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ÖNSÖZ
İnşaat Yüksek Mühendisi olarak sızdırmazlık alanı ile ilk kar-
şılaştığımda bu alanın kapsamının bu kadar geniş, içeriğinin 
ise bu kadar zengin olduğunu tahmin etmem mümkün değildi. 
Bu ilk tanışmanın ardından uzun yıllar sürecek ve belki de hiç 
bitmeyecek bir inceleme ve öğrenme süreci beni bekliyordu.
Bugün 1985 yılında başlayan sızdırmazlık alanındaki yolculu-
ğumun 34. yılını geride bırakmış bulunuyorum.
İlk yıllarda edindiğim temel bilgilerle sızdırmazlık alanına 
belli bir oranda hâkim olduğumu zannederek sektörün kı-
demli bir üyesine “Sanırım konuyu epeyce öğrendim” deyi-
verince, Alman kökenli tecrübeli meslektaşım hayretle bana 
dönerek “Ben 30 yıldır bu işin içindeyim hala öğrenemedim” 
diye serzenişte bulunmuştu. Ben de okuyucularıma sızdır-
mazlıkla ilgili olarak ancak “Geçtiğimiz 34 yıl içinde bir bölü-
münü öğrenebildim” diyebilirim.

Bunca yıl karşılaştığım tüm karmaşık olayları, problemle-
ri, edinmiş olduğum tecrübe ve bilgileri bir kitapta toplama 
fikri çoktandır zihnimi meşgul ediyordu. Sonunda konuyla il-
gili tüm birikimimi sizlerle paylaşmak amacıyla bu çalışmayı 
kaleme almaya karar verdim. Kitabı incelerken sızdırmazlık 
konusunun ne denli geniş kapsamlı ve karmaşık olduğunu de-
ğerlendirmenize yardımcı olmayı ve sizlere bilgi ve tecrübele-
rimden yararlanma imkânını sunmayı arzu ediyorum.
Bu kitabı hazırlamaktaki ana hedefim, sızdırmazlık eleman-
larının özelliklerinin neler olduğu ve nerede nasıl kullanıl-
maları gerektiğine dair derlediğim bilgileri kullanıcılara sun-
maktır. Kitabımda doğru bir sızdırmazlık elemanı seçimi için 
gerekli temel ve pratik uygulamalara ağırlık verdim. Teorik 
bilgi ve boyutsal detaylara kitabın kaynaklar bölümünde yer 
alan ilgili firmalardan ulaşabilirsiniz.

Arden Arevyan
Aralık 2019
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• Makina Mühendisleri Odası Tesisat Mühendisliği Dergisi, tesisat mü-
hendisliği alanındaki güncel gelişmeleri içeren makaleler, sektörle il-
gili haberler, sektöre yönelik akademik çalışmalar ve duyuruları ile bu 
alanda çalışan makina mühendisleri arasında iletişimi ve bilgi birikimi 
aktarımını sağlamak üzere çıkarılan bir yayındır.

• MMO adına İstanbul Şube tarafından 2 aylık periyotlarla hazırlanarak 
basımı gerçekleştirilen Tesisat Mühendisliği Dergisi, Tesisat alanında 
çalışmakta olan üyelerimiz için 1993 yılından beri yayınlanan hakemli 
bir dergidir.

• Derginin baskı adedi 1.500 olup, Serbest Mühendislik Müşavirlik 
Bürolarına (SMM), ülke çapında Makina Mühendisleri Odası üye-
lerine, firmalara, İstanbul il ve ilçe belediyelerine, sanayi ve ticaret 
odalarına, üniversitelerde konu ile ilgili öğretim üyelerine, kamu 
kurum ve kuruluşlarına ücretsiz olarak gönderilmektedir. Dergi ay-
rıca elektronik ortamda www.mmo.org.tr web sayfamızda yer alan 
”Yayınlar” bölümünden ve Makina Mobil uygulaması üzerinden takip 
edilebilmektedir.

Yazarlara Bilgi

Derginin Amacı ve Kapsamı
1. MMO adına İstanbul Şube tarafından 2 aylık periyotlarla ha-

zırlanarak basımı gerçekleştirilen Tesisat Mühendisliği Dergisi, 
Tesisat alanında çalışmakta olan üyelerimiz için 1993 yılından 
beri yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergimiz, 1993 yılından 
bu yana düzenli olarak yayımlanan ulusal hakemli bir dergidir.

2. Makaleler internet ortamında da yayınlanmaktadır. 
3. Makale metinleri ve öz üzerinde yer alan her türlü görüş, dü-

şünce ve yazım hatası açısından sorumluluk tamamen yazar-
lara aittir. 

4. Makalelerde, bölümler (giriş, tanımlamalar, incelemeler, araş-
tırmalar, gelişmeler, sonuçlar, şekiller ve değerlendirmeler vb.) 
bir bütünlük içinde olmalıdır. 

5. Dergimizde, Türkçe dilinde yazılmış özgün niteliği olan orijinal 
araştırma kategorisindeki veya derleme makaleler yayımlanır. 
Bu kategorideki makalelerin; üretilen bilginin yeni olması, yeni 
bir yöntem öne sürmesi ya da daha önce var olan bilgiye yeni 
bir boyut kazandırmış olması gibi niteliklere sahip olması bek-
lenir.

6. Makalelerde kullanılan bütün birimler SI birim sisteminde ol-
malıdır. Gerekli görüldüğü takdirde farklı birim sistemindeki 
değerleri parantez içinde verilmelidir. 

7. Makalenin üslubu, formatı ve dili etkinlik yapısına ve mühen-
dislik etiğine uygun olmalıdır. 

8. Makalelerde belirli bir grup, sınıf veya toplumu oluşturan ta-
bakalardan herhangi birinin, firma veya firma topluluklarının 
menfaati ön plana çıkartılmamalı, bu konuda reklam ve pro-
paganda yapılmamalıdır. Makalelerde herhangi bir firmanın, 
ürünün (veya sistemin), cihazın veya markanın reklamı yapıl-
mamalıdır. Şekil, resim ve tablolarda ticari bir kuruluşun adı, 
logosu yer almamalıdır. 

9. Makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildiril-
mez (blind peer review). Hakemlerin de yazar isimlerini görme-
den (double-blind peer review) makaleleri değerlendirmeleri 
gerçekleştirilir.

10. Hakemlere gönderilen makalelerin 30 gün içerisinde değer-
lendirilmesi beklenir. Bu sürenin aşılması durumunda editörler 
yeni hakem ataması yaparak eski hakemden isteği geri çe-
kerler.

