.5 18.6 20.6 

~ Mart 10.4 18.3 20.8 

Nisan ~ 16.2 20.6 22.6 

l :-·--
Mayıs 20.0 23.8 23.8 

Haziran 24.9 27.3 25.3 
!-· .. 

Temmuz 28.6 28.5 26.5 
--·- --·· •. 

Ağustos 27.4 28.1 26.1 
~-

3 1 Eylül 24.2 27.1 25.1 ___ , __ 
Ekim 17.7 23.1 23.1 

-
Kasım 12.4 19.4 21.4 

!-------- --
Aralık 9.9 18.7 20.7 

• •.".•.•.-.·~- -.~.-.-.•.· ·-·-· ...... .J>,. ............ ~.•.•,r.-.~.?.·- ·-·····. -.- ............. •.•.-.- -.- ..... ..,..-••. -.-.-.... ~.-- .-. "'-"•"•"•" ·- --- .... ..,. ......... .?.!"_.. •• _. - .- -·-·· ,. ·-
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6. ISIL KONFORUM DEGERLENDİRİLMESİ : PSİKO-FİZİKSEL FAKTÖRLER 

6.1 ORTALAMA ISIL DUYUM'un TAHMİNİ (PMV - PREDICTF~ MKAN VOrE) 

Sıcaklık sayısal olarak ifade edilmesine rağmen, ısıl duyum diğer 
fizyolojik duyumlar gibi ni te liksel olarak değerlendirilir. I sıl 
çevrenin bir gurup taraf ı ndan fizyolojik değerlendirilmesini 
sayısallaştırmak amacıyla, PMV ( Predict.ed M ean V o te) indeksi 
olarak adlandırılan ve türkçeye Ortalama Isıl Duyum olarak 
aktardığımız, aşağıda verilmiş yedi noktalı ASHRAE skalası 
kullanılmaktadır[22]. 

+3 Çok Sıcak 
+2 Sıcak 

+1 Hafif sıcak 
O Nötr 

-1 Hafif soğuk 
-2 Soğuk 
-3 Çok soğuk 

(Hot) 
(Warm) 
(Slightly Warm) 
(Neutral) 

( Slightly Cool) 
(Cool) 
(Cold) 

Deneysel bilgilerden, PMV indeksinin ortam sıcaklı.ğına, 
metabolizma hızına ve vücütta üretilen ısı ile, vücüt ile çevre 
arasındaki ısı transferi arasındaki fark olarak tanımlanan yüke 
göre değişimini veren bir eşitlik üretilmiş, bu eşitlikte analitik 
ısı_l konfor denkleminden elde edilen yük yerine konularak, PMV 
indeksinin analitik ısıl konfor denkleminde (FANGER Denklemi) yer 
alan tüm parametrelere (kuru termometre sıcaklığı, hava hızı, hava 
nemi, ortalama ışınım sıcaklığı, aktivite, metabolizma hızı) 
bağlılığı analitik olarak ifade edilmiştir [23]. Bu eşitliğe göre 
FANGER tarafından yapılmış parametrik çalışmanın tablo halindeki 
sonuçları EK 4'de orijinal haliyle verilmiştir. 

PMV için verilen eşitlik kullanılarak, belli bir ıs ıl çevrenin, 
kullanıcıların çoğunluğu tarafından yukarıda verilen skalaya göre 
nas:il algılanacağını tahmin etmek mümkündür. 

Örnek 5.l'de bulunan 
parametrelerine göre, 
bulunması. 

Seçenekler 

Konfor sıcaklığı, Tdo 

Aktivite 
Hava hızı, v 
Giysi direnci 

Konfor sıcaklığı, Tdb 

Aktivite 
Hava hı.zı., v 
Giysi direnci 

konfor sıcaklığına 
konferans salonu 

ve diğer 
için PMV 

ısıl çevre 
indeksinin 

PMV (EK 4'den) 

23.9oC 
ı met 
0.2 m/sn 
ı cıo 

26.9oC 
1 met 
0.2 m/sn 
0.5 clo 
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Görüldüğü üzere her iki seçenek içinde PMV değeri sıfıra 
değer olmaktadır. Katılanların tümü için her iki 
gurubunun nötral bölgede kaldığı söylenebilir. 

yakın bir 
parametre 

ASHRAE Fundamentals [26] 'da Ortalama Isıl Duyum (PMV) indeksinin 
yanında, bunun yerine ısıl duyumu tahmin etmek amacıyla, 
FANGER'in[23] çalışmalarında da kullanılmış 
çalışmalardan, istatistik analizler sonucunda 
eşitliklerin önerildiği görülmektediriTablo 6.1). 

bir kısmı 
deneysel 

türetilen 

Bu eşitlikler, ortalama ışınım sıcaklığının 
olduğu bir hacimde, hafif(sedentary) 
giysilerinin ısıl direnci 0.5 clo olan genç 
yapılan deneyiere dayanmaktadır. 

hava sıcaklığına eşit 
aktivitelerdeki ve 

yetişkin insanlar ile 

Eşitliklerden, ortamın kuru termemetre sıcaklığının(Tcn,) ve buhar 
basıncının! P~ ; k Pa) kul lanılmasıyla elde edilen sayı.sal J.sıl 
duyum(Y), -3 ile +3 arasında, yukarıda verilen PMV indeksinin 
kalitatif değerlendirmesine benzer olarak değerlendirilmektedir. 
(Örnek Y = 2 -> sJ.cak). 

'· Genç yetjşkinler ile yapılan deney sonuçlarından türet:ilmesi, 
ortam içinde bulunma zamanlarının maksimum üç saat gibi kısa bir 
zaman olması nedeniyle, bu eşitliklerin her yaş gurubu ve daha 
geniş zaman dilimleri için kullanılmaları, kanJ.rnızca tartışmaya 
açı.ktır. 

TABLO 6.1: I sıl duyurnun tahmini için eşitlikler [ 22]. 
. 

Süre . 
(saat) Cinsiyet Eşitlikler 

ı. o Erkek y = 0.220 Ten:.:. + 0.233 
Kadın y = 0.272 Tcın + 0.248 
Birlikte y = 0.254 Tcıb + 0.248 

2.0 Erkek y = 0.221 Tcııo + 0.270 
Kadın y = 0.283 Tcı:n + 0.210 
Birlikte y = 0.252 Tcı.b + 0.240 

3.0 Erkek y = 0.212 Tctıo + 0.293 
Kadın y = 0.275 'T' + 0.255 ~db 

Birlikte y = 0.243 Tdb + 0.278 

- : Ortam içinde bulunma zamanı 

6. 2 ISU" TATMİNBİZLİK YÜZDES İ' nin TAHMİNİ ! PPD 
PERCENTAGE OF DISSATISFIED) 

Pv -
P~ -
P~ -

P~ -
Pv -
Pv -

-
Pv -
Pv -
Pv -

5.673 
7.245 
6.475 

6.024 
7.694 
6.859 

5.949 
8.622 
6.802 

PREDICTED 

Ortalama 
içinde 

Isı.l Duyum indeksi 
jaşa.yan insanların 

(PMV), belirli bir ısıl çevrenin 
tamamı tarafından fizyolojik 
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değerlendirmesinin ölçütüdür. Bu ortalama değere bakarak, söz 
konusu ortamdaki insanların hangi oranda bu ortamı ısıl çevre 
açısından konforlu bulduklarını veya bulmadıkları.nı tahmin etmek 
mümkün değildir. İnsanlar birbirlerinden farklıdı.r ve ayni çevreyi 
farklı olarak algılayabilirler. Bir ortamda yaşayan insanlar 
içerisinde ortamı ısıl açıdan konforlu bulmayanların yüzdesi Isıl 
Tatminsizlik Yüzdesi (PPD) olarak adlandırılmıştır. FANGER probit 
analiz yöntemini kullanarak, Ortalama Isıl Duyum indeksi ile Isıl 
Tatminsizlik Yüzdesi arasındaki ilişkiyi deneysel verilere bağlı 
olarak incelemiş ve grafik olarak {Şekil 6.1) olarak ifade 
etmiştir [23]. 

