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ÖZET 
 
Bu çalışmada, iklimlendirme sistemlerinde ses gücü ölçümlerinin önemi ve gerekliliği belirtilmekte, bu 
alanda üretim yapan firmaların ihracat yapabilmesi için ürünlerinin ses gücü düzeylerini ölçerek 
belgelemesi gerektiği açıklanmaktadır. Bu ölçümlerle ilgili standartlar ve esaslar özetlenerek böyle bir 
tesise duyulan ihtiyaca değinilmektedir. Bu ölçümlerin yapılabilmesi için ülkemizde iklimlendirme 
sistemlerine odaklanmış bir laboratuvarın bugüne kadar var olmaması nedeniyle yurtdışında yapılan 
ölçümlerin zaman ve döviz kaybına yol açtığı vurgulanmıştır. 2016 yılında TSE Enstitüsü için 
İstanbul’da kurulmuş olan bu laboratuvarın özellikleri ve ölçüm sistemleri tanıtılmakta akreditasyon 
ölçüm sonuçları paylaşılmaktadır. Ayrıca hangi tür iklimlendirme ürünlerinin bu laboratuvarda test 
edilebileceği belirtilmektedir. Avrupa ülkelerinin laboratuvarlarında test edilmiş olan bazı örnek 
ürünlerin ses gücü düzeyleri TSE laboratuvarında yapılan ölçümler ile kıyaslanmıştır. Elde edilen 
sonuçların ve kurulu laboratuvarın yeteneklerinin üst düzeyde olduğu, üreticilerin TSE 
Laboratuvarlarında çok geniş bir ürün yelpazesinde ürünlerini güven ile test edebileceği, bu çalışma ile 
tesisat sistemleri üreten firma yetkilileri ile paylaşılmaktadır. TSE İklimlendirme Sistemleri Ses Gücü 
Ölçüm Laboratuvarı TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü tarafından yapılan akreditasyon ölçümleri ile 
uluslararası ölçüm sertifikasyonuna ve tanınırlığına sahiptir, güvenilir bir laboratuvar olarak ülkemiz 
tesisat mühendisliğinin hizmetine sunulmuş bulunmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: İklimlendirme Sistemleri, Ses Gücü Ölçümleri, Ses Gücü Ölçüm Laboratuvarı, 
İzlenebilir Ölçüm, Uluslararası Akreditasyon, Akredite Laboratuvar.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In the present study, the importance and the requirement of sound power measurements of “Heating 
Ventilation and Air Conditioning” (HVAC) Systems is emphasized. For those companies planning to 
export their products to Europe or elsewhere it is necessary to measure and certify the sound power 
data. The relevant standards and the fundamentals for the requirement of such a measurement 
laboratory will be stated in this study. Due to the lack of availability of a sound power measurement 
facility in our country, sound power measurements of HVAC components are generally done at abroad 
causing substantial amount of time and foreign currency. Technical characteristics and the 
measurement systems of the Turkish Standards Institute’s (TSI) Sound Power Measurement 
Laboratories, established in 2016, will be presented together with the accreditation measurement 
results.  The types and capacities of the wide range of HVAC equipment which can be tested in this 
facility will also be listed. Sound power data of some test samples which were measured in the 
accredited European laboratories have also been measured in the TSI facility and the results will be 
compared. Comparison of the results given in this study are shared here with the HVAC System 
Manufacturers, prove that the capabilities of the TSI facility have high quality and confidence level for 
a wide range of products. TSI HVAC Systems Sound Power Measurement Laboratories have 
international accreditation and certification through traceable measurements conducted by The 

Design and Construction of a Multi-Purpose Reverberation Suite for Sound Power Measurements of HVAC Equipment 
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Scientific and Technological Research Council of Turkey, National Metrology Institute, hence can be 
used as a reliable laboratory source at the service of HVAC System Manufacturers. 
 
Key Words: HVAC Systems, Sound Power Measurements, Sound Power Measurement Laboratory, 
Traceable Measurement, International Accreditation, Accredited Laboratory  
 
 
 
 
1. GİRİŞ: İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE SES GÜCÜ ÖLÇÜM GEREKSİNİMİ 
 
Son çeyrek asır, binalarda enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik kavramları açısından yükselen bir 
dönem oldu. Bu gelişmelere paralel olarak, kullanıcıların bina ısıl konforu ve yaşam kalitesine yönelik 
beklentileri de artış gösterdi. Bina iç mekânlarında, özellikle; hava kalitesi, ısıl konfor, akustik ortam 
gibi çevresel faktörlere önem verilmeye başlandı ve IAQ (İç hava kalitesi) ve daha sonrasında IEQ (iç 
çevre kalitesi) kavramları gelişti. Bu çerçevede binanın ve HVAC sisteminin sağlaması gereken 
akustik performans değerleri ortaya çıktı ve Amerika’da ASHRAE Standart 62.1-2013 (son sürüm) ve 
Avrupa’da EN 15251 standardı bu alanı belirleyen iki ana standart oldular.   Böylece, iklimlendirme 
sistemi bileşenlerinden kaynaklanan gürültü, yeni nesil binaların tasarımında dikkatle ele alınması 
gereken çok önemli bir unsur olarak ön plana çıktı. Tüm bu nedenlerle iklimlendirme cihazlarından 
yayılan gürültünün ölçülmesi, değerlendirilmesi ve karakterizasyonu günümüzde giderek artan bir 
önem kazanmıştır. 
 
Gelişmiş batı ülkelerinde bu konuda yürütülen çalışmalar incelenecek olursa; A.B.D. de iki kuruluşun 
önemli görevler üstlendiği görülür, bu kuruluşlar AHRI (Air Conditioning, Heating and  Refrigeration 
Institute), [1] ve ASHREA (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 
Engineers), [2] dir. Bu iki kuruluşun iklimlendirme cihazlarının sertifikasyonu ve uygulanan standartlar 
konusunda belirleyici rol oynadığı anlaşılıyor. Avrupa’da ise EUROVENT, [3,4] ve CEN (European 
Committee for Standartization) benzer işlevleri üstlenmiştir, [5]. Bu kuruluşların yanısıra ISO, (the 
International Organization for Standardization), [6] uluslararası temel standartları belirleyici bir kurum 
olarak işlevini sürdürmektedir. AHRI ve EUROVENT iklimlendirme sistemleri üreten firmaların biraraya 
gelmesi ile kurulmuş, bu endüstriye ortak bilgi üreten ve üreticilerin sertifikasyon süreçlerine destek 
sağlayan bir görev üstlenmiştir. 
 
Avrupa Birliği’nin 98/37/EC sayılı Makina Direktifinde, bu direktif kapsamındaki makinelerin karşılamak 
zorunda oldukları temel gereksinimler belirlenmiştir. Bu direktif, makinaların sağlık ve güvenlik içinde 
çalışmaları için, temel tasarım esaslarının yanı sıra, özellikle; materyaller, aydınlatma, çalışma, acil 
duruş, mekanik risklere karşı korunma, denge, koruma ve güvenlik önlemleri, elektrikle ilgili riskler, 
patlama tehlikesi, titreşimler, gürültü, radyasyon, emisyonlar ve makinenin üzerindeki bakım ve 
emniyet işaretleri ile ilgili alınması gereken tüm önlemleri belirlemektedir. 
 
Makinaların enerji verimliliği ve ses gücü düzeylerinin etiketlenerek makina üzerine yerleştirilmesi 
yaygın bir biçimde uygulanmaktadır, [7]. Bu uygulama ile bir tarafta üreticiler teknolojilerini geliştirerek 
ses gücü daha düşük makinalar geliştirmeye teşvik edilirken, diğer tarafta kullanıcılar daha sessiz 
ürünleri satın alma bakımından farklı seçeneklere kavuşmuş olmaktadır. 
 
Makinalarda ses gücü düzeylerinin ölçülebilmesi için özel ölçüm laboratuvarlarına ve çok kanallı ses 
ve titreşim ölçüm/analiz sistemlerine gereksinim duyulmaktadır. Bu laboratuvarlar ISO 3740-47 
Serisinde farklı ölçüm hassasiyetleri için tanımlanmıştır, [8]. 
 