11. Makale hakkında kabul-ret kararı editörler tarafından verilir. 
Hakem önerileri doğrultusunda yeterli görülmeyen makalelere 
geliştirilmesi hususunda major (değerlendirme için yeniden 
gönder) ya da minor (düzeltme gerekli) revizyon kararı verilir. 
İstenilen seviyeye ulaşmayan ve bilimsel açıdan yeterli görül-
meyen makaleler reddedilir.

12. Yayımlanmak üzere gönderilen makalelerin herhangi bir yerde 
yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye 
gönderilmemiş olması zorunludur.

13. Dergimizde yayımlanmak için gönderilen makalelerden her-
hangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır.

Yayın İlkeleri

• Makale Hazırlama: Dergimizde yayınlanacak makaleler, ”Öz ve Ma-
kale Yazım Kuralları”nda belirtilenlere uygun olarak Microsoft Word 
programında hazırlanmalıdır.

• Makalenin Dergimize İletilmesi: Dergide belirlenen yazım kuralları-
na uygun bir şekilde düzenlenmiş makale, http://omys.mmo.org.tr/
tesisat/ adresinde yer alan online makale yönetim sistemine yüklen-
melidir.

• Hakem Değerlendirme Süreci: Tüm yazılar, kimliği kapalı olarak bir 
hakem değerlendirme sürecinden geçirilir ve editör tarafından be-
lirlenen, konusunda uzman en az iki adet hakeme değerlendirilmek 
üzere gönderilir. En az iki hakemden basım için onay alınan maka-
leler basım için kabul edilir; bir kabul, bir red durumunda üçüncü bir 
hakemin görüşüne başvurulur; iki olumsuz hakem raporu makalenin 
basılamayacağını belirler. 

• Değerlendirme süreci sonunda olumlu görülen makaleler en kısa sü-
rede yayımlanmak üzere baskı sıralamasına alınır ve makale sahibine 
bildirilir. Yazarlar, basımdan önce hakem raporunda yer alan düzelt-
meleri yapmak ve derginin yazım kurallarına göre yazılarını düzenle-
mekle yükümlüdürler. Dergi yazım kurallarının yazar veya yazarlarca 
dikkatle uygulanması gerekmektedir. Dergi gerekli gördüğü yerlerde 
uygun redaksiyon yapma hakkını saklı tutar. 

* Bilindiği üzere, araştırmacı, bilim insanı ve akademisyenlerin bilim-
sel çalışmalarındaki isim/kurum benzerliklerinden kaynaklanan bazı 
sorunların önüne geçilebilmesi amacıyla araştırmacı kimlik numara-
ları kullanılmaktadır. TÜBİTAK ULAKBİM ve YÖK arasındaki işbirliği 
ile yürütülen çalışmalar kapsamında, ORCID bilgisinin kullanılması-
na karar verilmiştir. Bu bağlamda, makale yazarlarının uluslararası 
geçerliliği de bulunan ”ORCID” bilgisine makalelerde yer verilmesi 
gerekmektedir. ORCID, Open Researcher ve Contributor ID’nin kısalt-
masıdır. ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da 
bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli numaralı bir 
URL’dir. http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt 
oluşturabilirsiniz.

• Dergiye gönderilen makalelerde COPE (Committee on Publication 
Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate 
alınmalıdır.

• Dergiye gönderilen makalelerde etik kurul kararı gerektiren klinik ve 
deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik 
kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belge-
lendirilmelidir.

• Sunulan kaynakların ve verilerin doğruluğundan yazarlar sorumlu-
dur. Hatalı¸ aldatıcı veya yanlış yönlendirici bilgilerin varlığı fark edil-
diğinde editör makaleyi bilimsel literatürden çekme ve bunu duyur-
ma hakkına sahiptir.

• Dergimizde yayınlanan veya yayınlama amacı ile gönderilen yazılar-
da intihal ve izinsiz veri kullanımına ilişkin tüm sorumluluk çalışmanın 
yazar ya da yazarlarına aittir. Böyle bir durumda Tesisat Mühendisliği 
dergisi herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

• Tüm yazarların gönderilen makaleye akademik ve bilimsel açıdan 
katkıları bulunmalıdır. Yazarlar gönderilen yayının herhangi bir şekil-
de öncelikli hale getirilmesini isteyemez.

Etik Kurallar
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• Makalelerde yer alan resim, çizim, program ekran görüntüsü, şekil, tablo, 
grafik ve formüllerin yerleşimi metin akışına uygun olarak metin içinde ol-
malı ve refere edilmelidir. 

• Tablo içermeyen bütün görüntüler (fotoğraf, çizim, diyagram, grafik, harita 
vs.) şekil olarak isimlendirilmelidir. 

• Makalelerde ana konu başlıkları 1., 2., 2.1., 2.1.1. vb. şeklinde numara-
landırılmalıdır.

• Kullanılan semboller ve indisler kaynaklardan önce 8 punto ve italik olarak 
verilmelidir.

• Makalede geçen kaynaklar veya alıntılar [1], [2] vb. parantezler arasında 
gösterilmelidir. Makale sonunda ”Kaynaklar” başlığı altında [1], [2] şek-
linde verilmelidir.

• Makale kaynakları: [1] yazar(lar) soyadı, adının baş harfi, makalenin açık 
adı, derginin açık adı, cilt numarası, sayfa aralığı, basım yılı. Kitap: [2] ya-
zar (editör) soyadı, adının baş harfi., kitabın açık adı, basım evi, basım yeri, 
basım yılı. Tez: [3] yazar soyadı, adının baş harfi, tezin açık adı, tezin ya-
pıldığı üniversite, tezin basıldığı yer/ülke, basım yılı düzeninde yazılmalıdır.

• Makale metinlerinin elektronik kopyaları e-posta veya Online Makale Yö-
netim Sistemi üzerinden (http//omys.mmo.org.tr/tesisat) gönderilmelidir.

Öz ve Makale Yazım Kuralları
• Makaleler, Open Office veya Microsoft Word belgesi şeklinde Windows 

ortamına uygun şekilde hazırlanmalıdır.
• Makaleler sayfada solda 3,5 cm, üstte, altta ve sağda 2,5 cm boşluk 

bırakılarak yazılmalıdır.
• Makale metinleri, kaynaklar ve şekiller dâhil en fazla 15 sayfadan oluş-

malıdır. 
• Makale başlığı en fazla 15 sözcük veya iki satırı geçmeyecek şekilde 

oluşturulacaktır. Başlıklar 14 punto Times New Roman yazı tipi kulla-
nılarak yazılmalıdır. 