Ortalama Isıl Duyum indeksinin ısıl konforun analitik teorisi ile 
ısıl parametrelere göre tahminini veren eşitlik ve bu grafik kul
lanılarak Isıl Tahminsizlik Yüzedesinin bulunması mümkün olmakta
dır. 

Grafik incelendiğinde, FANGERin değerlendirmesine göre bir ortamda 
en az %5'lik bir gurubun ısıl açıdan tatmin olmadığı görülmekte
dir. Bu grafikte verilen PPD eğrisi simetriktir. Ancak, bu konuda 
yapılan diğer çalışmalarda simetri yoktur ve insanların sağuğu al
gılamalarının, sıcağı algılamalarından daha hızlı olduğu görülmüş
tür [22]. ASHRAE Standard 55, bir ortam için 

- 05. < PMV < + 0.5 

şartını getirmektedir. Şekil 6.1' den görüleceği üzere bu limit 
en fazla %10'luk bir tatminsizliğe müsade etmektedir. 

j 
~ 20 

~ 
~ 

~ 
n. 10----~-

Şekil 6.1 

Cool Sli(lhtly 
co ol 

Neutral 

PMV lPredicted Mean V otel 

W atm 
warm 

Bıl406 

Ortalama Isıl Duyum (PMV) indeksi ile Isıl 
Tatminsizlik Yüzdesi (PPD) indeksi arasındaki 
ilişki [23]. 
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6. 3 ISIL DUYUM İNDEKS İ : TSENS 

I sıl duyum ! thermal sensatian - TS ENS l indE., ksi, kararsız analitik 
ısıl konfor modeli ile birlikte verilen [ 26] iki indeksten biri
dir. I sıl duyum indeksi, esas olara.k ortalama vücut sıcaklıi~ına 
göre t.anımlanmı.ş bir konfor ölçütüdür. TSENS, kararsız analitik 
ısıl konfor modeline göre hesaplanan iç bölge ve deri sı.caklıkla
r ı. nın ağırlıklı ortalaması olan vücut. sıcaklığı, nemli der .i. yüzeyi 
oranı ile deneysel bağıntıların kullanılmasıyla hesaplanmaktadır. 
Hesaplanan Isıl Duyum değeri, PMV için kullanılan ASHRAE skalasına 
eklenen +4/-4 (çok çok sıcak/soğuk) ve +5/-5 (kabul edilemez sıcak 
/soğuk) değerleriyle oluşan ll noktalı ölçüte göre değerlendirile
rek, ısıl çevrenin yaşayanlar tarafından nasıl algılanacağı 
lenmektedir. 

6.4 ISIL KONFORSUZLUK İNDEKSİ : DISC 

Kararsız analitik model ile getirilen ikinci ıs ıl çevre indeksi 
Isıl Konforsuzluk !DISC) indeksidir ve temel olarak nem transfe
rine dayalı bir ısıl konfor ölçütüdür. Isıl konforsuzluk indeksi 
ağırlıklı ortalama vücut sıcaklığı !T.,) aşağıda verilen eşitLLKıce 
hesaplanan belli bir değerden !Tn=l küçük olduğunda, ısıl duyum 
indeksine (TSENS) eşittir. 

Tb= = (0.194/5!!.15) (M-W) + 36.301 

Bu değerden büyük olduğunda, deri yüzeyinden buharlaşma ve ffüz
yon yoluyla gerçekleşen ısı kayıpları ve bunlara ait ısıl konfor 
limitlerini veren deneysel bağınt:ılar kullanılarak hesaplanmakta
tadır [ 26]. Hesaplanan ıs ıl konforsuzluk indeksi, TSENS indeks 
benzer olarak, Tablo 6.2'de verilen ll noktalı ölçüt ile değerlen
dirilmektedir. 

Tablo 6.2 : I ın. ı Konforsuzluk indeksi(DISC) değerlendi:ırme 
tablosu [26]. 

TS ENS DEGERİ 

Soğuk Sıcak D E G E R L E N D İ R M E 
taraf taraf 

--
-5 +5 Kabul edilemez 

-
-4 +4 Sınır değer 

.• 3 +3 Çok konforsuz 

-2 +2 Konforsuz 

-1 +1 Kabul edilebilir konforsuzluk 

o Konforlu 
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7. YEREL !SIL KONFORSUZLUK 

5. ve 6. Bölümlerde ele alınan konfor modelleri ve kriterleri, 
vücudun bir bütün olarak ısıl dengesini veya dengesizliğini ele 
alır. Vücut bir bütün olarak, ısıl dengede veya bir geçiş süre
cindeki kabul edilebilir bir dengesizlik içinde, konforlu kabul 
edilebilir. Ancak bu konumlarda vücudun bir parçası ıs ıl konfor
suzluk içinde bulunabilir. Yerel konforsuzluk olarak adlandırılan 
bu durum genellikle, ısıl asimetri olarak anılan ve hava sıcaklı
ğı, hava hızı, yüzey sıcaklığı gibi parametrelerin üniform olmayan 
dağılımları sonucu ortaya çıkar. Hatta üniform olmayan alanlar vü
cudun bir bütün olarak konforunu da etkiler. Bunun en iyi örneği 
hız alanının konfora olan etkisinde görülmektedir: Laboratuarda 
üniform hJ.Z alanlarında yapılan konfor deneylerinde bulunan uygun 
hız değerlerinin, alan çalışmalarında elde edilen uygun hız değer
lerinden daha büyük olduğunu gösterilmiştir [28,29]. 

Vücudun bir parçasının istenilmeyen bir şekilde ısıtılması veya 
soğutulmasıyla ortaya çıkan ısıl konforsuzluk, aşağıda verilen üç 
asimetrik alan ile basma yüzeyindeki iletim yoluyla olan aşırı ısı 
transferi nedenleriyle ortaya çıkmaktadır : 

ı. Asimetrik ışınım alanı: Farklı sıcaklıktaki yüzeyler. 
2. Asimetrik hız alanı. 
3. Asimetrik sıcaklık alanı: Düşey sıcaklık değişimi. 
4. Aşırı soğuk/sıcak döşeme. 

Aşağıda yerel konforsuzluk kaynakları kısaca tanımlanarak, stan
dardları verilmeye çalışılmıştır. Daha geniş bilgi için okuyucunun 
ilgili literatüre [20,29,30] başvurması önerilir. 