Laboratuvar ölçüm ortamı tam veya yarı yankısız oda olabileceği gibi, çınlanım odası da 
olabilmektedir. Bu tür ortamlarda ses basınç düzeyleri standartta tanımlandığı şekilde ölçülmekte ve 
bu bilgiler kullanılarak ürün ses gücü hesaplanabilmektedir. İklimlendirme sistemlerinde; bina içi ve 
bina dışındaki ses kaynaklardan yayılan akustik enerjinin ses gücünün eş zamanlı ölçülebilmesi için 
çift odalı laboratuvarlar kullanılmaktadır. Kanallı ünitelerin testlerinde ise üçüncü bir oda da 
kullanılmaktadır. 
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Ülkemizde iklimlendirme sistemleri üretilmekte ve çeşitli ülkelere ihraç edilmektedir. İhraç edilen bu 
ürünlerin hem geliştirme aşamasında hem de ihracat öncesinde ses gücü düzeyleri ölçümlerinin 
standartlara uygun olarak akredite laboratuvarlarda yapılması gerekmektedir. Bu güne kadar üretici 
firmalar bu ölçümlerini akreditasyona sahip yurtdışı laboratuvarlarda,  [9], döviz ödeyerek ve uzun 
bekleme süreleri ile yaptıra gelmişlerdir. 
 
2016 yılında Türk Standartları Enstitüsü, İstanbul, Gebze, Aydınlı ’da Enerji Sistemleri Laboratuvarları 
yerleşkesinde, 50 kW güce kadar, tüm iklimlendirme sistemlerinin ses gücü ölçümlerinin yapılmasına 
imkân sağlayan bir laboratuvar kurulmasına karar vermiştir. Böyle bir laboratuvar, hem döviz tasarrufu 
sağlayacak hem de üreticilerin yurtdışında rakip firmalarla rekabet gücünü arttıracaktır. Bu 
laboratuvarın, çeşitli ısıtma/soğutma sistemlerinin ses gücü düzeylerinin tespiti ve sertifikalandırılması 
için kullanılması planlanmıştır. 
Proje kapsamı, en güncel tarihli TS EN 12102, TS EN ISO 3741, TS EN 15036-1, TS EN 15036-2, EN 
12102, EN ISO 3741, EN 15036-1 ve EN 15036-2 standartlarının tüm maddelerini karşılamaktadır. Ele 
alınan cihazlar klimalar, ısı pompaları, tek ve çift kanallı üniteler, kanalsız üniteler,  multi split klimalar, 
paket üniteler, chiller,  fan coiller, kombiler, brülörler, kazanlar ve bacalarını kapsamaktadır. Bütün bu 
cihazların ses gücü seviyesinin tespitini yapmayı sağlayacak test sistemi, tüm gerekli cihazlar, 
aparatlar, yazılımlar ve otomasyon sistemini içermektedir. 
 
Bu çalışmanın amacı, iklimlendirme sistemlerinde geniş bir ürün yelpazesine hitap eden, çift çınlanım 
odalı bir ses gücü ölçüm laboratuvarının; tasarım, inşaat ve ürün testleri hakkında bilgi vermek ve 
ülkemiz tesisat mühendisliği teknolojilerine destek sağlayacak bu önemli yatırımı potansiyel 
kullanıcılarına tanıtmaktır. 

 
 
 
 

2. SES GÜCÜ ÖLÇÜM ESASLARI VE TEST ORTAMI 
 
Günlük yaşantımızda yakın çevremizde üretilen gürültünün bir kısmı iklimlendirme sistemlerinden 
kaynaklanır. Toplumların yaşam kalitesi arttıkça daha sessiz ortam beklentisi de artmaktadır. Bu 
nedenle üreticiler, yönetim mekanizmaları tarafından uygulamaya konan çeşitli yönetmelikler ve 
regülasyonlar nedeni ile, daha sessiz çalışan ürünler geliştirme çabası içindedir.  
 
İstenmeyen ses olarak tanımlanan gürültü, atmosferde ortam basıncı etrafında oluşan basınç 
dalgalanması sonucu ortaya çıkan bir etkidir.  Bu basınç dalgasının oluşmasına neden olan çeşitli 
kaynaklar vardır. Örneğin; geniş bir yüzeyde oluşan mikro titreşimler yüzeye komşu hava moleküllerini 
titreştirir ve bu titreşim komşu hava moleküllerini sıkıştırır. Böylece sıkışma-genleşme-sıkışma şeklinde 
bir basınç dalgası ortamda hızla ilerleyerek ses enerjisini oluşturur, Şekil 1.Gürültü sadece hava yolu 
ile değil, sıvı ve katı ortam aracılığı ile de iletilebilir.  
 

 
 

Şekil 1. Ses enerjisinin havada yayılımı. 
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Bir somut örnek vermek gerekirse, hava üfleyen bir fan belli bir devir hızı ile dönerken, fanın havayı 
ilettiği bir noktadaki basınç, o noktaya en yakın konumdan geçen fan kanadı nedeni ile ortam basıncı 
etrafında bir dalgalanma yaratacaktır. Böylece bu noktada baskın ses tonu, fan devir hızı ile kanat 
sayısının çarpımına eşit frekansta duyulur. 
 
Bir üründen yayılan sesin ölçülmesi için üç temel parametre kullanılmaktadır. Bunlar sırasıyla; ses 
basıncı, ses gücü ve ses şiddetidir. Ses basıncı ve ses gücü skaler, ses şiddeti ise vektörel bir 
büyüklüktür.  
 
Ses basıncı; ölçüm yapılan konuma ve ortamın özelliklerine bağlı olarak kulağımızda hissettiğimiz 
basınç değişimini yansıtır. İnsan kulağının hissedebildiği ses basınç değerleri 20 x 10-6 [N/m2] ile 20 x 
106 [N/m2] arasında değişir. Kulağın bu frekans aralığındaki tepkisi lineer olmayıp daha çok logaritmik 
özelliktedir. Bu nedenle çok geniş bir skalada değişen ses basıncını ölçmek için logaritmik bir büyüklük 
olan desibel kavramı kullanılır. Kulağın hissettiği sesin şiddeti basıncın karesi ile orantılı olduğu için 
desibel olarak ölçülen ses basıncı şu formül ile ifade edilir; 

   dB (1) 

 
Bu denklemde p0 = 20 x 10-6 Pascal [N/m2] dir ve 1 kHz de insan kulağının işitme eşiğini temsil eder. 
Ses gücü, birim zamanda kaynaktan yayılan ses enerjisinin ölçüsüdür. Bir makinanın çalışması 
esnasında üretilen enerjinin ne kadarlık bölümünün akustik enerjiye dönüştüğünün göstergesidir. Ses 
gücü ürüne has bir özelliktir ve mekândan bağımsız bir parametredir. Ses gücü 

        dB (2) 

 
denklemi ile hesaplanır, burada referans güç değeri, W0 = 10-12 Watt, yani 1 picowatt’ dır. 
 
Ses şiddeti, birim alandan geçen akustik enerjinin ölçüsü olup yön ve şiddeti içeren vektörel bir 
büyüklüktür. 

     dB (3) 

 
denklemi ile hesaplanır, burada referans ses şiddeti değeri, I0 = 10-12 Watt/m2, yani 1 picowatt/ 
metrekare’ dir. Ses şiddeti vektörü , akustik enerjinin verilen bir konumdaki net akışının miktarını ve 
doğrultusunu tanımlar. Serbest alan koşullarında net akış miktarı (4) denkleminde belirtildiği gibi, ses 
basıncının karesi ile orantılıdır, Şekil 2. 

       W/m2 (4) 

 
Burada ρ havanın kg/m3 olarak yoğunluğu c ise sesin havadaki 344 M/s lik yayılma hızıdır. (ρc) ise 
ortamın empedansıdır. 
 

 
Şekil 2. Serbest alanda ses şiddeti ve ses basıncı arasındaki ilişki. 
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Makina ve ekipman gürültü düzeyinin belirlenmesi ve benzer makinaların kıyaslanması için kullanılan 
parametre Ses Gücü parametresidir. Makina ve ekipman gürültü düzeyi ile ilgili uluslararası 
standartlarda da Ses Gücü parametresi kullanılmaktadır. 
 