• Makale başlığının ardından; yazar isimleri, yazarların çalıştığı kurum-
lar, yazara ait ORCID* bilgisi ve varsa e-posta adresleri bilgilerine yer 
verilmelidir. 

• Yazar isimlerini takiben makalenin İngilizce başlığı, Türkçe ve İngilizce öz 
(abstract) ve anahtar kelimeler (keywords) bilgileri yer almalıdır.

• Makale öz metninin 200 sözcükten fazla olmamasına dikkat edilmelidir. 
• Makale metinlerinin tamamı 9 punto Times New Roman yazı tipi kulla-

nılarak yazılmalıdır. 
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SUNUŞ

Değerli Okurlarımız,

2021 yılının son günlerinde tüm meslektaşlarımızın ve okurlarımızın yeni yılını içtenlikle kutlu-
yor, yeni yılın ülkemizdeki hayat pahalılığı ve karanlık ortamın aşılmasına yönelik gelişmelerle 
dolu olmasını diliyoruz.

Şubelerimizin her yıl düzenlediği geleneksel gece etkinliklerimiz devam ediyor. Geride bıraktı-
ğımız 67 yıllık tarihe tanıklık eden, yaşam güçlükleri içinde işinden, ailesinden zaman ayırarak 
Odamızı bugüne taşıyanlar ve meslekte onlarca yılını geçirmesi nedeniyle onurluklarını alan bü-
tün büyüklerimizi ve meslektaşlarımızı emeklerinden dolayı yürekten kutluyoruz. 

Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen kongre, kurultay, sempozyum etkinliklerimiz de yapılmaya 
devam ediyor. 18-20 Kasım tarihlerinde İzmir’de EMO ile birlikte düzenlediğimiz X. Asansör 
Sempozyumu; 19-20 Kasım 2021 tarihlerinde Ankara’da XII. Kaynak Teknolojisi Ulusal Kongresi 
ve Sergisi gerçekleştirildi. 

TMMOB adına Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından “Enerji, Yaşam ve Demokratik-
leşme” ana temasıyla düzenlenen TMMOB 13. Enerji Sempozyumu, 9-11 Aralık 2021 tarihlerinde 
çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. 

TMMOB adına Odamızın düzenlediği TMMOB Sanayi Kongresi, 17-18 Aralık’ta Ankara’da 
“Pandeminin Türkiye ve Dünyadaki Etkileri ve Kapitalizmin Açmazları” ana teması ile yapılacak. 
Kongre yüzyüze katılımla yapılacak, ayrıca MakinaTV Youtube kanalından canlı olarak yayınla-
nacaktır.

İstanbul Şubemiz ile Kartal Belediyesi arasında yapılan ortak protokol kapsamındaki Kartal Bi-
lim ve Teknoloji Hangarı’nın Proje Tanıtım Toplantısı 27 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirildi. 
Tanıtım toplantısında projenin, Oda üyeleri, Kartal bölge halkı ve çocuklara yönelik hizmetler 
verilecek bir bilim ve teknoloji merkezi olarak tasarlandığına vurgu yapıldı.

Bilim ve Teknoloji Hangarı Proje Tanıtımı nedeniyle Danışma Kurulu üçüncü toplantısı İstanbul’da, 
ülkemizde durum ve Oda çalışmalarını değerlendirme gündemiyle yapıldı. Toplantıya hazırlık ma-
hiyetindeki 48. Dönem 13 Aylık Çalışma Raporu internet sitemizde yer almaktadır. Bu toplantının 
ardından da Sekreterler-Saymanlar ve Müdürler toplantısını yaparak Oda çalışmalarını gözden 
geçirdik ve yeni kararlar aldık.

    * * * *

Değerli okurlarımız, dergimizin bu sayısında aşağıda kısaca belirtilen çalışmalar yer almaktadır:

Salih Deniz Develi ve arkadaşlarının “Eksenel Çıkışlı Radyal Fan Sistemi Tasarımı” isimli çalış-
malarında; radyal fanın hemen çıkışına konumlandırılan akışı 90O döndürerek eksenel hale geti-
ren bir yönlendirici bileşen tasarlanmış ve performansı HAD analizleri ile incelenmiştir. Ayrıca 
tasarlanan yönlendiricinin fan performansı üzerindeki etkisi araştırılarak, yönlendiricinin sistem 
verimini artırdığı belirlenmiştir.

Eyup Koçak ve arkadaşlarının “Kanat Profil-Silindir Konfigürasyonunun Aerodinamik ve Aero-
akustik Performansının Sayısal Analizi” isimli çalışmalarında; akım makinelerindeki gürültünün 
analizi için, kanat profil-silindir konfigürasyonu modellemesi yapılıp, kanat-profili dairesel silin-
dirin iz bölgesine yerleştirilerek sayısal simülasyonlar yapılmıştır. Simülasyonlar için LES metodu 
kullanılmıştır. Sayısal sonuçlar literatürdeki deneysel sonuçlarla karşılaştırılmış, farklı çaplardaki 
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silindirler için silindir çapının girdap oluşum bölgesi, akış birleşme noktası, akış ayrılma noktası, 
basınç dağılımı ve ses basınç seviyesi üzerindeki etkileri incelenmiştir.

Ali Sakin’in “Nesnelerin İnterneti Bağlamında Isıl Konfor Uygulamalarının İncelenmesi” isimli 
çalışmasında; Endüstri 4.0 kapsamında, nesnelerin interneti konusunun ısıl konfor alanına getir-
diği yenilikler ve klasik yöntemlere göre farklılıklar incelenmiştir. Nesnelerin interneti, mobil ve 
giyilebilir teknolojiler, çevresel algılayıcılar ile veri toplanması, klasik ısıl konfor ölçekleri ile de-
ğerlendirilmesi ve kişisel ısıl konfor sistemleri çalışma kapsamında incelenmiştir.

M. Özgün Korukçu ve Muhsin Kılıç’ın “Isıl Konfor İçin Nesnelerin İnterneti Kullanımı” isim-
li çalışmalarında; kablosuz sensör ağı (WSN), android, kablosuz bağlantı (WI-FI) gibi değişik 
platformlar kullanılarak ısıl konfor parametrelerinin nesnelerin interneti ile izlenmesi, kontrol 
edilmesi ve sonuç olarak ısıl konfor indeksinin iyileştirilmesi üzerine yapılmış bazı çalışmalar 
incelenmiştir.