7.1 Asimetrik ışınım alanı 
Asimetrik veya üniform olmayan ışınım alanı göz önüne alınan hacmi 
çevreleyen (duvarlar, taban, tavan, pencerelerı veya hacimde bulu
nan cisimlerin (makinalar, ürünler) aşırı sıcak veya aşırı soğuk 
yüzeylerinden oluşabilir. Büyük pencereli hacimlerde (Restoranlar 
gibi), soğuk cam yüzeyleri ile insanlar arasındaki ışınım yoluyla 
olan aşırı ısı transferinin yarattığı rahatsızlık-üşüme, asimetrik 
ışınım alanlarının neden olduğu konforsuzluk için tipik bir örnek
tir. 

Asimetrik ışınım alanı dolayısiyle oluşan konforsuzluğun belirlen
mesinde biri diğerine göre tanımlanan iki yapay parametre kulla
nılmaktadır [29]: Düzlem ışınım sıcaklığı ve ışınım sıcaklığı asi
metrisi. 

DÜzlem ışınım sıcaklığı, üniform olmayan sıcaklığa sahip bir 
kapalı hacimde küçük bir levhanın bir yüzüne gelen ışınıma eşdeğer 
ışını-mı sağlayan üniform sıcaklıktaki kapalı hacmin sıcaklığı 
olarak tanımlanmıştır. Işınım sıcaklığı asimetrisi ise küçük 
levhanın t.ers yarikürelerden ışınım alan iki yüzeyine ait levha 
ışınım sıcaklıkları arasındaki farktır. Işınım ile ısı transferi
nin doğal karakterinden (açı faktörü) dolayı, ışınım sıcaklığı 
asimetrisinin hacim içerisindeki yere bağlı olacağı açıktır. 
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Işuııın sıcalüığı. asimetrisi arttıkça o hacimdo ısıl konfordan tat
min olmayanların yüzdeside artmaktadır. ASHR~ [ 26] dan alı.nan 
aşağıdaki Şekil 7 .ı' de, farklı yüzeyler' için değişen asimetrik 
ı .. şınım sıcaklığı ile tatmin o1mayanlar.ırı yilzdesi.nin değişimi gÖ·· 
rülmektedi.r. Şokilden anlaşılacağı üzere yaratacağı asimetrik ışı
nım alanı ile en fazla konforsuzluğa neden olan yüzey, s:Lca)ç ta
vandı:ı:. 

•o 
60 

40 

'o 

10 

.-------------------

o 

1 
1 

1 
1 
i 
1 

' 

' 1 
1 

1 
1 

1 

1 

• ' / 

' / 
/ Soğuk Du.vaır 

/ 
/ 

/ 

'. ---'-'-------------
10 1 5 2 o ) !'\ 'c 

Şekil 7.1 : Çeşitli yüzeyler için, ısıl konfordan tatmin 
olmayanların yüzdesinin :ı.şınım sıcaklığı 
asimetrisi ile değişimi [26]. 

Işınım sıcaklığı asimetrisi için çeşitli standa.rdların [ASHRAE 55-
81, ISO 7730 ve NKB) yavaş aktiviteler için aşa§ıdaki limitleri 
5nerdi§i belirtilmektedir [20,29]: 

Döşemeden O. 6 m yükseklikteld düşey küçük bir yüzey için soğuk 
pencere ve soğuk duvarlardan olan ışınım sıcaklı.ğı asiıııet:risi 
ıo=c•tan küçük olmalıdır. 

Döşemeden O. 6 m yükseklikteki yatay küçük bir yüzey için sıcak 
tavandan olan ışınım sıcaklığı asimetrisi s=c•tan küçük olmal:ıd:ır. 

7.2 Asimetrik hız alanı 
Vücudun bir kısmının hava akımı nedeni ile istenilmeyen ısı kay
b.ına maruz kalması, esin tl 1 Draught) olarak tanımlanan, en önemli 
yerel konforsuzluk kaynaklarından bi.ridir. Aşırı hava hızlarından 
doğan ısıl konforsuzluk yapılarda olduğu gibi, ulaşım araçlarında 
da ortcaya çı.kmaktadır. Aşırı hava hızlarının, büro ve diğer çalış
ma yerlerinde karşılaşılan en önemli konforsuzluk kaynağı olduğu, 
bu hissedildiği zaman insanların ya hava sıcaklığını arttırmaya 
yada havalandır-mayı kapatmaya yöneldikleri belirtilmiştir[26,29]. 
OLESEN' den[ 29 J alınan aşağıdaki Şekil 7. 2 de, normal giyimli ve 
yavaş aktiviteler içinde olan ıs.ıl konfordan tatmin olmayan in
sanların baş bölgesindeki (baş, boyun omuz ve sırt) ortalama hava 



hızına ve ortalama hava sıcaklığına bağlı yüzdeleri verilmiştir. 
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Ortalama Hava ftl7.1 

Şekil 7.2 : Ortalama hava hızı ile tatmin olmayan 
insanların yüzdesinin değişimi[29]. 

MADSEN[30], esintinin (hava akımından dolayı hissedilen konforsuz
luk) hissedilmesinin aşağıdaki dört faktöre bağlı olduğunu belirt
miş ancak esintinin oluşturacağı ısıl konfoısuzluğu belirleyecek 
bir index olmadığını söylemiştir: 

1. Ortalama hava hızı 
2. Maksimum hava hızı 
3. Hızdaki salınımların frekansı 
4. Yerel hava sıcaklığı ile genel ısıl konfora karşılı gelen hava 

sıcaklığı arasındaki fark. 

Daha sonra FANGER'in çalışmaları sonucunda hemen hemen ayni para
metrelerin kullanılmasıyla esintiden doğan konforsuzluğun tahmini 
için aşağıdaki eşitlik önerilmiştir[26]: 

PD = 3.143 (34 - T~J lv - 0.05)"-'"" 2 

+ 0.3696 {34 - T~J lv - 0.05) 0
-
622 v T~ 

v < 0.5 için v = 05 m/sn 

PD > %100 için PD = %100 

(7.1a) 

(7 .lb) 

(7.1c) 

(7.ld) 

Bu eşitlikte 'I'., Hava sıcaklığı, T, türbülans yoğunluğu, v hava 
hızı, v,"" zaman s abi ti O. 2 sn olan "om ni -directional" anememetre 
ile ölçülen hızıara ait standard sapma ve PD tatmin olmayanların 
yüzdC"si olup, eşi tl ik aşağıdaki ara lı k larda geçerlidir: 

* 0.05 < v 0.5 m/sn * %0 < T~ < %70 
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Çeşitli 
vi te ler 
29]: 

standa.rdların [ASHRAE 55-81, ISO 7730 ve NKB) yavaş akti
iç.in aşağıdaki limi tler.i önerdiği belirtilmektedir [ 20, 

Kışın (ısıtma sezonunda) : Çalışma sıcaklığı 20 ile 24=c arasında 
olmak üzere ortalama hava hızı 0.15 m/sn'den küçük olınalıdır. 