Ses gücü doğrudan ölçülebilen bir büyüklük değildir, ancak dolaylı yollardan ölçülebilir. Makinalarda 
ses gücünü ölçebilmek için özel ölçüm ortamlarında ISO tarafından tanımlanmış bir dizi standarda 
göre ses basıncı veya ses şiddetini ölçmek gerekir. Bu standartlar ISO 3741-47 serisi olarak 
tanımlanmıştır ve ayrıntılı bilgilere bu standartlarda ve literatürde yer almaktadır, [10]. 
 
TSE Laboratuarları, ses gücü ölçümleri için ISO 3741 Standardına göre ölçüm yapabilecek şekilde 
tasarlanmıştır. ISO 3741 Temel bir standart olup geniş bir ürün yelpazesini kapsar ve ölçümler için 
gerekli akustik koşulları ve ölçüm ekipmanını tanımlar, sadece genel bilgi verir. Bu ölçüm tekniği tüm 
yüzeyleri yansıtıcı olan dağınık ses alanında ölçüm yapmayı gerektirir.  
 
Çınlanım odası olarak adlandırılan bu oda birbirlerine paralel olmayan sert yüzeylerden oluşur ve bu 
yüzeylerden yansıyan ses akustik enerjinin homojen olarak dağıldığı ve her noktasında ses basınç 
düzeylerinin eşit olduğu bir ses alanı yaratır, Şekil 3. 
 

 
Şekil 3. Çınlanım Odasında sesin homojen dağılımı. 

 
Ses Gücü Düzeyi hesabı, Akustik Güç Dengesi prensibini esas almaktadır. Buna göre (5) denklemi 
yazılabilir,  

W = I S α    W/m2  (5)  
burada:  

W =  Kaynağın Akustik Ses Gücü  
I   =  Oda Yüzeylerine Dik Akustik Ses Şiddeti Vektörü  
S  =  Oda Yüzeylerinin Toplam Alanı  
α  =  Oda Yüzeylerinin Ortalama Ses Yutum Katsayısı 

 
olarak tanımlanır. Çınlanım alanında kaynaktan yeteri kadar uzaklıkta ses basıncı ile ses gücü 
arasındaki ilişki (6) denklemi ile ifade edilir 

 
LP = LW + 10 log [ 4 / R ]   dB  (6) 

 
 burada:  

LP  =  Ses Basınç Düzeyi  
LW  = Ses Gücü Düzeyi  
R   =  Oda Sabiti = Sα/(1-α) 

 
ISO 3741 Standardına göre: 
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• Test ünitesinin hacmi, odanın hacminin %2 ‘sinden küçük olmalıdır.  
• Referans test koşullarında hava sıcaklığı 23°C, Statik Basınç 101.325 kPa, Bağıl Nem %50 

olmalıdır. 
• Çınlanım odaları için tavsiye edilen minimum hacimler (ölçülmek istenen en düşük frekansa 

bağlı olarak) Tablo 1. de belirtilmiştir; 
• Çınlanım odası içinde homojen bir ses dağılımı için, ses yutumunun ne çok yüksek ne de çok 

düşük olmaması gerekir. Odanın çınlanım süresi (7) denklemiyle tanımlanmıştır; 
T60 = V/S      (7) 

 Bu denklemde V, oda hacmini (m3), S, oda toplam yüzeyini (m2) ifade etmektedir. 
• Oda yutumu için istenen değerler aşağıda özetlenmektedir; 

 
fabs = 2000 / V1/3       (8) 

 
f < fabs  için α < 0.16 olmalıdır, 
 f > fabs için α < 0.06  

Burada V, oda hacmi (m3) dir. Oda içinde 5000 Hz üzerindeki yutumun önemli bir kısmı 
havadaki yutumdan kaynaklanmaktadır. 
 

Tablo 1. Çınlanım odaları için tavsiye edilen minimum hacimler. 
•   

Ölçülmek istenen en düşük 
1/3 oktav frekans bandı  

Çınlanım odası için tavsiye 
edilen en küçük hacim  

100 Hz  200 m3  
125 Hz  150 m3  
160 Hz  100 m3  

> 200 Hz  70 m3  

 
• Oda içinde sağlıklı bir ölçüm için arkaplan gürültüsünün, ürün gürültüsüne göre çok daha 

düşük olması gereklidir. Odanın arkaplan gürültü koşulunu sağlaması için istenen değerler 
aşağıda (9) denklemine bağlı olarak verilmiştir;  
 

ΔL = Lp(ST) – Lp(B)      (9)  
 

f ≤ 200Hz    için  ΔL ≥ 6dB 
250Hz ≤ f ≤ 5000Hz için  ΔL ≥ 10dB  
f ≥ 6300Hz   için  ΔL ≥ 6dB  

 
Burada  Lp(ST) =Test ünitesi çalışırken ölçülen ortalama ses basınç seviyesi (dB)  

Lp(B)  =Test ünitesi çalışmazken ölçülen ortalama ses basınç seviyesi (dB)  
F      = Kontrol edilen oktav merkez frekansıdır. 
 

• Ölçümlerin sağlıklı yapılabilmesi için ortam koşullarının belli toleranslar içerisinde kalması 
gereklidir. Ölçümler sırasında, mikrofonların bulunduğu alanda sağlaması istenen sıcaklık ve 
nem tolerans değerleri Tablo 2 de verilmiştir;  
 

Tablo 2. Mikrofonların bulunduğu alanda sağlaması istenen sıcaklık ve nem tolerans değerleri. 
  

Sıcaklık 
Aralığı 

(°C) 

 
 

< %30 

Bağıl Nem Aralığı  
(%)  

%30 - %50 arası  

 
 

> %50 
-5 ≤ ϴ < 10  ± 1°C, ±%3  ± 1°C, ±%5  ± 3°C, ±%10  
10 ≤ ϴ < 20  ± 1°C, ±%3  ± 3°C, ±%5  ± 3°C, ±%10  
20 ≤ ϴ < 50  ± 2°C, ±%3  ± 5°C, ±%5  ± 5°C, ±%10  

 
- Atmosferik basınç ±1.5kPa içinde olmalıdır.  
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- Belirtilen toleranslar genel olup, öncelikle ürüne ait test kodu dikkate alınmalıdır.  
 

• Ölçüm cihazları ve kalibrasyon ile ilgili olarak; ölçüm için kullanılacak ekipman IEC-61672-1 
(2002) şartlarını sağlamalıdır. Oktav filtreleri IEC 61260 (1995) Sınıf-1 şartlarını sağlamalıdır. 
Referans ses kaynağı ISO 6926 şartlarını sağlamalıdır.  

• Ölçümler öncesinde ve sonrasında mikrofonlar IEC 60942 (2003) şartlarını sağlayan bir ses 
seviyesi kalibratörü ile doğrulanmalıdır. İki durum için elde edilecek fark 0.5dB ‘den daha fazla 
olmamalıdır. Ses seviyesi kalibratörünün yılda bir kez, ses ölçüm zincirinin iki yılda bir kez, 
referans ses kaynağının ise iki yılda bir kez kalibrasyonu yenilenmelidir. 

• Test ünitesinin kurulumu ile ilgili özel test kodları varsa bu kodlar öncelikle dikkate alınmalıdır, 
ISO 3741 standardında belirtilen koşullar tavsiye mahiyetinde genel bilgilerdir. 

• Kurulum sırasında elektrik kabloları, borular, hava kanalları izole edilmelidir, aksi takdirde 
ölçülen ses değeri bu komponentlerden gelecek ilave değerleri de içerecektir. Bu tip yardımcı 
teçhizat mümkün olabildiğince oda dışına alınmalıdır. 

Farklı test ünitelerinin kurulumu ve ölçüm yöntemlerine ilişkin ayrıntılar, farklı ekipmanlar için 
hazırlanmış “Gürültü Test Yönetmeliklerinde” ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 
 
 
 
 
3. TEST LABORATUARININ TASARIMI 
 
3.1. Genel Bilgiler ve Akustik Tasarım 
 
TSE Enerji Sistemleri Laboratuvarları kapsamında kurulu olan Ses Gücü Ölçüm Laboratuarı, çeşitli 
iklimlendirme sistemlerinin ses gücü düzeylerinin tespiti ve sertifikalandırılması için kullanılacaktır. ISO 
3741 standardına uygun olarak tasarlanmış olan bu laboratuvar, ısıl olarak koşullandırılmış; iki adet 
çınlanım odası ve bir adet kanallı ünite testlerinde kullanılacak özel odadan oluşan, toplam 3 odalı bir 
laboratuvardır. Sistemde iki çınlanım odası kullanılmasındaki amaç iklimlendirme sisteminin gerçeğe 
en yakın koşulları simule etmek, iç ve dış mekândaki koşulları bu iki odada yaratmaktır. Kanallı 
ünitelerde ise akustik amaçlı ölçümler yapılmayan üçüncü oda kullanılmaktadır. 
 