Nurdan Yıldırım ve arkadaşlarının “Isıl Konfor ve Enerji Tüketimi Açısından İki Üniversite Bina-
sının İncelenmesi” isimli çalışmalarında; Yaşar Üniversitesi’nin farklı iklimlendirme sistemleri ve 
tasarımına sahip iki binası enerji verimliliğini arttırmak açısından incelenmiştir. Binaların birim 
kullanım alanına göre enerji performans değerleri belirlenmiş ve analizler için iki binadaki bazı 
ofis ve sınıflarda sıcaklık, nem CO2 ve basınç gibi ısıl konfor ve iç hava kalitesi parametreleri 
ölçülmüş, bu verilere bağlı olarak yapılan değerlendirmeler sonucunda binalarda enerji verimlili-
ğinin arttırılmasına yönelik öneriler sunulmuştur.

Bahadır E. Yüce ve Erhan Pulat’ın “Alttan Isıtma Sisteminin Kullanıldığı Bir Ofis Odasında Isıl 
Konfor ve İç Hava Kalitesinin Sayısal Olarak İncelenmesi” isimli çalışmalarında; alttan ısıtmalı 
bir ofis odasında nefes alıp veren bir termal manken modeli yardımı ile havanın dinamik ve ısıl 
dağılımı, CO2’ye bağlı iç hava kalitesi sayısal olarak araştırılmış, tanımladıkları sınır koşullarına 
göre odanın ısıl konforu ve iç hava kalitesi incelenmiştir.

Dergimiz www.mmo.org.tr internet sitemizde yer alan “Yayınlar” bölümünden takip edilebilmek-
tedir.

Esenlik dileklerimizle.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Aralık 2021
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Eksenel Çıkışlı Radyal Fan Sistemi Tasarımı

ÖZ
Radyal fanlar hava veya gaz nakline gerek duyulan klima santralleri, havalandırma tesisatları vb. 
gibi pek çok yapıda kullanılmaktadır. Son zamanlarda radyal fanların performans artırımlarına 
yönelik pek çok çalışma yapılmakta ve fan kanatları üzerinde yapılan değişiklikler ile yüksek perfor-
manslı fanlar elde edilebileceği vurgulanmaktadır. 
Bilindiği üzere radyal fanlarda, akış fanın içerisine eksenel olarak girip 90° dönerek ve radyal ola-
rak çıkmaktadır. Klima santrallerinde çoğunlukla çift emişli salyangozlu radyal vantilatörler ve 
salyangozsuz plug fanlar kullanılmaktadır. Plug fanlar, salyangozlu vantilatörlere göre daha düşük 
verimli olsa da sağladığı montaj kolaylığı ve yer tasarrufu üstünlüğü nedeniyle daha yaygın olarak 
kullanılmaktadırlar.
Plug fanlarda, rotorda basınçlandırılmış hava, çıkışta enerjisinin önemli bir kısmını yitirmekte ve 
hava hızındaki büyük değişim sistemin gürültü seviyesinin artması ile sonuçlanmaktadır. Birden 
fazla fanın dizilmesi ile oluşturulan fan demeti uygulamalarında, fanların birbirleriyle etkileşimini 
ortadan kaldırma amacıyla fanların aralarına belirli uzaklıklarda ayırıcı duvarlar yerleştirilmekte 
ve bu nedenle sistem boyutları büyümektedir. Rotor çıkışına bir eksenel yönlendirici yerleştirilme-
siyle plug fanların bu dezavantajlarının ortadan kaldırılabileceği öngörülmektedir. 
Plug fan çıkışındaki akışın eksenel hale getirilmesi, klima santrallerindeki diğer ekipmanların (filt-
re, eşanjör, nemlendirme ünitesi vb.) performanslarını da arttıracaktır. 
Bu nedenle bu çalışma kapsamında radyal fanın hemen çıkışına konumlandırılan, akışı 90° döndüre-
rek eksenel hale getiren bir yönlendirici bileşen tasarlanmış ve performansı hesaplamalı akışkanlar 
dinamiği (HAD) analizleri ile incelenmiştir. Ayrıca tasarlanan bu yönlendiricinin fan performansı 
üzerindeki etkisi de çalışılmıştır. Varılan sonuç yönlendiricinin sistemin debisini ve verimini arttır-
dığı yönündedir.
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ABSTRACT
Centrifugal fans are used in the air conditioning plants, ventilation systems and etc to pressur-
ize the air and gas. Recent studies have been shown that the blade shape (airfoil type instead of 
constant thickness type) has an important influence on the performance of radial fans.
In air conditioning plants and ventilation systems, double suction fans with volute or plug 
fans are mostly used. Plug fans are preferred due to the easy installation and their relatively 
small size in spite of their low efficiency compare to the fans with volute. The kinetic energy 
of the pressurized air is lost at the exit of the fan resulting the increase of the noise level of the 
system. Moreover the swirling flow influences the performances of the other components of the 
system such as filters, heat exchanger etc.. In the case of plug fan array (fan wall) applications, 
the exit conditions might have an important influence on the fan performance due to the inter-
action between neighbouring fans. In order to prevent this interaction, each plug fan is placed 
in the bounded box resulting large plant size. 
The main purpose of the present study is to eliminate the above mentioned disadvantages 
of plug fans. In order to achieve high system performance together with high plug fan per-
formance, a flow-director is placed at the exit of the rotor which converts the flow in axial 
direction. 
The influence of the flow-director on the fan performance is studied by using computational 
fluid dynamics (CFD) technique. It is concluded that the performance of the plug fan rotor is 
increased by the flow-director. 

Keywords
Radial Fans, Centrifugal Fans, Diffuser, Flow-Director, Computional Fluid Dynamics (CFD). 
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Design of a Radial Fan System With an Axial 
Exit

Develi, S. D., Sönmez, O., Ayder, E., Eksenel Çıkışlı Radyal Fan Sistemi Tasarımı, 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Bildiriler Kitabı, sf. 898-907, 
17-20 Nisan 2019.
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1. GİRİŞ

Radyal (santrifüj) fanlarda, akış fan içerisine ekse-
nel olarak girmekte ve radyal olarak çıkmaktadır. 
Bu durum birden fazla fanın yanyana çalıştığı fan 
demeti uygulamalarında gerekli önlemlerin alın-
maması durumunda fanların performansını önemli 
ölçüde etkileyebilmektedir. Zira bu etkileşimi en 
aza indirgemek için, fan demeti uygulamalarında 
plug fanlar bir yüzü açık kutular içinde çalışacak 
şekilde yanyana yerleştirilirler. Fan çıkışı ile kutu 
çeperi arasında belirli bir mesafenin olması gerek-
liliği, sistemin boyutlarını büyütür. Bu olumsuz-
luk, fandan çıkan basınçlandırılmış havanın düz-
gün bir şekilde yönlendirilip, olabildiğince az akış 
enerjisi kaybı ile eksenel hale getirilmesi ile gide-
rilebilir. Bunu yapabilmek için fan çıkışında radyal 
doğrultudaki akışı eksenel doğrultuya yönlendi-
recek bir elemana ihtiyaç vardır. Bu elemanın ilk 
bölümü kanatsız bir yayıcı olarak çalışarak statik 
basıncı artıracaktır. Literatürde kanatlı ve kanat-
sız difüzörler çokça çalışılmış olmasına rağmen, 
o çalışmalarda akışın eksenelleştirilmesi üzerine 
durulmamıştır.