Yazın 1 soğutma sezonımda) : Çalışma sıcaklığı 23 ile 26~c arasında 
olmak üzere ortalama hava hızı 0.25 m/sn'den küçük olmalıdı.r. 

7.3 Asimetrik sıcaklık alanı: DÜşey sıcaklık değişimi 

Yerel konforsuzluk kaynaklarından bir diğeri de ayak bilekleri 
(O.lm) ile Baş(l.lm) arasındaki sıcaklık farkıdır. OLESEN[29]'den 
alınan konfor eğrisinde (Şekil 7.3) ayak ile baş arasındaki sıcak
lık farkına göre tatmin olmayan insanların yUzdesinin değişimi gö
rülmektedir. 

ISO 7730,1\SH:ru\E 55-61 ve NKB standartlarına göre 
arasındaki SJ.cakll.k farkl.nın, yavaş aktivit.e içinde 
için J=c den az olmasJ. önerilmiştir [20,29]. 

% 

l 80 

eo 

" 
'" 
10 

' • 

-r--,..---,.--~··-

9 10 t2 "C 

Ayak ile P_.aş Arasındaki Sıcaklık Fark1_ 

ayak baş 

olan insanlar 

Şekil 7. 3 : Ayak ile baş arasındaki sıcaklık :farkına göre 
tatmin olmayan insanla.rın yüzdesinin değişimi [ 29]. 

7.4 Aşırı soğuk/sıcak döşeme. 
Hacim içerisindeki ort.alama ışınım sı.caklığı_nı etkilediği gibi, 
yeı:el konforsuzluğa neden olan parametrelerden biri taban/döşeme 
sıcaklığıdır. Aşı.rı soğuk döşemeye basan .insanlar ayaklarında his
settikleri yerel konforsuzluktan ötürü, diğerlerinde olduğu gibi, 
hava sıcaklığını arttırmaya yönelmektedirler. 

YUzme havuzları, spor salonları, banyolar, giyinme odaları ve ya-· 
tak odaları gibi çıplak ayakla bası.1an yerlerde konforsuzluğun 
giderilmesi için taban kaplama malzemesine bağlı olarak aşağıdaki 
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taban sıcaklıklarının sağlanması önerilmektedir[29]: 

Tablo 7.1 : Çıplak ayakla basılan döşemeler için önerilen 
sıcaklık aralıkları[29]. 

Döşeme kaplama Tavsiye edilen sıcaklık 1 
malzemesi (C> c ı 

Tekstil ürünleri (halı vs) 21 - 28 
Mantar 23 - 28 . 

Çam parke 22.5 - 28 
Meşe parke 24.5 - 28 
PVC kaplama (beton üstünde) 25.5 - 28 
Beton 26 - 28.5 
Mermer 28 - 29.5 

OLESEN[29]'dan alınan Şekil 7.4'deki egrıye göre hafif ev içi 
ayakabı veya terlik geymiş insanlar için en uygun taban sıcaklığı 
24- 25=c olmaktadır. ISO 7730 ve NKB standa.rtlarında taban sıcak
lığının, yavaş aktivitedeki insanlar için normal olarak 19-26 =c 
aralığında olması gerektiği ve yer kaleriferi sisteminde bunun 
29=c 'a kadar çıkabileceği belirtilmektedir ki, bu taban sıcaklı
ğında insanların %90'dan fazlası kendini konforlu hissetmektedir 
[20,29). ASHRAE 55-81 standardında ise konforlu taban sıcaklığı 
18-29= C aralığında verilmiştir [20, 29]. 

% 
80 

·~ 6() 

~··· i 40 

~ 20 

~ 

ı 
ı o 
8 

' 
o ' 

Şekil 7.4 

10 " 20 25 30 35 40 ·c 

Taban/Odşeme Sıcaklığı 

Taban/döşeme sıcaklığına göre tatmin olmayan 
insanların yiizedesi[29]. 
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8. ISIL KONFORUN ÖLÇÜLMESi 

AHSRAE Fundamentals[26], ilgili parametrelerin ölçülmesi ve bu pa
rametreler in kullanılmasıyla FANGER' in Pt·fV indeksinin bulunmasını 
veya yine ayni parametrelerin, ASHRAE konfor standartları ve kon
for grafikleri ile karşılaştı.rılmasını, konforun belirlenmesi için 
önermektedir. Konfor paremetrelerin ölçülmesi ile ilgili özetlen
miş bilgiler aşağıda verilmiştir. 

ASHRAE Fundament.als [ 26) 'da verilen yönteme göre, bir hacimde 

Hava s~ıcaklığı 
Hava hızı 
Işınım sıcaklığı 
Hava nemi 

olmak üzere dört parametre vardır. Konforun tanımlanması için üçü 
yerel ( Hava sıcaklığı, Hava hızı, Işınım sıcaklığı), biri hacim 
içinde çok değişınediği için hacim içinde sabit olan (Hava nemi) bu 
dört parametrenin yanında, aktivite seviyesinin ve giysi cinsinin 
belirlenmesi gerekmektedir. 

Hava sıcaklJ.ğının ölçülmesinde ışınım etkisi azaltılml.Ş, ve zaman 
sabiti küçük sıcaklık ölçme elemanlarının kullanılması tavsiye 
edilmektedir. Hava hızı için, uygun bir zaman aralığJ.nda ( 3 - 5 
dakika), düşük ısıl kapasiteli omni-directional sensörlU ısıl 
anememetre ile ölçülmüş ortalama hava hızlarının kullanılması 
uygun görülmektedir. 

Işınım sıcaklığının ölçülmesinde en uygun yöntem, Vernon Globe 
termemetresinin kullanılmasıdır. Globe termemetre ile ölçülen 
sıcaklık !T<>; K), yerel hava sıcaklığı ITa; K) ve yerel hava hızı 
(v; m/sn) ile birlikte aşağıdaki eşitlikte kullanılarak yerel or
talama ışınım sıcaklığı_ ( Tm=t; K) hesaplanmaktadır: 

Hava nemi normal olarak hacim içerisinde üniformdur. Bu yüzden bir 
yerde ölçülen değer hacim içerisindeki tüm konumlar için kullanı
bilir. Hassas olan herhangi bir ölçme yönteminin (ASHRAE Fund., 
1981, Table 10,[22]) kullanılabileceği belirtilmektedir. 

Gelişen bilgisayar teknolojisi ile konfor paremetrelerinin ayrı 
ayrı ölçülüp daha sonra konfor indeksinin ( PMV) hesaplanması yeri-· 
ne, bu parametreleri hem ölçen hemde konfor indeksini hesaplayan 
ölçme sistemleri, konformetreler, yapılmıştır. 

Bu sistemlerin bir örneği, MADSEN' in geliştirdiği konformetredir 
[27]. Bu ölçme ve değerlendirme sisteminde, hava sıcaklığı, hava 
hızı ve ortalama ışınım sıcaklığı ölçülmekte, değerlendirme siste
mine aktivite seviyesi, giysi türü ve buhar basıncı. dışarıdan 
girilmekte ve sistem PMV indeksini hesaplamaktadır (Şekil 8.1). 
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Duyar elemanlar Hesaplayıcı 

~~ ', ______________ 1 o o o 

"\: 4--~;-~~ 
Hava 
H <ıva 

Sıcak] ığı 1 , 
.----~----·-·- ·-----.... 