Proje kapsamı, en güncel tarihli TS EN 12102, TS EN ISO 3741, TS EN 15036-1, TS EN 15036-2, EN 
12102, EN ISO 3741, EN 15036-1 ve EN 15036-2 standartlarının tüm maddelerini karşılamaktadır. Bu 
laboratuvarda; klimalar, ısı pompaları, tek ve çift kanallı üniteler (single and double ducted), kanalsız 
(nonducted) üniteler, multi split klimalar, paket üniteler ile likit chiller,  fan coillerin, kombilerin, 
brülörlerin, kazanların ve baca gazı akışı ses gücü düzeylerinin ölçülmesini sağlayacak test sistemi, 
tüm gerekli cihazlar, aparatlar, yazılımlar ve otomasyon sistemini içermektedir.  
 
Bu sistem TS EN 60704-2-3, TS EN 60704-2-4, TS EN 60034-9, TS EN 60704-2-1, TS EN 60704-2-2, 
TS EN ISO 1680, EN 60704-2-3, EN 60704-2-4, EN 60034-9, EN 60704-2-1, EN 60704-2-2 ve EN 
ISO 1680 standartlarına göre çamaşır makinaları, bulaşık makinaları, elektrik süpürgeleri, fanlı 
ısıtıcılar ve elektrik motorlarının da ses gücü düzeylerini de kesinlik sınıfında, TS EN ISO 3741 temel 
standardı ile uyumlu olarak belirleyebilecek şekilde tasarlanmıştır. 
 
Sistem aşağıdaki Şekil 4 den görüldüğü gibi birbirleri ile irtibatlı üç oda şeklinde tasarlanmıştır. 4 ve 5 
numaralı odalar çınlama odası şeklinde olup, 6 numaralı oda ise kanallı ünite testlerinde kullanılmak 
üzere tasarlanmıştır. Her bir çınlama odasının (4 & 5) hacmi 250 m3 olarak belirlenmiştir. 6 numaralı 
oda 3 m x 4 m taban alanına sahip olup çınlama odaları ile aynı yüksekliktedir. 
 
Çınlanım odaları içerisinde toplam geri plan gürültüsünün 30 dB(A)’yı aşmaması gereklidir. Bu 
nedenle her üç oda da, betonarme yüzer döşemelerin üzerine kurulmuştur. Ayrıca çınlanım odalarının 
bulunduğu mekanda entalpi odaları bulunmakta, hem çatıda bulunan havalandırma üniteleri, hem de  
entalpi odalarındaki ekipmandan gelen gürültü ortama yayılmaktadır. Bu gürültü etkilerini azaltmak için 
iki çınlanım odası ayrıca ortak bir dış oda içine alınmıştır.  Odalar ve betonarme döşeme, elastomer 
titreşim sönümleyicileri tarafından taşınarak zemine oturmaktadır. Odalar yaklaşık 250mm kalınlığında 
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olan bu döşeme üzerine inşa edilmiştir. Sistemin doğal frekansı, yapısal gürültüyü engellemek amacı 
ile yaklaşık 16 Hz olacak şekilde tasarlanmıştır. 
 
Çınlanım odalarının her birinin hacmi 100 Hz ve daha altında güvenli ses gücü ölçümleri yapabilmek 
amacı ile 250 m3 olarak seçilmiştir.  250 m3 ‘lük hacim aynı zamanda geometrik boyutları daha büyük  

 
Şekil 4. Ses Gücü Ölçüm Laboratuvarı bileşenlerinin planda görünüşü. 

 
olan iklimlendirme ekipmanlarının test edilmesine de olanak tanımaktadır. TSE Çınlanım Odalarında 
test edilebilecek en büyük ekipman hacmi 5 m3 dür. Test odalarının yaklaşık boyutları Tablo 3 de 
verilmiştir 
 
Tablo 3. Test Odalarının Boyutları 

 Uzunluk [m] Genişlik [m] Yükseklik [m] 
5 numaralı oda dış ölçüleri 6,6 8,9 5,1 

5 numaralı iç ölçüleri 6,4 8,6 5,0 

4 numaralı oda dış ölçüleri 6,6 8,8 5,1 

4 numaralı oda iç ölçüleri 6,4 8,6 5,0 

6 numaralı oda dış ölçüleri 3,2 4,2 5,1 

6 numaralı oda iç ölçüleri 3,0 4,0 5,0 

Dış oda dış ölçüleri 19,2 8,0 6,3 
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Çınlanım odalarının duvarları geometrik olarak birbirlerine paralel olmayacak şekilde tasarlanmıştır. 
Bu tasarım akustik modelleme yazılımı ODEON, [11] ile sanal ortamda, oda içinde bir noktaya 
yerleştirilen beyaz gürültü ses kaynağından yayılan ses ışınlarının, 50 ms içinde tam bir dağınık alan 
oluşturduğu izlenerek kanıtlanmıştır. Farklı zaman dilimlerinde çınlama odasının düşey ve plan 
kesitlerinde oluşan ses dalgalarının dağılımı sırası ile Şekil 5 ve Şekil 6 da gösterilmiştir. Bu şekiller 
incelendiğinde yaklaşık 50 milisaniye sonra çınlanım odası içinde dağınık alanın oluştuğu 
görülmektedir. 
 

 
 

 
 

 
 

Şekil 5.  Oda düşey kesitinde kaynaktan yayılan sesin zamana göre dağılımı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T = 0 ms 

T = 51 ms 

T =41 ms 

T = 13 ms 

T = 27 ms 
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Şekil 6.  Oda plan kesitinde kaynaktan yayılan sesin zamana göre dağılımı 
 

Odaların duvarları, tavanlar ve çift katlı kapılar modüler bir panel sistemi ile imal edilmiştir. Bu modüler 
yaklaşım laboratuvarın ileri bir tarihte tesisin farklı bir mekâna taşınmasını olası kılmaktadır. TÜBİTAK 
ULUSAL Metroloji Enstitüsü tarafından yapılan oda akreditasyon testlerinde duvarların ve kapıların 
ses geçiş kaybı ve oda geri plan gürültüsü gibi parametreler tatmin edici düzeylerde bulunmuştur. Bu 
konu ile ilgili sayısal bilgiler ileri bölümlerde verilmiştir. 
 
3.1. Mekanik Sistemlerin Tasarımı 
 
TSE Ses Gücü Laboratuvarında çok farklı çeşitte, tipte ve kapasitede cihazın test edilmesi 
istenmektedir. Sistem tasarımında karşılaşılan birinci ana zorluk buradadır. Bu yeteneklerle donatılmış 
bir laboratuvar örneği dünyada bulunmamaktadır. İkinci ana zorluk ise, cihazların gerçek çalışma 
koşullarında ses düzeylerinin ölçülmesi beklentisidir. Cihazların içinde bulundukları odadaki koşullar 
çok hassas biçimde kontrol edilmek zorundadır. Bunu yaparken de odaları koşullandıran HVAC 
sisteminin kendisi bir gürültü kaynağı olmamalı, sistem kaynaklı bütün sesler sönümlenmeli ve HVAC 
sistemi çalışırken geri plan gürültüsü şartnamede belirlenen değerlerin altında olmalıdır. 

Buna göre orijinal bir iklimlendirme sistemi tasarlanmış ve kurulmuştur. Bu sisteme ait teknik bilgiler 
Tablo 4 de özetlenmiştir. Isıtma modülleri kademeli olup test edilen ürün kapasitesine bağlı olarak 
devreye girmektedir. Yapılan sistem bütün kabul testlerini geçmiştir. Her üç odadaki test edilecek 
cihazlar ve odalardaki tesisat bu kısımda kısaca anlatılmaktadır. Ayrıca kurulan HVAC sistemi genel 
olarak tanıtılmaktadır.  
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Tablo 4. Odaları şartlandıran iklimlendirme sistemlerinin özellikleri. 