Meakhail ve Park [1], tek kademe santrifüj fan çarkı 
ve çıkışında yer alan kanatlı difüzör içindek hız da-
ğılımının ölçüldüğü deneysel bir çalışma ve bütün 
fan sistemi (çark, kanatlı difüzör ve salyangoz) için 
sayısal bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Deneysel 
çalışmada parçacık görüntülemeli akış hızı ölçüm 
cihazı (PIV-Particle Image Velocimetry) kullanıl-
mış, sayısal çalışmalar ise CFX-Tascflow ile ger-
çekleştirilmiştir. Sonuç olarak deneysel çalışmalar 
ile daimi olmayan akış modeli kullanılarak yapılan 
sayısal çalışmaların sonuçları karşılaştırılmış ve 
sayısal çalışmaların akışı büyük bir yaklaşıklık ile 
hesaplayabileceği vurgulanmıştır.

Sharma ve Karanth [2], çarktaki ve kanatlı difüzör 
üzerindeki yarım kanatçıkların performansa etki-
sini incelemişlerdir. HAD analizleri sonucunda, 
difüzörün çıkışına yakın yerleştirilen yarım kanat-
çıkların, statik basıncın artımında önemli rol oyna-
dığı gösterilmiştir. Yine aynı şekilde fan çıkışına 
ve difüzör girişine yerleştirilen yarım kanatçıkla-
rın da, az da olsa fanın statik basıncını artırdığı 
hesaplanmıştır.

Li [3], elektrik süpürgelerinde kullanılan tek ka-
demeli santrifüj fanın (Şekil 1) performansını be-
lirlemeye yönelik bir sayısal model geliştirmiş ve 
bir fanın deneysel çalışmaları ile sınamıştır. Bu 

çalışmada fan ve çıkışında yer alan kanatlı difüzör 
içindeki akışı detaylıca incelenmiş ve bu tip uygu-
lamalarda kullanılan fanlar için tasarım önerileri 
sunulmuştur.

Cherdieu ve diğ. [4], santrifüj fan ve kanatlı difü-
zörlerle ilgili bir dizi deneysel ve sayısal çalışmalar 
gerçekleştirmiştir. Bu çalışmalar beş farklı debi 
değerinde gerçekleştirilmiş ve fanın performan-
sının tasarım dışı çalışma koşullarında da kabul 
edilebilir bir yaklaşıklık ile sayısal yöntem ile he-
saplanabileceğini göstermişlerdir.

Madwesh ve diğ. [5], bir santrifüj fan ve kanatlı 
difüzör arasındaki etkileşimi ve akışı incelemiş-
lerdir. Bu çalışma sırasında akışın daimi olmayan 
yapısını daha iyi çözümleyebilmek için hareketli 
çözüm ağı kullanılmıştır. Sonuç olarak, aynı kanat 
sayısına sahip fanlarla yapılan çalışmalarda daha 
yüksek basınç oranına; kanat sayısı en az olan di-
füzör ile ulaşılmıştır. Ayrıca fan kanat sayısı artı-
rıldığında daha yüksek basınç oranına ulaşıldığı 
belirtilmiştir.

Şekil 1. Li’nin üzerinde çalıştığı santrifüj fan ve 
kanatlı difüzör [3]

Jung ve diğ. [6], yüksek hızlı santrifüj fanlarda 
difüzör tasarımı üzerine yapıtıkları çalışmada altı 
farklı tasarım parametresi (difüzör kanat sayısı, 
çark çıkışı difüzör kanatlarının meridyenel uzun-
luğu, eksenel yönlendicinin kanat uzunluğu, di-
füzör kanatlarının hucum kenarındaki kesit alanı, 
eksenel yönlendiricinin kanatlarının çıkış açısı, 
kanatlardaki maksimum kalınlık ve kanatlardaki 
maksimum kalınlık dağılımı) incelenmiştir (Şekil 
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1). Çalışmalar sırasında HAD tekniği kullanılmış 
olup; sonuç olarak performansı en çok etkileyen 
parametrelerin eksenel yönlendiricinin kanatları-
nın çıkış açısı ve difüzör kanat sayısı olduğu vur-
gulanmıştır.

 Şekil 2. Jung ve diğ. üzerinde çalıştığı kanatlı difüzör 
yapısı [6]

Önceden de bahsedildiği gibi literatürde salyan-
gozsuz radyal fanların çıkışına tasarlanabilecek 
ve akışı eksenelleştirecek bir kanatsız bir yönlen-
dirici tasarımdan bahsedilmemektedir. Bu sebep-
ten dolayı fan içerisine eksenel olarak giren akışın 
yine eksenel çıkması amacıyla fanın çıkışına bir 
yönlendirici tasarlanmış ve fan performansına et-
kileri HAD çalışmaları ile gösterilmiştir. Yapılan 
analizler sonucunda fan çıkışındaki akışı eksenel 
hale getiren bu yönlendiricinin fan performansını 
artırdığı görülmüştür.

2. EKSENEL YÖNLENDİRİCİNİN 
TASARIMI

Eksenel yönlendiricinin çıkışında yer aldığı plug 
fanın resimleri Şekil 3’de ve geometrik boyutları 
Tablo 1’de verilmiştir. Radyal fanın airfoil şeklin-
de profile sahip altı adet kanadı vardır. Bu çalışma 
kapsamında sabit kalınlıklı kanat profiline göre 
daha yüksek verime sahip olan airfoil kanatlara sa-
hip radyal fanın kullanılması tercih edilmiştir [7]. 