!hz ı 1\I~Uvi.te 

Ortalama Işınım sıc. seviyesi 

Ölçülen Parametreler 

Buhar 
Basıncı 

Şekil 8.1 : Isıl konformetrenin, prensip şeması[27]. 

ASHRAE Standard 55-81 ( 1981) ve ISO ( 1981!, 1985) de verilen özel
liklere göre parametrelerin ölçümü ve kayıt edilmesini sağlayan 
bi ri hareket H (Şekil 8. 2 ) eliğer i sabit iki ölçme sistemi ise 
BENTON, BAUMAN ve FOUNTAIN [16] tarafından geliştirilmiştir. 

Duyar F.1 ('..man lar 

(1.1 ıootrede) 

Yüzey sıcakl:ığ:ı !1----r• 
sensörü --+---

Duyar Eleıııımlar 
(0.6 metrede} 

Koltuk 

Duyar Elemanlar 
( 1.1 metr<>de) 

Taş.ınabili.r 

Datalogger 

Giiç Kaynağ:ı 

Şekil 8.2 Hareketli Isıl Konfor Ölçme istasyonu [16]. 
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Du sistemlerde, yukarıda verilen parametrelerin yanında, ışını_m 
asimetrisinin ölçümüde yerel olarak gerçekleşt Imiştir. Ölçme 
elemanı olarak kulJanelan sensörlerin özellikleri ilgili makalede 
[16] verilmiştir. Yapılan çalışma sonunda geliştirilen sJ.stemin 
ısıl konfor çalışmalarında pratik ve faydalı bir araç oldu~u sonu
cuna varılmıştır. Şekil 8.3' te hareketli ölçme istasyonu ile alan 
çalışmasında kullanılan ölçme protakulu verilmiştir. 

Araştırmacının iş istas
yonuna gelmesi (Ölçme 
yapılacak yere geliş za
manı, bir önceki ölçme 
göz önüne alınarak, ge
nellikle randem seçilir. 

Calışan izin veriyorsa, 
önce sistem hazırlanır 
(Araştırmacı bir önceki 
ölçmeyi göz önünde tuta
rak ola~an dışı herşeyi 
-giyimdeki de~işiklik, 
davranıştaki değişiklik, 
yakınında olan fan ısıtıcı 
ve pencerelerin durumları
not eder. 

Çalışan masasını 5 dakika 
için terk eder. Ölçme 
arabası çalışanın yerine 
konulur. 5 dakika içinde 
saniyede bir olmak üzere 
ölçmeler yapılır. Son üç 
dakika ortalamaları alınır 
ve ölçmeler kaydedilir. 

ro--'-------------------------, 

Şekil 8.3 Çalışma yerinde ölçme protokolu [16] 
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9. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

9.1 

İnsanlar tarafından herhangi bir amaçla kullanılan bir hacimde 
yaşayanların sağlıklı bir ortam içinde yaşamlarını sürdürebilmele
ri için o hacmin ısıl çevre parametreleri olarak tanımlanan özel
liklerinin belirli sınırlar içinde olması gerekir. Bu özelliklerin 
en önemli olanları, ortalama parametreler olarak, 

hava sıcaklığı 
hava nemi 
hava hızı 
ortalama ışınım sıcaklığı 

yerel parametreler olarak 

ışınım sıcaklığı asimetrisi 
yerel hava hızı 
yerel hava sıcaklığı 
döşeme sıcaklığı 

değerleridir. Bu parametrelerin değerlerinin belli limitler içinde 
olması gerekirken, limitler içinde seçilen değerlerin değişimi de 
yine belli aralıklarda olmalıdır. Bu parametrelerin uygun sayılan 
aralıklarından uzaklaştıkça, insan üzerindeki etkilerinin de 
büyüdüğü ve sonunda çok ciddi hastalıklara yol açtığı açıktır. 

Isıtma havalandırma ve klima sistemlerinin tasarımına esas olan iç 
hacim-hava sıcaklığının belirlenmesinde, diğer parametreler ile 
hacim içinde yaşayanların metabolizma hızı ve giysi türü göz 
önünde tutulmalıdır. 

9.2 

Bir gazete haberinde, "Türkün yaşı, Amerikalının yapısı baz 
alınarak saptanıyor. Yaş tayininde genetik, hormonal, ırksal ve 
beslenmeyle ilgili faktörler belirleyici olduğundan Adli Tıp 
Kurumu' nca yapılan yaş tayinleri hatalı çıkıyor" denilmektedir 
[Cumhuriyet Gazetesi, 6.02.1993]. 

Isıl konfor parametrelerinin seçimi, insanların metabolizma hızla
rı (aktivite seviyeleri) ve giysi cinslerine bağlı olduğundan 
yöresel beslenme ve giyim alışkanlıklarının belirlenmesi, yaş 
tayinine benzer bir yanılgının ortaya çıkmaması için önemlidir. 

9.3 

Bu inceleme sonucunda ısıl konfor konusunda son yıllarda, en 
başta enerji tasarrrufu olmak üzere çeşitli nedenlerle çok yoğun 
araştırmaların yapıldığı ve üretilen yeni bilgilerin kaynak 
ki taplara aktarıldığını görülmektedir. Bunun en güzel örnegıni 
tasarım el kitabı olarak kullanılan ASHRAE Fundamentals'ın 1981 ve 
1989 baskılarındaki farklılıklar oluşturmaktadır. 1981 baskısında 



temel olarak FANGER Denklemi ve buna ı cıliıxak 
diagramları verilirken, 1989 baskısında GAGGE'nin 
modelle geliştirilen Efektif Sıcaklık indeksi Bn 
dır. 

üretilen konfor 
çcılışmasJ. ve bu 

ç :ckmakta·-

9.4 

Anlaşıldı~ı kadarıyla iç tasarım konfor sıcaklıklarının, zde 
olduğu gibi, sadece kurutermometre sıcakl:ığJ_nı 
bakılarak seçilmesi terked.ilmişt . Bu konuda greli 
kullanımı kolay bilgisayar programlari. ( "NBSP!I'IV Thermal Comfort: 
Analysis Program'' gibi), pekçok parametreyi ştirerek kullanıcı 
için en konforlu ortamları yaratma olanağı verirken, i tasar-
rufu gibi hedeflere y6nelik tedbirleri almasına tanunakta-
dır. 

Bunun 6tesinde, ısıl konfor için geliştirilen algor 
ların ısıl analizi ve konfor sistemler tasarımı 
rilen dinamik yöntemler içinde yer almıştır. 
bilgisayar programları (E:'iP, SUNCODE, OASIS, ENEHPASS,'I'HNSYS) JJa.
p.ıla.rın daha. ekonomik ve daha bilimsel t:asarı.muıı mümkün kı.lmakt.a-· 
dır. 