Parametre Birim Oda 5 Oda 4 
Fan Debisi [m3/st] 20,000 15,000 
Su Soğutma Gücü [kW] 80 80 
Isıtma Modüllerinin Gücü [kW] 24+18+18 24+12+18 
Min Hava Giriş Sıcaklığı [deg C] 5° 5° 
Max Hava Giriş Sıcaklığı [deg C] 55° 55° 

 
5 NUMARALI ODA (outdoor unit chamber):   
Bu odada test edilecek cihazlar:  

a) Isı Pompaları dış üniteleri, b) Multi split dış ünite, c) Paket Üniteler, d) Kanalsız Üniteler, e) Chiller 
(hava ve su soğutmalı), f) Tek ve Çift Kanallı Üniteler ana gövdesi, g) Fan coiller, h) Kombiler, ı) 
Kazanlar, j) Brülörler, k) Baca, l)  Çamaşır Makinaları, m) Bulaşık Makinaları, n) Kanallı split dış 
ünitesi.  

Bu odada test edilecek cihaz gücü 50 kW değeriyle sınırlıdır. Bu güce kadar bütün cihazlar 
denenebilmelidir. Çınlama odaları 5 ve 4 arasında soğutucu akışkan boru ve kablo bağlantıları için 
kapatılabilir ve sızdırmaz bir delik oluşturulmuştur. 

Bu odada yoğuşma sularının tahliyesi için önlem alınmıştır. Ayrıca bir adet atık su bağlantısı 
bulunmaktadır (bulaşık ve çamaşır makinası deneyleri burada yapılacaktır). Yer süzgeci ve drenaj 
aynı boruya bağlanmıştır. 

İki adet bağımsız dış su şartlandırma (soğutma veya ısıtma) devresine ihtiyaç vardır. Bu devrelerden 
test edilen cihazlara 5-55 °C arasında istenilen sabit sıcaklıkta su beslenmektedir.  

Çamaşır ve bulaşık makinası için domestik su bağlantısı yapılmıştır.  

5 Numaralı odaya bir adet doğal gaz bağlantı borusu gereklidir. Bu odaya Hermetik ve bacalı cihazlar 
için ayrı baca bağlantısı yapılmıştır. Baca gürültüsü ölçümü yapılırken davlumbaz kullanılacaktır. Özel 
davlumbaz ve özel baca gürültüsü ölçüm düzeneği yapılmıştır. Bu aparatlar ölçümler sırasında oda 
içerisine taşınmaktadır. 

4 NUMARALI ODA (indoor unit chamber): 
Bu odada test edilecek cihazlar:  

a) Isı Pompaları iç ünite, b) Multi split iç üniteler, c) Tek ve Çift Kanallı Üniteler kanal çıkışı, d) Kanallı 
split kanal çıkışı, e) Kanallı split iç ünitesi, f) Elektrik Süpürgeleri, g) Fanlı Isıtıcılar, h) Elektrik 
Motorları. 

5 Numaralı oda için gerekli tesisat doğal gaz ve baca tesisatları dışında aynen bu oda için de 
kurulmuştur.  

5 ve 4 numaralı odalar arasında her iki odanın ortak kenarını oluşturan duvarlarında iki kanatlı 
açılabilir kapaklar oluşturulmuştur. Bunlar sızdırmaz biçimde kapanmaktadır. Bu kapaklar açılarak her 
iki oda arasına kanalsız üniteler (fan-coil, pencere tipi ünite vs.) yerleştirilebilmektedir. 

Tek kanallı cihaz testleri için her iki oda (4 ve 5 numaralı odalar) arasında basınç dengelenmesi (fan 
destekli hava geri dönüşü) yapılmıştır. 
 
6 NUMARALI ODA (kanallı split cihaz odası): 
 
Sadece kanallı split cihazların testi sırasında kullanılacaktır. 6 no’lu oda çınlama odası değildir. 4 ve 3 
numaralı odalar arasında kanallı split klima cihazlarının testleri için 1 adet bağlantı deliği tesis 
edilmiştir. 
6 numaralı oda için ayrı bir şartlandırma gerekmemektedir. 4 no’lu oda şartlandırması 3 No’lu odayı da 
şartlandıracaktır. İki oda arasındaki hava dolaşımı nedeniyle her iki oda aynı şartlarda kalacaktır. Bu 
iki oda aynı sistemle şartlandırılacaktır.  
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6 ve 4 numaralı odalar arasında basınç dengelenmesi (fan destekli hava geri dönüşü) yapılmıştır. 
Yoğuşma sularının tahliyesi gerçekleştirilmiştir. 5 ve 6 No’lu odalar arasında split cihaz gaz boruları ve 
kabloları geçişi için sızdırmaz bir delik bırakılmıştır.  
 
HVAC TESİSATI: 
 
Odaların şartlandırılması için tam havalı bir sistem dizayn edilmiştir. Bu sistem klima santralleri ve 
kanal sisteminden oluşmaktadır. Sistemde ses yutumu için susturucular, difüzörler ve özel plenumlar 
(hava dağıtma kutuları) kullanılmıştır. Kurulan sistemin planı Şekil 7’de gösterilmiştir. 
  
Sistemde 5 ve 4 nolu odalar için ayrı ayrı birer bağımsız klima santrali (AHU) konulmuştur. Santraller 
her biri 50 kW gücünde hem ısıtma ve hem soğutma yapabilecek kapasitede tasarlanmıştır. 
 
Odalarda nem kontrolü de gerekmektedir ve nemlendirici bağımsız olarak santral çıkışına bağlıdır. 
Santrallerin hava debisi ve basıncı maksimum güce göre belirlenmiştir. 
 
AHU’larda manuel olarak devri ayarlanabilen fanlar kullanılmıştır. Sistemde ısıl kapasite kontrolü su 
devresinde debi kontrolü ile otomatik olarak yapılmaktadır.  
 
Kanal, susturucu ve plenum büyük boyutlarda seçilerek dış basınç düşümü küçük tutulmuştur. Kanal 
sistemi ve susturucular dizayn hava debisi için tasarlanmıştır. Besleme kanallarında özel tasarlanan 
susturucular yer almaktadır. Kanallar dıştan ısıl ve akustik olarak izole edilmiştir. 
 
Her odaya tek besleme kanalı gelmektedir ve özel dizayn edilen dağıtma kutusu (plenum) içten 
akustik kaplamalıdır. Üfleme Menfezi özel olarak seçilmiştir, kendisi limit değer üzerinde ses 
üretmemektedir. Üfleme açıları 4 parçalı sistemde ayrı ayrı ayarlanabilmektedir. Geri dönüş Menfezi, 
üfleme menfezinin aynısıdır. Geri dönüş yine içten kaplamalı dönüş kutusu ve dönüş kanalı üzerinden 
olmaktadır ve üzerinde yine susturucu bulunmaktadır. 
 
Basınç dengeleme kanalları üzerinde de fan ve susturucular bulunmaktadır. 4-5ve 4-6 numaralı odalar 
arasında da susturucular bulunmaktadır. Bu kanallar üzerinde yer alan klapelerin motorlu damperleri 
vardır. Motorlu damperler açık/kapalı pozisyonda merkezden kontrol edilmektedir. 
 

 
 

Şekil 7.  Odaları koşullandıran HVAC sisteminin plan görünüşü. 
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4. ÖLÇÜM SİSTEMİ DONANIM VE YAZILIMI 
 
Çınlanım odalarında ses gücü ölçümü yapabilmek için önerilen ekipman çok kanallı bir akustik 
analizör, yazılım, mikrofonlar ve ilave donanımdan oluşmaktadır. 
 
Mikrofon ile hissedilen basınç değişiklikleri, veri toplama cihazı tarafından ön-işleme yapıldıktan sonra 
sayısal hale dönüşmüş olarak bilgisayardaki yazılıma aktarılmaktadır. Yazılım veriyi işledikten sonra 
oktav bantlarında spektrum değeri olarak görüntülemektedir. Proje kapsamında  geliştirilen yazılım ise 
anlık ses basınç spektrumlarını kullanarak sonuçları ses gücü düzeyine dönüştürmektedir. Buna ilave 
olarak ekranın görsel düzenlemesi, veri kaydı ve verilerin tekrar geri çağrılması gibi ilave fonksiyonlar  
da yazılıma eklenmiştir. 
 