 

Şekil 3. Airfoil kanat profiline sahip radyal fan

Tablo 1. Fanın Boyutları

Fan Çapı (Kanat Bitiş Çapı) 310 mm
Kanat Başlangıç Çapı 210 mm
Emme Çapı 205 mm
Göbek ve Yanak Çapı 325 mm
Kaat Giriş Yüksekliği 110 mm
Kanat Çıkış Yüksekliği 96 mm
Giriş Açısı 16°
Çıkış Açısı 29°

Tablo 1’de boyutları verilmiş radyal fanın çıkışında 
yer alan akış yönlendiricinin meridyenel görünü-
mü Şekil 4’de verilmiştir. Eksenel yönlendiricinin 
tasarımında, dış çeper geometrisinin, imalat kolay-
lığı bakımından çember parçası biçiminde olması 
tercih edilmiştir. Çark çıkışından yönlendirici çı-
kışına kadar tanımlanan yönlendirici kesit alanı 
dağılımı Şekil 5’de yer almaktadır. 

Şekil 4. Eksenel yönlendiricili fan sistemi
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Yönlendiricinin kesit alanının artış gösterdiği ilk 
bölümünde akışın statik basıncı artacaktır. Ay-
rıca fan çıkışında akışta oluşan yüksek ve düşük 
enerjili bölgeler çok kısa bir mesafede hızlı bir 
şekilde karışarak görece olarak düzgün dağılıma 
sahip akış yapısı oluşacaktır. Bu koşulların fanın 
performansını olumlu yönde etkilemesi beklenir. 
Söz konusu basınç artışının akış ayrılmasına yol 
açmayacak biçimde gerçekleştirilebilmesi önemli-
dir. Bu çalışmada bu hususa dikkat edilerek alan 
dağılımı belirlenmiştir. Akışın hızlandığı ikinci 
bölümde ise akış radyal doğrultudan eksenel doğ-
rultuya dönmektedir. Hızlanan akış nedeniyle bir 
akış ayrılmasının beklenmeyeceği öngörülse de 
merkezkaç kuvvetlerin basınç dağılımı ile denge-
lenmemesi durumunda ikincil akışların oluşması 
ve enerji kayıplarına yol açması olasıdır. Eksenel 
akışın yer aldığı üçüncü bölümde ise kesit dağılımı 
görece olarak değişmemektedir ve sadece sürtün-
me kayıpları söz konusudur. 

3. AKIŞ ANALİZLERİ

Fan ve yönlendiriciden oluşan sistemin, HAD yön-
temi kullanılarak detaylı akış analizleri gerçek-
leştirilmiş ve performansı hesaplanmıştır. HAD 
yönteminin gerçekleştirilmesi için gereken akış 
hacmi ve çözüm ağı yapısı oluşturma işlemlerinde 
sırasıyla Ansys Design Modeller ve Ansys Mes-
hing modülleri kullanılmıştır. Fan ve yönlendirici 
sistemi içerisindeki akış çözümlemeleri ise Ansys 
CFX modülü yardımıyla türbülanslı akışta RANS 
(Reynolds Averaged Navier-Stokes) denklemleri 

çözülerek gerçekleştirilmiştir. Daha sonra sonuçlar 
Ansys CFD-Post modülü ile incelenmiştir.

Şekil 3’de gösterilmiş olan üç boyutlu fan katı mo-
delinden, akış analizlerini gerçekleştirebilmek için 
akış hacimlerinin oluşturulması gerekmektedir. 
Bu çalışmada eksenel yönlendirici olmadan yapı-
lan çalışmalar için fanın çıkışına, akış bölgesi çıkış 
sınır koşullarını daha doğru tanımlayabilmek için, 
akışa dik kesit alanı sabit biçimde tasarlanan, ka-
natsız bir difüzör; fanın girişine ise, her iki durum 
için de, silindir biçiminde bir giriş hacmi yerleş-
tirilmiştir. Yönlendiricisiz durum için oluşturulan 
difüzör ve giriş hacmi Şekil 6’da görülmektedir.

Çözüm ağı yapısı oluşturulurken, çeperlerde olu-
şacak olan sınır tabakanın doğru modellenmesine 
özen gösterilmiştir. Radyal fan içindeki türbülanslı 
akışın hesaplanmasında, literatürdeki uygulamalar 
esas alınarak, k-ω SST (Shear Stress Transport) 
modeli kullanılmıştır. Bu türbülans modeli ile sınır 
tabakayı doğru modelleyebilmek için, sınır taba-
kaya oluşturulan çözüm ağının ilk elemanın yük-
sekliğinin bir ölçüsü olan y+ boyutsuz değerinin 
3’ten küçük olması sağlanmıştır [8]. Hesaplamalar 
yaklaşık 3,5 milyon eleman ile gerçekleştirilmiştir. 
Çözüm ağı kalitesini gösteren çarpıklık (skewness) 
değeri maksimum 0,85 mertebesinde olup oluştu-
rulan çözüm ağı yapıları Şekil 6 ve Şekil 7’de gös-
terilmiştir. 

Akış çözümleri RANS denklemleri kullanılarak 
Ansys CFX modülü ile gerçekleştirilmiştir. Rad-
yal fanın dönüşü MRF (Çoklu Koordinat Sistemi 

Şekil 5. Eksenel yönlendiricinin akış doğrultusunda kesit alanı dağılımı
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- Multiple Referance Frame) ile modellenmiştir. 
Hesaplamalarda kullanılan sınır koşulları Tablo 
2’de verilmiştir. 

 Tablo 2. Sınır Koşulları

Devir sayısı d/d 2880
Giriş sınır koşulu Toplam Basınç 

(Pa)
0 (atmosferik sınır 

koşulu)
Çıkış sınır koşulu Statik Basınç 

(Pa)
650 

Duvar sınır koşulu - kaymamazlık sınır 
koşulu

Çalışmada göz önüne alınan radyal fanın tasarım 
noktasına ait değerler, 2880 d/dak değerinde, 2100 

m3/sa debi ve 650 Pa statik basınç artışı biçiminde-
dir. Fan performans haritası, 520 Pa, 650 Pa ve 780 
Pa statik basınç artışı değerleri için elde edilmiştir.

Tablo 3’de söz konusu basınç artışı değerleri için 
gerçekleştirilen analizin sayısal sonuçları; Şekil 
8’de ise her iki durum için karşılaştırılmalı grafik-
sel performans haritaları görülmektedir. 

Tablo 3’de yer alan sayısal değerler, fan içindeki 
aynı statik basınç artışına karşılık, yönlendirici-
li sistemin, fanda herhangi bir verim kaybına yol 
açmadan, daha yüksek debi değerleri sağladığını 
göstermektedir. Tasarım dışı koşullarda yönlendi-
rici, fanın veriminde bir miktar azalmaya neden 
olmaktadır. Yönlendirici çıkışında görece olarak 
daha eksenel olan akışın, sistemin diğer elemanları 
üzerindeki performans etkisinin olumlu yönde ola-
cağı değerlendirilmektedir. 