Bu yöntemlerin ülkemizde kullanılmaya 
için geliştirilmiş yönt:emlerin ve p:ı:oçwrı:ı:m.lar , 
uygun olanların belirlenmesi veya yapılması, 

bu programlarda kullanılacak yerel veri tabanlaruan 1 Giylıı:ı 
alışkanlıkları, d:u;; sıcaklık ve nem de.ğerleri, ort.alar~a ıklar 
ve boylar vs.) oluşt.urullııası bir an 

9.4 

Enerji tasarrufu açısından ilk olarak şey, hangi 
modele göre seçilirse seçilsin iç tasarım·-koni'or 
belirlenirken, ısıtma sezonu için ual konfonı. 
sıcaklığın sıeçilmesi, soğutma sezonu içinde en 
seçilmesidir. Bir araşt ırma.da., ıs ı tma. da konfor 
arttırılmasının enerji harcamasında %10'1uk 
olduğu belirtilmiştir [ 8]. 

9.5 

en küçük 
bliyi'ik s:ı.caklığın 

s ıac 

art uııa neden 

Yapıların ı.sıl konfor tasarı.m1. mimari tasarım 
yapıllııalıdu:. Her t.ürlil mimari tasarımı. yapı. ısı_ ı 

elemanların çevre analizierin uygulanması ancak seçilmiş mimari 
özelliklerinin el ver·diği ölçüde mümkün olacaktır. 

9.6 

Son on yılda toplu konut proj(eleri ile birlikte say:ıda 

konutla.ı· yapılmak t.ad.ır. ÜJ. k emi. nüfus art. u;: ı_ 
alındığında bu ya.pıla.şmalar:ın devam 
projelerde, ısı]. konfor ne pr elcndirmenin 
alınmalıdır. En başta yapılar:ı.n 

aç:ıJzt1 r 
J_nda:. 

VE..~ 

Bu 
e 



güneş enerjisini kullanarak enerji 
pasif tedbirleri göz onune alarak 
konfor tasarııınnda dikkate alınarak 
ması sağlanmalıdır. 

9.1 

tasarnı:funa imkan tanıyacak 
seçilmeli ve bu özellikler 
en uygun mekanların yaratıl,-

Ülkemizde, ısıl konfor açısından ara.ştırma yapmayı gerektiren bir 
nokta ise, ço~u konutların kışın soba ile ısıtılması yazın ise hiç 
bir so~utma sisteminin kullanılmamasıdır. Bu tUrlU yapılarda gün
llik dış sıcaklık değişimi, yapının kütlesine ba~lı olarak yapı 
içinde de hissedilir. Sadece lnşnı soba ile ısıtılan veya hiç 
ısıtılmayan bu tür yapıların dinamik ısıl analizlerinin yapılarak 
ısıl konfor açısından en uygun yapı formlarının araştırılması 
gerekir. 

Yine ülkemizde pek çok küçük işyeri, özellikle küçük sanayi site
leri olarak tanımlanan binlerce işyerinde çalı.şanlar, yapıların 
türleri ve kullanım şekilleri nedeni ile günlük dış sıcaklık ve 
nem değişimlerini hemen hemen iç hacimlerde de aynen yaşamakta
dırlar. Bilindiiji kadarı ile bu tür yapılar için, ısıl konfor ile 
delaylı olarak ilintili ısı yalıtım analizleride ciddi yapılmamak
tadır. Hiç ısıtılmayan bu yapılar için ıs ıl konfor araştırmaları 
yapılmalı ve bulunan çöztimler bu yapılar için standard hale 
getirilmelidir. 

9.8 

Tesisat elemanlarının üretiminde tasarıma esas olan özelliklerin 
de belirlenmesine önem verilmelidir. Örneğin bir menfezdeki üfleme 
konisi detayları (hız dağılımı qibi) biliruneden, hacim içindeki 
'konforu sağlayacak hızlar ı rı tahmin edi lınesi ve buna bağlı olarak 
konfor sıcaklığının seçimi yapılamıyacaktır. 

9.9 

HUMPHERY ve AUCILIEl'IS' in deneysel eşitliklerinin, kullanım 
kolaylığı sağlamaları nedeniyle, Ülkemize uygulanabilirliği 
araştırılmalıdır. Ayrıca bu eşi t.liklerin sonucunun analitik 
medellere ait sonuçlar ile karşılaştırılması yapılmalıdır. 
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EK la DEGIŞiK AKTiViTELERDE METABOUZMA HlZlARI [23]. 

Activity Metabol k Mechanical Relative 
Rat e Erriciency Velocity 
M/Aou q in Stili Air 

i -· kcal/hr m• m/o 

Restilrg 
Sleeping ...................... ıs o o 
Redining ... ............... 40 o o 
Seated, quiet . ............... 50 o o 
Standing, relaxed ... 60 o o 

W alking 

On the level km{hr 
3.2 ......... 100 o 0.9 
4.0 .......... 120 o ı.ı 

4.8 .......... 130 o 1.3 
5.6 .......... 160 o 1.6 
6.4 .......... 190 o 1.8 
8.0 .......... 290 o 2.2 

Up a Grade 
%Grade km/hr 
5 ............. 1.6 ........... 120 O.o7 0.6 
5.. ........... 3.2 ........... 150 0.10 0.9 
5 ............. 4.8 ........... 200 0.11 1.3 
5 ............. 6.4 ........... 305 0.10 1.8 

ıs ............. 1.6 ........... 145 0.15 0.4 
15 ............. 3.2 ........... 230 0.19 0.9 
15 ............. 4.8 ........... 350 0.19 1.3 
25 ............. 1\6 ........... 180 0.20 0.4 
25 ............. 3.2 ........ 335 0.21 0.9 

Miscellaneous occupation.r 
Bakery (e.g. deaning tins, pack-

ing boxes) ..... , ............ 70-100 o -0.1 o- 0.2 
Brewery (e.g. filling bottles, load~ 

ing beer boxes onto beit) . .... 60-120 o- 0.2 o- 0.2 
Carpentry 

Machine sawing . ........... 90 o o- 0.1 
Sawing by hand ............. 200-240 0.1- 0.2 o .ı -0.2 
Planing by hand . ........... 280-320 0.1-0.2 0.1 -0.2 

Foundry Work 
Fettling (pneuinatic hammer). 160 o- 0.1 o. ı- 0.2 
Tipping the moulds .......... 200 0-0.1 0.1-0.2 
Roughing (i.e. carrying 60 kg). 270 o- 0.2 0.1-0.2 

1 Compiled from refs. 326, 253, 314, 225, 185. 

Tending the furnaces . ....... 340 0-0.1 0.1 -0.2 
Slag removal . .............. 380 o- 0.1 0.1-0.2 

Garage Work (e.g. replacing 
tyres, raising cars by jack) .... 110-150 o- 0.1 0.2 

Laboratory Work 
Examining slidcs., .......... 70 o o 
Generallaboratory work ..... 80 o o -0.2 
Setting up apparatus . . , ..... 110 o o- 0.2 

Locksmith ................... 110 0-0.1 0.1 -0.2 



EK 1b DEGiŞiK AKTiViTELERDE METABOUZMA HlZlARI [23]. 

Activity 

Machine Work 
Light (c.g. clectrical industry). 
Machinc ritter ............ , . 
Heavy (c.g. p'aint industry) .. . 

Manuracturc of tins (e,g. filling, 
Iabeliing and despatch) .... 

Seated, heavy limb movemenfs 
(e.g. metal worker) ....... . 