Ölçümlerde kullanılacak ve sistemin kalbi olan veri toplama sistemi en kritik cihazdır. Başta mikrofon 
ve devir ölçer (takometre) olmak üzere çeşitli sensörlerden gelecek veriler bu ünite tarafından 
işlenerek bilgisayar programına aktarılmaktadır. Sistemin özellikleri aşağıda özetlenmiştir: 
 
 4 Giriş / 2 Çıkış Veri Toplama Cihazı 

Frekans Aralığı  : 0-51.2kHz 
Örnekleme Hızı  : 131 kHz 
Sıcaklık Aralığı  : -10C - +50C 
Dinamik Ölçüm  : 160dB 
Giriş Voltaj Aralığı : Seçilebilir; 10Vpeak / 31.6Vpeak  
Üst-geçirgen Filtre : Seçilebilir; DC / 0.7Hz / 7Hz / 22.4Hz 
Elektriksel Gürültü : 13µV RMS 
Sinyal Üreteci  : Sinüs, Taramalı Sinüs, Rasgele, Kullanıcı tanımlı  dalgaformları 
Besleme  : 10-32V DC veya 90-264V AC (47-63Hz) 
Boyutlar  : 132.6 x 27.5 x 248 mm / 750 gr. 
Bilgisayar Bağlantısı : LAN üzerinden 100 MB/Sec (RJ45 Konnektör) 
Aşırı Yükleme  : Sinyal (Voltaj/Akım/Öyükseltici) Aşırı Yükleme Uyarısı 

 
 Analizör için Batarya 

Batarya Tipi  : Li-Ion 
Çıkış Voltajı  : 14.6V DC 
Kapasite  : 6400 mAh 
Performans  : Tek Modül ile 7 saat çalışma süresi 
Şarj Süresi  : 2 saat 
Gösterge  : Batarya Şarj Durumu (5 kademe) 
Boyutlar  : 132.6 x 27.5 x 248 mm / 750 gr. 

 
 Analiz Yazılımı 

FFT Analizi  : 1Hz-51.2kHz / 50-6400 çizgi 
Zaman Ağırlığı  : Uniform, Hanning, Flat-Top, Transient, Exponential 
Integrasyon  : jw, jw2, 1/jw, 1/jw2 
Oktav Analizi  : 1/1, 1/3, 1/12, 1/24 Oktav  
Oktav Filtre Std. : IEC 61260-1995 Class1 
Frekans Filtreleri : A, B, C, D, Lin 
Toplam Seviye Std. : IEC-61672 
Parametreler  : Leq, Lmin, Lmax, Lpeak, Le 
Zaman Ağırlığı  : F, S, I 
Ortalama alma  : Üstsel, Doğrusal, Tepe Tutma (PeakHold) 
İşletim Sistemi  :Windows 7-Pro, Windows 8.1-Pro 
İşlemci   : Intel Core i7 3GHz, 16GB RAM, 480GB HDD  
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Şekil 8.  Yazılım sisteminden bir görünüş. 
 Ses Gücü Ölçüm ve Raporlama Ara yüzü 

Analizör tarafından ölçülen ses basınç düzeylerini kullanarak test edilen ürün için 
standart ve yönetmelik esaslarına göre ses gücünü hesaplayan ve raporlayan bir 
yazılım ara yüzü. 

 Dönen Mikrofon Kolu 
ISO 3741 standardı, dönen bir kol üzerine takılı tek bir mikrofon ile “uzaysal ve zamansal 
averaj ”almaya izin vermektedir. Bu sayede daha az mikrofon kullanarak tek bir mikrofonla 
standarda uygun ortalama alabilmek mümkün olmaktadır. 
Standart  : ISO-3741 ‘e uygun 
Kol Uzunluğu  : Ayarlanabilir; 50-200cm 
Dönme Düzlemi : Ayarlanabilir; 10° adımlarla 
Dönme Hızı  : Ayarlanabilir; 16 / 32 / 64 saniye 
Çalışma Ses Gücü :26dBA  
Kontrol   : Bilgisayar üzerinden kontrol (hız/durdur/başlat) 
Çalışma Sıcaklığı : -10°C - +55°C 
Besleme  : 7.5-13V DC veya 200-240V AC (50-60Hz) 
Nem   : Maks. %90 RH 
Boyutlar  : 262 x 267 x 190 mm / 8 kg. 

 Referans Ses Kaynağı 
Standart ayrıca bir adet referans ses kaynağı tarif etmektedir. Bu ses kaynağının ses 
gücü düzeyi önceden ölçülmüş ve bilinen bir değere sahiptir ve kolay değişmemektedir. 
Dolayısıyla testler için referans teşkil etmektedir. 
 Standart  : ISO-3741 ve ISO 6926 ‘ya uygun 

Frekans Aralığı  : 100Hz-20kHz 
Ses Seviyesi - Oktav : Tüm bantlarda min 70 dB (re. 1pW) 
Ses Seviyesi - Topl. : Topam seviye min 91 dBA (re. 1pW) 
Yönelim  : Yatayda; 02.dB, Düşeyde 6dB (maksimum) 
Kontrol   : Bilgisayar üzerinden kontrol (hız/durdur/başlat) 
Çalışma Sıcaklığı : -10°C - +50°C 
Besleme  : 200-240V AC (50Hz) veya 110-127V AC (60Hz) 
Nem   : Maks. %90 RH 
Boyutlar  : 300 x 300 x 300 mm / 21 kg. 

 
Şekil 9.  Referans ses kaynağı. 

 Hassas Mikrofon (Ön yükseltici ile) 

 Bilimsel/Teknolojik Araştırma Oturumları 



  ______________________ 17 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

Oda içerisindeki ses basınç seviyesinin ölçülmesinde kullanılacaktır. Ölçülmek istenen 
seviyelerin oldukça düşük olması sebebiyle çok hassas bir mikrofon önerilmiştir. 

Mikrofon Çapı  : ½ inç 
Hassasiyet  : 1.1 V/Pa 
Polarizasyon  : 200V 
Dinamik Ölçüm  : 10-110 dB 
Gürültü Eşiği  : 6 dBA 
Çalışma Sıcaklığı : -20°C - +100°C 
Nem   : Maks. %100 RH 
Boyutlar  : 12.7 x 12.7 x 102.7 mm / 34 gr. 

 Baca Gürültüsü Ölçümü için Mikrofon 

EN-15036-2 standardı gereği kombilerin baca çıkışında ses seviyesinin ölçülmesi gerekmektedir. 
Testin yapılacağı ortamda yüksek sıcaklık olduğu için bu durumdan etkilenmeyen mikrofonların 
kullanılması gerekmektedir. Önerilen mikrofon bu koşulu sağlamaktadır. 
 

 Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Polarize Mikrofon 
 

Mikrofon Çapı  : ½ inç 
Hassasiyet  : 12.5 mV/Pa 
Polarizasyon  : 200V 
Frekans Aralığı  : 3.15Hz-40kHz 
Dinamik Ölçüm  : 20-160 dB 
Gürültü Eşiği  : 20 dBA 
Çalışma Sıcaklığı : -30°C - +300°C 
Nem   : Maks. %100 RH 
Boyutlar  : 13.2 x 13.2 x 13.5 mm / 34 gr. 

 Baca Gürültüsü Ölçümü için Ön yükseltici 

EN-15036-2 standardı gereği kombilerin baca çıkışında ses seviyesinin ölçülmesi gerekmektedir. 
Bu amaçla önerilen mikrofonla kullanılacak ön yükselticiye ait teknik bilgiler aşağıda verilmiştir. 
 

 Mikrofon Ön yükselticisi 
 

Ön yükseltici Çapı : ½ inç 
Frekans Aralığı  : 3Hz-200kHz 
Çalışma Sıcaklığı : -20°C - +150°C 
Nem   : Maks. %100 RH 
Boyutlar  : 12.7 x 12.7 x 110 mm / 40 gr. 

 Ses Düzeyi Kalibratörü  

Ses ölçüm standartları gereği mikrofonlar referans bir ses kaynağı ile ölçüm öncesinde ve 
sonrasında kalibre edilmelidir. 
  