Şekil 9’de çark içindeki bağıl akış ve yönlendirici-
deki mutlak akış vektörlerinin gösterilen meridye-
nel düzlem üzerine izdüşümleri, vektörlerin renk 
ölçeği ile birlikte gösterilmektedir. Akış yönlendi-
ricinin, akışı 90ᵒ döndürerek eksenelleştirdiği gö-
rülmektedir. Yönlendirici içinde, özellikle dönüş 
bölgesinde, ikincil akışların varlığı, yönlendirici 
geometrisinin iyileştirilmesi ile daha iyi perfor-
mans değerlerine ulaşılabileceği sonucunu doğur-
maktadır. 

Şekil 10’da fanın orta düzleminde, yönlendiricili 
(solda) ve yönlendiricisiz (sağda) durumda, 650 Pa 
basınç artışı çalışma koşulunda, statik basınç da-
ğılımları yer almaktadır. Fanın her iki durum için-
de performans değerlerinin aynı kaldığı bu durum 
için (Şekil 8), basınç dağılımları da aynıdır. Debi-
nin az miktarda değişmesinin basınç dağılımı üze-
rinde bir etkisinin olmadığı görülmektedir. Benzer 
durum, fan kanatları üzerindeki statik basınç da-
ğılımlarının karşılaştırımasında da söz konusudur 
(Şekil 11). 

Tablo 3. Analiz Sonuçları

Devir Sayısı 2880 d/d

 
Debi (Q) Basınç Farkı (ΔPst) Akışkan Gücü Tork Mil Gücü Verim

m3/sa Pa W Nm W -

Fan
1653 780 358,15 1,77 533,22 0,67
2465 650 445,07 2,09 631,23 0,71
3177 520 458,90 2,20 663,50 0,69

Eksenel 
Yönlendiricili 
Fan Sistemi

1754 780 380,03 1,89 569,41 0,67
2623 650 473,60 2,21 665,62 0,71
3150 520 455,00 2,22 670,14 0,68

Şekil 6. Yönlendiricisiz fan için oluşturulan çözüm 
ağı yapısı

Şekil 7. Eksenel yönlendiricili fan için oluşturulan 
çözüm ağı yapısı
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Şekil 8. Fan ve eksenel yönlendiricili fan sistemi performans haritası

Şekil 9. Yönlendirici ile akışın 90° döndürülmesi (Yönlendirici içerisindeki hız vektörleri)

Şekil 10. Eksenel yönlendiricili sistemdeki (solda) ve tekil durumdaki (sağda) fan içerisindeki statik basınç 
dağılımları
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SONUÇ

Çalışma kapsamında, airfoil profil biçimli kanat-
lara sahip bir radyal fanın, çıkışındaki akışı ek-
senelleştiren bir yönlendirici ile birlikte çalışması 
incelenmiştir. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği 
(HAD) tekniği kullanıldığı çalışmada aşağıdaki 
sonuçlara ulaşılmıştır:

• Akış yönlendiricinin, tekil fan performansı 
üzerinde olumlu etkisi bulunmaktadır. Yön-
lendirici ile çalıştırılan fanda aynı statik ba-
sınç artışında hem fazla debi hem de daha 
yüksek verim değeri elde edilmektedir.

• Akış yönlendirci sayesinde, daha iyi perfor-
mans değerlerini daha küçük genel boyutlar 
ile sağlayabilecek fan demetleri imal etmek 
mümkün olabilecektir. 

• Fanın çıkışına yerleştirilen yönlendirici, so-
nucunda sistemin filtre, eşanjör, nemlendirme 
ünitesi gibi elemanlarının performanslarının 
artması beklenmektedir. 
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Kanat Profili-Silindir Konfigürasyonunun 
Aerodinamik ve Aeroakustik Performansının 
Sayısal Analizi

ÖZ

Fanlar, rüzgâr ve su türbinleri gibi birçok akım makinesinde ve uçak gövdesi bile-
şenlerinde akışın fiziğinin ve akustik performansının anlaşılmasında, kanat profili-
silindir konfigürasyonlarının akış performansından yararlanılmaktadır. Silindirin 
arkasında meydana gelen kayma tabakası ayrılmaları ve Von Karman girdapları, 
kanat girişinde parçalanmakta ve birçok küçük yapı meydana getirmektedir. Or-
taya çıkan akış-katı yüzey etkileşimine bağlı olarak gürültü ve titreşim meydana 
gelmektedir. Akım makinelerinde geniş bant gürültüsünün en önemli sebebi, türbü-
lanslı akış ve stator kanat giriş ucu etkileşimidir. Bundan dolayı akım makineleri 
gürültüsünün analizi için, kanat profili-silindir konfigürasyonu modellemesi yapı-
lır. Bu çalışmada, kanat profili dairesel silindirin iz bölgesine yerleştirilerek sayısal 
simülasyonlar yapılmıştır. Simülasyonlar için Large Eddy Simulation (LES) metodu 
kullanılmıştır. Sayısal sonuçlar literatürdeki deneysel çalışmalar ile karşılaştırıla-
rak sonuçlar doğrulandıktan sonra, farklı çaplardaki silindirler için simülasyonlar 
yapılarak, silindir çapının girdap oluşum bölgesi, akış birleşme noktası, akış ayrıl-
ma noktası, basınç dağılımı ve ses basınç seviyesi üzerindeki etkileri incelenmiştir. 
Elde edilen sonuçlar, Strouhal sayısındaki artış ile ses basınç seviyelerinin yüksel-
diğini göstermiştir. 
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ABSTRACT

Flow performance of the rod-airfoil configurations is taken into consideration in 
order to understand the flow physics and acoustic performance of turbomachines, 
such as fans, wind and water turbines. Shear layer and Von-Karman vortex struc-
tures break apart at the leading edge of the airfoil and small vortices are generated 
through the airfoil. Due to the flow-solid surface interaction, noise and vibration 
arise. As the main reason of the broadband noise in the turbomachines is also in-
coming turbulent and stator interaction, rod-airfoil configurations can model tur-
bomachines perfectly. In this study airfoil is placed in the wake region of the cylin-
der and the obtained results are compared with the experimental results from the 
literature. It was shown that, the developed numerical method and Computational 
Aeroacoustics Analysis (CAA) methodology compare well with the measurements 
obtained in an accompanying experiment. After validating, the results obtained 
with the developed numerical methodology, the cylinder diameter effects on vortex 
zones, separation point, reattachment point and sound pressure level is investigat-
ed. It was observed that with the increase in the Strouhal number, the Sound Pres-
sure Level (SPL) levels of the configuration rises. 
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1. GİRİŞ