ShoCmaker .................. . 
Shop assistant ............... . 
Teachcr ................. , ... . 
Watch rcpairer .............. . 
Vehicle driving 

Car (light traffic) ........... . 
Car (heavy tnı.ffic) ......... . 
Heavy vehide {e.g. power 

truck) ...•..•....•....... 
Night flyiog ............... . 
lnstrument landing ......... . 
Combat f\ying ...... , ...... . 

Hravy Work 

Pushing Whcelbarrow 
(57 kg at 4.5 km/hr) ...... . 

Handling 50 kg bags ... , .. , .. . 
Pick & shovcl work .... , .. , .. . 
Digging trcnches ........ , , . , .. 

Domestic Work 

House deaning ......... , , ... . 
Co0kitıg ...........• , . , ..... . 
Washing dishe_o;, standing ..... , 
Washing by ha nd· and ironing.,, 
Shaving, washing and dressing .. 

Shopping .. 

Office Work wpm 

· Typing (clcctrical). 30. 
40. 

Typing (ınechanical) .. 30. 
40. 

Adding muchine ............. . 
Miscellaneous office work (e.g. 

filing, checking !edgers) ..... . 
Draughtsman ......... , ... , .. . 

Leisure acliı•ities 

GyınnaStics ............ , .... . 
Dancing .................... . 
Tennis ...................... , 
Fendng. 
Squnsh .. 
Basketball. 
Wrestling ................. . 

Metabolic 
Rıı.te 

M/Anu 

kcal/hr m' 

!00120 
140 
200 

100-200 

110 
100 
100 
80 
55 

50 
100 

160 
60 
90 

120 

125 
200 

200-240 
300 

100--170 
80-100 

80 
100-180 

85 

80 

45 
50 
55 
60 
60 

50-- 60 
60 

t 50-200 
120-220 

230 
150 
360 
)80 
435 

Mechanical 
Efficiency 

~ 

o- 0.1 
o- 0.1 
o- 0.1 

o- 0.1 

o -0.2 
o- 0.1 
o- 0.1 
o 
o 

o 
o 

o -0.1 
o 
o 
o 

0.2 
0.2 
0.1 -0.2 
0.2 

o -0.1 
o 
o 
o- 0.1 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 

o- 0.1 
o 
o- 0.1 
o 
o- 0.1 
o- 0.1 
o- 0.1 

Relative 
Velocity 
in Stili Air 

m/s 

o -0.2 
0-0.9 
o -0.2 

o- 0.2 

0.1-0.4 
o- 0.1 

0.2 ·- 0.5 
o 
o 

o 
o 

0.05 
o 
o 
o 

1.4 
0.5 
0.5 
0.5 

0.1 - 0.3 

o- 0.2 
o- 0.2 
o- 0.2 

0.2- 1 

0.05 
0.05 
0.05 
0.05 

o 

o- 0.1 
o -0.1 

0.5- 2 
0.2- 2 
0.5- 2 
0.5 - 2 
0.5- 2 

ı -ı 

0.2- O.l 

--------------------
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EK 2 ÇEŞiTli GiYSiLERiN !SIL DiRENÇLERi [23]. 

Clothing Enscmble 

Nude .............................. . 
Shorts ......... , . , .............. . 
Typical Tropical Clothing: Enscınhlc: 

Shorts, opcn·ncck shirt with short '>iccvco:;, li~ht 

socks aiıd sandals ..... 
Apollo Constant Wcar Garmcnt (a<;trnn:ıııı.,ı· 

Light cotton tındcrgarnıcnt with <;hor! ~kcvr<; ;ı nd 
ankle lcngth lcgs, cotton so<.:ks 1 •• 

Light Stımmer Clothing: 
Long light·weight-trouscrs, opcn ncck sh iri with 
short slccvcs ..... , ... 

Light Working Ensemblc: 
Athlctic shorts, woollcn socks, cottnn work shirt 
(opcn-ncck), and work trouscrs, shirt ta il out (20R) 

U.S. Army "Fatigues", Man's: 
Light-wcight undcrwcar, cotton shirt and trouscrs, 
cushion sole socks and combat boots8 •• 

Combat Tropical Uniform: 
Same genered components as U.S. Anny ratigues 
but w ith shirt and trouscrs of cl ot h, wind resi s ta nt, 
poplin~ ......... , ....... ' .......... ,., ..... . 

Typical Business Su it... . ........ . 
Typical Business Suit ! Cotton Co;1t. 
Ught Outdoor Spmtswe;:ır: 

C ol\ on sh iri, trousers, T~shirt. ~hnrts, snck "· "hnes 
and single ply poplin (cPtton ;ımi dacrnn) j;ıckct'. 

Heavy Tmditional Furopc;ın Busines<; Sııit; 
Cotton undcrwear w ith !Pnp. kgs and s!ccve". shirt, 
woollcn socks, shocs, su it indudin!! ırcıuscr-., jacket 
and vcst (25fi). 

U.S. Army Stand;:ırd Cold-wcf Uniform: 
Cotton-wool undcrshirt and drawcrs, wnnl :uıd 

nylon rlannel sh iri, wind rcsistant, water rcpellcnt 
trousers and field coat, dot h mohair and wool coat 
liner and wool socks' .................. . 

Heavy Wool Pile Enscmble: 
(Po lar wcnther su it) ....... , ................ . 

ı, 

do 

o 
O.i 

0.1 0.4 

O.Jl 

O.l 

0.6 

0.7 

0.8 
1.0 
1.5 

0.9 

Ll 

1.5-2.0 

3-4 

foı 

1.0 
1.0 

1.05 

I.Ol 

1.1 

1.1 

1.1 

Ll 
Lll 
1.15 

1.15 

1.15-1.2 

1.3-1.4 

1.3-1.5 

1 James M. Walig:ora, Manned Spacecraft Center, Houston, personal communication. 
'J. Jaax, Kansas Statc University, personal communication. 
8 J. R. Brcckcnridge, lJ.S. Army Rcscarch Institute, Natick, personal communication. 
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EK 3 : ÇEŞİTLİ GİYSİLERİN ISIL DİRENÇLERİ [2]. 

Ayakkabılar: sandalet 
normal,kapalı 

batlar 

0.02 clo 
0.04 
0.08 
0.10 
0.10 

İç çamaşırı: uzun,üst 
uzun,alt 

Erkek 

Atlet 
Tişôrt 
Paçalı külot 

0.06clo 
0.09 
0.05 

Gömlek,ince,kısa kollu 0.14 
uzun kollu 0.22 

kalın,kısa kollu 0.25 
uzun kollu 0.29 

Kadın 

Sutyen+külot. 
Yarım kombinezon 
Tam kombinezon 

Bluz,ince,kısa kolltı 
uzun kollu 

kalın,kısa kolltı 
uzun kollu 

0.05clo 
o .13 
0.19 

0.18 
0.22 
0.26 
0.29 

Balıkçı yaka veya kravat için 
+%05 

Yelek,ince 
kalın 

0.15 
0.29 

Elbise"ince,kısa kollu 0.20 
uzun kollu 0.22 

kalın,kısa kollu 0.63 
uzun kollu 0.70 

Pantolon,ince 
kalın 

Ceket,ince 
kalın 

Kazak,ince,kısa kollu 
uzun kollu 

kalın,kısa kolltı 

uzun kollu 

Çorap,ince 
kalın 

.. 
. 