Standart  : IEC-60942-2003 (Sınıf-1) 
Mikrofon Çapı  : 1 inç, ½ inç 
Frekans  : 1000Hz 
Ses Seviyesi  : 94 veya 114 dB 
Seviye Doğruluğu : ±0.2 dB 
Harmonik Bozulma : <%1 
Çalışma Sıcaklığı : -10°C - +50°C 
Nem   : 10-90 %RH 
Besleme  : 2x 1.5V AA-boy kalem pil 
Boyutlar  : 40 x 72 x 72 mm / 150 gr. 

 Lazerli Takometre: 
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EN-12102 standardında ölçümlerde devir hızının ölçülmesi ve raporlanması gerekir. Bu amaçla bir 
adet lazerli devir ölçer kullanılacaktır. Cihaz bir lazer dalgası gönderecek ve fan kanatlarından 
birine yapıştırılacak reflektörden gelen yansımaları sayarak devir hesabı yapacaktır. 

 
Ölçüm Aralığı  : 0-300.000 RPM 
Çalışma Mesafesi : 1.5-70 cm 
Lazer Sınıfı  : Class 3R 
Çalışma Sıcaklığı : -10°C - +50°C 
Nem   : 10-90 %RH 
Besleme  : 20V, 3-20mA  
Boyutlar  : 22.5 x 22.5 x 91 mm / 50 gr. 
 

 
 
 
 
5. TEST LABORATUARLARININ SERTİFİKASYONU 
 
TSE İklimlendirme Sistemleri Ses Gücü Ölçüm Laboratuvarları tamamlandıktan sonra akustik odaların 
sertifikasyon ölçümleri TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) uzmanları tarafından yapılmıştır, 
[10,11]. Bu ölçümlerde kullanılan ekipman ve mikrofonlar uluslararası ölçüm zinciri kapsamında sürekli 
bir karşılaştırmaya tabi oldukları için UME tarafından yapılan akreditasyon ölçümleri TSE 
Laboratuvarlarına uluslararası tanınırlık ve izlenebilirlik özelliği kazandırmaktadır. 
 
Bu ölçümler kapsamında iki çınlanım odasında geri plan gürültüsü, çınlanım süresi ve ses dağılımı 
ölçümleri yapılmıştır. 5 ve 4 numaralı odalar için elde edilen sonuçlar aşağıda Tablo 5 ve Şekil 10-12 
de verilmiştir. 

Tablo 5. Çınlanım Odaları geri plan gürültü ölçüm sonuçları. 
 

Oda 
No 

Her şey  
kapalı 

Kalorimetre  
açık 

Havalandırma 
açık (600 dev/dk) 

ÖlçümFrekans 
aralığı 

5 14,2 dBA 15,6 dBA 18,4 50 – 10000 Hz 
4 10,9 dBA 15,2 dBA 15 dBA 50 – 10000 Hz 

 
Geri plan gürültü ölçüm sonuçları her şey kapalı iken öngörülen 30 dBA’lık düzeyin çok altındadır. Oda 
içinde kalorimetre açık iken ve havalandırma sistemi düşük hızlarda çalışırken bile ölçülen ses basınç 
düzeyleri çok düşüktür. 

 

  
Şekil 10. Beş ve dört numaralı odalar içinde ölçülen çınlama süreleri. 

 
Her iki çınlanım odasında da ISO 3741 Standardında öngörülen kriterlere göre kabul edilebilir ölçüm 
aralığı 80 – 10,000 Hz aralığında kalmaktadır ve bu aralık öngörülen 100 Hz lik alt sınırın da 
altındadır. 
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Şekil 11. Beş ve dört numaralı odalar içinde referans ses kaynağı konumuna göre ölçülen ses basınç 

düzeylerinin grafiği. 
 
Her iki odada referans ses kaynağı altı farklı konuma yerleştirilerek döner mikrofon ile uzaysal ve 
zamansal ses basınç değeri ölçülmüştür. Bu ölçümler Şekil 11 de verilmektedir. Yine bu ölçümlerdeki 
standart sapma değerlerinin frekansa bağlı olarak değişimi de Şekil 12 de yer almaktadır. Bu grafik 
incelendiğinde bu çınlanım odalarında 80 – 10,000 Hz aralığında yapılan ölçümlerde standart 
sapmanın 1’in altında kaldığı görülmektedir. 

  
 

Şekil 12. Beş ve dört numaralı odalar içinde referans ses kaynağı altı farklı konumunda ölçülen ses 
basınç düzeylerindeki standart sapmanın frekansa göre değişimi.. 

 
 
 
 

6. KARŞILAŞTIRMALI ÖLÇÜMLER VE ÖLÇÜM SONUÇLARI 
 

Sertifikasyon ölçüm sonuçlarının yanı sıra, TSE tarafından Avrupa’da benzer laboratuvarlarda ses 
gücü değeri ölçülmüş  bir fan-coil bir de klima için ses gücü ölçüm deneyleri TSE Ses Gücü Ölçüm 
Laboratuvarında tekrarlanarak ölçüm sonuçları kıyaslanmıştır. İç ve dış ünitelerden kaynaklanan ses 
gücü değerleri eş zamanlı olarak elde edilmiştir. TSE Laboratuvarında yapılan ölçümler tekrar edilerek 
ölçümlerin tekrarlanabilirlik özelliği de test edilmiştir. Sonuçlar Tablo 6 ve 7’de özetle verilmekte ve 
Şekil 13-14 de birer örnek grafik sunularak da detaylandırılmaktadır. 
 
Tablo 6. Fan-coil için karşılaştırmalı ses gücü ölçüm sonuçları, (100 Hz – 6300 Hz aralığında 
              A-Ağırlıklı toplam ses gücü düzeyidir). REF yurt dışı, TSE ise yurtiçinde yapılan ölçümlerdir. 

 
Emiş-2. Kademe Üfleme-2. KademeEmiş-3. Kademe Üfleme-3. Kademe

1 Sıcaklık 22 24 22 24
2 Bağıl Nem 54% 54% 54% 54%
3 Ses Gücü / TSE-1 52,3 dBA 51,5 dBA 58,2 dBA 57,9 dBA
4 Ses Gücü / TSE-2 - - 58,4 dBA 57,8 dBA
5 REF 52,1 dBA 49,1 dBA 58,4 dBA 55,9 dBA  
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Bu testte TSE-1 sonuçları fan-coil ilk çalıştırıldığında 230 V AC besleme ile, koşullandırma yapılmadan 
elde edilen sonuçlardır. TSE-2 sonuçları ise koşullandırma yapıldıktan sonra elde edilen değerlerdir. 
Fan-coil testine ait ayrıntılı bir ölçüm sonucu Üfleme – 2. Kademe için 1/3 Oktav Bantı sonuçlarıyla 
birlikte grafik olarak da Şekil 13 de verilmiştir. 
 
Tablo 7. Klima için karşılaştırmalı ses gücü ölçüm sonuçları, (100 Hz – 6300 Hz aralığında 
              A-Ağırlıklı toplam ses gücü düzeyidir). REF yurt dışı, TSE ise yurtiçinde yapılan ölçümlerdir. 

 
İç Ünite Dış Ünite

1 Sıcaklık 35
2 Bağıl Nem 47%
3 Ses Gücü / TSE-1 56,0 dBA 62,5 dBA
4 Ses Gücü / TSE-2 56,0 dBA 61,8 dBA
5 Ses Gücü / TSE-3 55,7 dBA 60,9 dBA
6 REF 55,3 dBA 62,6 dBA  

 
Klima ilk testi TSE-1, klima yeni çalıştığında ve koşullandırma yapılmadan, 230V AC besleme voltajı 
ile yapılmıştır. İkinci Test, TSE-2 ise klima birkaç dakika ısındıktan sonra, 230V AC besleme voltajı ile 
yapılmıştır.  Üçüncü Test ise Voltaj 220V AC olarak değiştirildikten sonra yapılmıştır. REF ile ifade 
edilen test ise klimanın yurtdışında yapılan testten elde edilen sonucu belirtmektedir. 
 