0.26 
0.32 

0.22 
0.49 

0.18 
0.20 
0.33 
0.37 

0.04 
0.10 

Etek" ince 
kalın 

0.10 
0.22 

"Eğer dizden yukarı ise -%05 
aşağı ise +%05 

Kazak,ince,kısa kollu 
uzun kollu 

kalın,kısa kollu 
uzun kollu 

Ceket, ince 
kalın 

Çqrap veya külotlu 
çorap 

0.15 
o .17 
0.33 
0.37 

0.17 
0.37 

0.01 

Bayanlar için 
Erkekler için 

Toplam clo = 0.77 ~clo + 0.05 
Toplam clo = 0.727 Ecl.o + 0.113 



EK rı ORTALAMA !Sil DUYUM [23]. 

Activity Level 50 kcaf/m'hr 

Clothlng 1 Amhient Relııtive Vdodty (m/s) 
Temp. 

do ı·c <O.Hl ı 0.10 [ 0.15 0.20 ı 0.30 .ı 0.40 
1 

0.50 
1 

1.00 ı 1.50 

() 26. -1.62 -1.62 -1.96 -2.34 
21. -1.00 -1.00 -1.36 -1.69 

"· -0.39 -0.42 --0.76 -1.05 
29. 0.21 O.IJ -0.1!1 -0.39 
30. 0.80 0.68 0.45 0.26 
ll. 1.39 1.25 1.08 0.94 
32. 1.96 un 1.71 161 
JJ. 2.50 2.41 2.34 2.21) 

0.25 21 -1.52 --U2 u o '" J ~~ 
2~. - 1.05 -- 1 ()~ IH IH 1.94 --2.24 -2,48 

"' O . .'i8 --0 f>! n ın 1 OR 1.41 - J.(o7 ı .1!9 -2.66 
27 - O. 12 --O. 11 o 40 n ~A --0 117 1.10 1.29 -1.97 -2.41 

" 0 . .14 0.27 o 07 00'1 OH -O. H -0.70 -1.28 -1.66 
2'J. 0.110 071 () ~4 041 0.21l 0.04 -0.10 -0.58 -0.90 
30. 1.25 1 '1 ~ ı 02 091 0.74 0.61 0.50 O. ll -0.14 
31. 1.71 Uil '-~1 1.43 I.JO 1.20 1.12 0.83 0.63 

0.50 ll. -1.10 -1.10 UJ -UI - 1.78 -1.99 -2.16 
24. -0.72 -0.74 ---0.95 --Lll - 1.36 -us -1.70 -2.22 

"· -0.34 -0.38 --O . .'i6 -0.71 -0.94 -1.11 -1.25 -1.71 -1.99 
26. 0.04 -0.01 -·O. IR -O . .ll -0.51 -0.66 -0.79 -1.19 -1.44 
21. 0.42 0.35 0.20 0.()9 -0.011 -0.22 -0.33 -0.68 -0.90 
2R. Q.IIO {1,72 0.59 0.49 Q.J4 0.23 0.14 -0.17 -0.36 
20. L17 LOS 0.98 0.90 Q.77 0.68 0.60 0.34 0.19 
30. 1.54 1.45 U7 1.30 1.20 !.ll 1.06 0.86 0.73 

0.75 21. -1.11 -1.11 -1.30 -1.44 -1.66 -1.82 -1.95 -2.36 -2.60 
22. -0.79 -Q.RI --0.98 -~ 1.11 -1.31 -1.46 -U8 -1.95 -2.17 
2.1. -0.47 -0.50 - .. 0.66 -0.7R -0.96 -1.09 -1.20 -1.55 -1.15 

"· --0.15 -0.19 --0.33 -0.44 -0.61 -0.73 -0.83 -1.14 -1.33 

"· 0.17 0.12 --0.01 ... 0.11 -0.26 -0.37 -0.46 -0.74 -0.90 
Ui. 0.49 0.43 O . .ll {)_2J 0.09 0.00 -·0.08 -0.33 -0.41'1 
27. 0.111 O. 74 O. M 0.% 0.4.'1 0.36 0.29 0.08 -0.05 

"· 1.12 1.0~ 0.96 0.90 0.80 0.73 0.67 0.48 0.37 

1.00 20 .. 0.8S _,o 87 --1.02 -1.13 -1.29 -1.41 -1.51 -1.81 -1.98 
ıı. -0.57 -0.60 -0.74 -0.84 -·0.99 -Ll ı - 1.19 -1.47 -1.63 
ll o .10 - O.JJ --0.4(ı -0.5.'1 -0.(ı9 -0.80 -0.88 -1.13 -1.28 

~i" 21 -002 -0.07 - O. 1 R -· 0.27 --0.39 -0.49 -Q.56 -0.79 -0.93 

" 0.26 0.20 o 10 0.02 -0.09 -0.18 -0.25 -0.46 -0.58 

"' O.D 04R O JR 0.31 0.21 0.13 0.07 --0.12 -0.23 
26. ORI 0.7~ 0.66 0.60 0.~1 0.44 0.39 0.22 O.lJ 
27. 1 nR ı ,02 0.95 0.119 0.81 0.75 0.71 0.56 0.48 

1.25 " 131 -1.37 Ul -1.62 .. 1.18 -1.89 -1.98 -2.26 -2.41 

'" O.R9 -0.91 1.04 -1.14 - 1.28 -· I.Jıt -1.46 -1.70 -I.R4 

"' 0.42 -0.46 0.57 -O.M . 0.71 -0.86 -0.93 -1.14 -1.26 
ıı om 0.02 001 ---0.14 .. 0.25 -0.32 -0.38 -0.56 -0.66 
24. 0.56 0._';0 0.4J 0.)7 0.211 0.22 0.17 0.02 -0.06 
ır,, 1.04 0.99 0.93 O.RR 0.81 0.76 0.72 0.61 0.54 

" UJ lAR 1.43 1.40 U4 1.31 UR 1.19 1.14 
30. 2.01 1.'17 1.93 ı. 91 I.R8 1.85 1.83 1.77 1.14 

1.50 "· -ı J6 -1..16 -- 1.49 -1.58 -1.72 -I.R2 - I.R9 -2.12 -2.25 
16. --0.94 -0.95 --1.07 -1.15 -1.27 -1.36 -1.43 -1.63 -1.75 
IR. -·0.52 -0.~4 --OM 0.72 -O.R2 -0.90 -0.96 -1.14 -1.24 
20. -0.09 -0 IJ --0.22 -0.2R -0,37 -0.44 -0.49 -0.65 -0.14 
22. 0.35 O.JO o 2.1 O. lll 0.10 0.04 0.00 . -0.14 -0.21 
24. 0.79 O. 74 0.6R 0.6) 0.51 0.52 0.49 0.37 0.31 
26. 1.23 1.18 1.13 109 1.04 1.01 0.98 0.89 0.84 

"· 1.67 1.62 1.58 U6 Ul 1.49 1.47 1.40 1.37 