 
Şekil 13. Fan-coil testinden ayrıntılı bir ölçüm sonucu,  

(Emiş – 3. Kademe için 1/3 Oktav Bantı sonuçları) 
 

Klima testi iç ünite ses gücünü ayrıntılı gösteren grafik Şekil 14 de verilmiştir. 
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7. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 
 
Türk Standartları Enstitüsü, Enerji Sistemleri Laboratuvarları İstanbul, Aydınlı yerleşkesinde 
tamamlanmış bulunan “İklimlendirme Sistemleri Ses Gücü Ölçüm Laboratuvarı” kendi alanında çok 
farklı ürünlerin testlerinin yapılmasına olanak tanıyan ve ülkemiz insan kaynakları kullanılarak 
tasarlanmış özgün bir laboratuvardır.  
 
TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü tarafından yapılan sertifikasyon ölçüm sonuçları, bu laboratuvarda 
50 kW güce kadar, her türlü iklimlendirme sisteminin işletme koşulları simüle edilerek, 80 Hz – 10 000 
Hz aralığında, eşzamanlı olarak, emiş ve üfleme tarafındaki ses gücü düzeylerinin güvenle 
ölçülebileceğini kanıtlamıştır.  
 
Geri plan gürültüsünün 15 dBA düzeylerinde olması ve hatta iklimlendirme sistemi düşük seviyede 
çalışırken dahi 20 dBA düzeyinde kalması, çınlama odalarında ISO 3741 standardına göre yüksek 
hassasiyette ses gücü düşük olan yeni jenerasyon sessiz klimaların da bu ortamda ses gücü testlerini 
yapabilme fırsatı sağlamaktadır. 
 
Çınlama odalarının her birinin hacmi, 250 m3 üzerinde seçilmiş olması nedeniyle, 5 m3 hacme ve 50 
kW güce kadar tüm ekipmanların, bu odalarda ses gücü düzeyleri yüksek hassasiyette 
ölçülebilecektir. 
 
Ölçüm sisteminde döner mikrofon sistemi kullanılarak çok kanallı ölçüm için gerekli olan pahalı 
sistemlerden kaçınılmıştır. Uzaysal ve zamansal ortalama sağlayan döner mikrofonla yapılan 
ölçümlerde ölçüm güvenirliği çok yüksektir. TÜBİTAK UME ölçümlerinde 80 – 10000 Hz frekans 
aralığında, ölçümlerdeki standart sapma 1 dBA’nın altında kalmaktadır. 
 
Geliştirilmiş olan özgün bir yazılım aracılığı ile çok farklı cihazların ses basınç düzeylerine ilişkin veriler 
toplandıktan sonra o ürüne ait ses gücü düzeyi hızlı bir biçimde hesaplanabilmekte ve sonuçlar 
istenilen formatta raporlanarak müşteriye en kısa sürede iletilebilmektedir. 
 
Oda içinde hava giriş ve çıkış plenumları ile tüm hava kanalları akustik kaplamalı olarak imal edilerek 
iklimlendirme sistemlerinden kaynaklanan gürültünün sönümlenmesi sağlanmıştır. Oda içinde çapraz 
yerleştirilen plenumlardan yayılan ve emilen hava homojen bir sıcaklık dağılımı sağlamaktadır. 

 
Şekil 14. Klima testinden ayrıntılı bir ölçüm sonucu,  

(İç Ünite 1/3 Oktav Bantı Ses Gücü sonuçları) 
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Yeni kurulan İklimlendirme Sistemleri Ses Gücü Ölçüm Laboratuvarı’nı denemek amacı ile Avrupa’da 
benzer laboratuvarlarda test edilmiş bir fan-coil ve bir de klima cihazının ses gücü ölçümleri yapılarak 
sonuçlar kıyaslanmıştır. 
 
TSE Laboratuvarında elde edilen sonuçlar ve bu ürünlerin spektrum profilleri oldukça yakın sonuçlar 
vermiştir. Yapılan ölçümlerde ses gücü ölçüm sonuçları arasındaki fark 1-2 dBA civarındadır ki bu son 
derece yakın bir sonuç anlamına gelmektedir. Dikkati çeken diğer bir husus ise TSE Laboratuvarında 
yapılan tekrarlanabilirlik testlerinde son derece tutarlı ölçüm sonuçları elde edilmiştir. 
 
Sonuç olarak; ülkemizin tesisat mühendisliği sektörüne çok yararlı hizmetler vermesi beklenen TSE 
İklimlendirme Sistemleri Ses Gücü Ölçüm Laboratuvarı, üreticilerin yurtdışında döviz ödeyerek ve 
gereksiz zaman harcayarak yaptırdıkları testleri yurtiçinde yaptırabilme imkânı sağlamaktadır. Bu 
laboratuarın aynı zamanda çevre ülkelerden gelen talepleri de karşılayarak döviz girdisi sağlaması da 
güçlü bir olasılıktır. 
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Institute of Technology de bulunmuştur. 1984 de Doçent ve 1990 da Profesör olan Belek İTÜ’de çok 
sayıda araştırma ve endüstriyel uygulama projesi üzerinde çalışmış, akustik, titreşim ve makinalarda 
diyagnostik konularında endüstriye kısa kurslar düzenlemiş ve endüstride danışman olarak faaliyet 
göstermiştir, bu konuda 80 civarında bildiri ve makalesi vardır. Belek 2007’de İstanbul’da düzenlenen 
36. Uluslararası Gürültü Kontrol Mühendisliğinin en önemli kongresi olan INTER-NOISE 2007 
Kongresinin Düzenleme Kurulu Başkanlığını yapmıştır. Belek Uluslararası Gürültü Kontrolü 
Mühendisleri Enstitüsünün (I-INCE) yönetim kurulu üyesi olarak 2008-2013 yıllarında görev yapmıştır.  
Belek, İTÜ Sürekli Eğitim Merkezinde verilmekte olan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve 
Yönetimi Yönetmeliği Sertifika Programlarını oluşturmuş ve bu programda dersler vermiştir. Belek 
akademik faaliyetlerinin yanı sıra 1988-1990 yıllarında İSKİ’de İşletmelerden sorumlu Genel Müdür 
Yardımcılığı, 1996-2000 yıllarında ise İTÜ Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Belek 2002 
yılından itibaren emekli olana kadar “Havacılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama” DPT Projesinin 
Yürütücüsü olarak görev yapmıştır. Bu proje kapsamında, fikri mülkiyet hakkı İTÜ’ye ait 2 ton ağırlıkta 
ve tek motorlu özgün bir helikopterin tasarım ve geliştirilmesi tamamlanmış, sistem entegrasyon 
çalışmaları için TUSAŞ’a teslim edilmiştir.  2014 yılında İTÜ Makina Fakültesinden emekli olan H.T. 
Belek halen Pro-Plan Ltd. Şti.’nde kurucu ortak olarak çalışmaktadır. 
 
Ahmet ARISOY 
 
Ahmet ARISOY 1972 yılında İ.T.Ü. Makina Fakültesi’nden Yük. Müh. unvanıyla mezun olmuştur. 1992 
yılında Isı Tekniği Bilim Dalında Profesörlük unvanı almıştır. 1972 yılından bugüne kadar İTÜ Makina 
Fakültesinde görev yapmıştır. Çok sayıda tez yaptırmış ve 3 adet biten doktora tezini yönetmiştir. 
Yanma ve ısı tekniği alanlarında çalışma yapmakta olup, bu alanlarda çok sayıda (40 civarında) 
araştırma ve teknolojik uygulama ve ürün geliştirme projesi yönetmiş ve danışmanlık yapmıştır. 8 adet 
derneğin üyesidir. Danışmanlık ve editörlük yaptığı dergi sayısı 6 adettir. 200 civarında yayını vardır.  
 
Volkan ERGİNER 
 
1984 yılı Kırklareli doğumludur. 2006 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünü 
bitirmiştir. Aynı Üniversiteden 2009 yılında Yüksek Mühendis, 2015 yılında Doktor unvanını almıştır. 
2010-2011 yıllarında Türk Standartları Enstitüsü Hizmet Belgelendirme Müdürlüğü bünyesinde 
çalışmıştır. 2011  sonundan itibaren Türk Standartları Enstitüsü Enerji Teknolojileri Laboratuvarı’ nda 
 görev yapmaktadır. İklimlendirme Cihazları performans, verim, akustik ve elektriksel güvenlik testleri 
üzerine çalışmaktadır. 
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