Uçak gövdesi bileşenlerinde oluşan aerodinamik 
gürültü, ticari uçak gürültü emisyonlarına önem-
li bir katkı sağlamaktadır. Uçak bileşenlerinden 
oluşan gürültünün minimize edilmesi için, sivil 
havacılık regülasyonları tanımlanmış ve bu konu-
da birçok araştırma yapılmıştır. Günümüzde, akış 
kontrolü ve adaptif teknikler gürültü sönümlemede 
olası çözüm yolları olarak literatürde yerini almış-
tır. Son yıllarda ise, gürültü analiz metodu olarak 
uçak kanatları önüne ve arkasına silindir yerleşti-
rilmesi yaygın bir çalışma konusu haline gelmiştir 
[1].

Reid [2], 20. yüzyılın başlarında dönen silindirlerin 
Magnus etkisine yol aştığını bu sebep ile bu yapı-
ların havacılık uygulamalarında yer edinmesi ge-
rektiğini savunmuştur. Aynı zamanda Flettner [3], 
geleneksel gemi yelkenlerinin dönen silindirler ile 
değiştirilerek itki gücünde artış sağlanabileceğini 
göstermiştir. Bu süreçte yapılan birçok çalışma so-
nucunda özellikle denizcilik ve hava taşıtlarında 
konu ile ilgili birçok patent çalışması mevcuttur. 
Ancak, gerçekçi mühendislik problemlerinde bu 
fikirler hayata geçirilememiştir [1].

Günümüzde, bilgisayar teknolojisinin ve sayısal 
hesaplama yöntemlerinin her geçen gün gelişme-
si beraberinde Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği 
(HAD) yöntemlerinin ilerlemesini, maliyetlerin 
düşmesini, nümerik metotların doğruluğunun 
artmasını sağlamıştır. Böylece, hava araçlarında, 
rüzgâr türbinlerinde, deniz sevkiyatında hatta ısı 
transferi iyileştirmesi problemlerinde dönen silin-
dirlerin yarattığı magnus etkisi üzerine ayrıntılı 
olarak çalışılmıştır [3-5]. 

Aerodinamik performansa olumlu etki ettiği ke-
sinleşmiş olan dönen silindirin aeroakustik olgu-
ların üzerine etkileri araştırılmaya başlanmıştır. 
Silindir gibi basit bir geometri ile akış yönündeki 
türbülanslı akış başarılı bir şekilde temsil edile-
bilmektedir. Bu sayede aerodinamik gürültünün 
modellenmesinde, silindir-kanat profili akışlarının 
deneysel ve sayısal analizi sonuçlarından bir ölçüt 
olarak yararlanılmaktadır [6]. 

Jacob ve diğerleri [7], deneysel ve sayısal olarak, 
dönen silindirin akış kontrolü üzerindeki etkisini 
irdeleyen ilk araştırmacılardandır. Bu çalışma-
da, RANS (Reynolds Ortalamalı Navier Stokes) 
ve LES (Large Eddy Simulation) yaklaşımları ile 

akustik alan çözümlenmiştir. LES yaklaşımının 
deneysel Strouhal sayısına daha yakın değerler ver-
diği aynı zamanda LES ile elde edilen geniş bant 
gürültüsü sonuçlarının deneysel sonuçlarla daha 
uyumlu olduğu gözlemlemişlerdir. Casalino ve di-
ğerleri [8], NACA-0012 kanat profili-silindir kon-
figürasyonu akış alanını ve akustik özelliklerini 
analiz etmek için deneysel çalışmalar gerçekleştir-
miştir. Yapılan bu çalışmalarda silindir çapı 0,016 
m, kanat kord uzunluğu 0,1 m olarak belirlenmiş 
ve serbest akış hızı 20 m/s için akustik ölçümler 
rüzgâr tüneli deneyleri ile yapılmıştır. Aynı prob-
lem Ffowcs-Williams–Hawkings (FW-H) anolojisi 
yardımı ile sayısal olarak da çözülmüş ve sayısal 
çözümlerin deneysel sonuçlar ile tutarlı olduğu 
ortaya konmuştur. Lockard vd. [9], RANS/FW-H 
metodu ile helikopter rotorlarında aerodinamik 
gürültünün başarılı bir şekilde modellenebildiği-
ni savunan bir başka araştırmacıdır. Kato vd. [10], 
LES/FW-H ile sınır tabakası kaynaklı gürültünün 
çözümlenmesinin iyi bir sayısal yaklaşım olduğu-
nu ortaya koymuşlardır. 

Literatürde silindir-kanat konfigürasyonu için ae-
rodinamik ve aeroakustik performans incelemesi 
yapan birçok çalışma bulunmaktadır. Diğer yan-
dan; girdap-yapı etkileşimine (vortex-structure 
interaction) bağlı olarak, gürültünün mekanizma-
sının değiştiği bilinmesine rağmen silindir çapının 
aeroakustik üzerine etkileri nadir olarak incelen-
miştir. Bu çalışmada silindir çapı değişiminin, 
girdap oluşum bölgeleri, akış birleşme noktaları, 
ayrılma noktaları, basınç dağılımları ve ses ba-
sınç seviyeleri üzerindeki etkileri sayısal olarak 
incelenmiştir. Çalışmada Large Eddy Simulasyon 
(LES) yöntemi kullanılmıştır. Sayısal çözümler 
için ANSYS FLUENT yazılımı kullanılmıştır. 

2. MATEMATİKSEL FORMÜLASYON

2.1. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği 
(HAD) Modeli 

Bu çalışmada analizler Large Eddy Simulation 
(LES) metodu kullanılarak yapılmıştır. LES yön-
temi, akıştaki büyük boyutlu türbülans yapılarını 
Navier-Stokes denklemlerini kullanarak çözüm-
lerken, küçük boyuttaki türbülans yapılarını ise 
modellemektedir. Bu yaklaşımından dolayı LES 
yöntemi, çözümlenen ölçekler kıyaslandığından 
RANS ve DNS yöntemlerinin arasındadır. LES 
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yöntemi DNS yöntemine göre daha ucuz bir yakla-
şım olmasına rağmen, RANS metoduna göre daha 
maliyetlidir ve daha sık ağ yapılarının kullanılma-
sını gerektirir. Ayrıca akışın istikrarlı hale gelmesi 
için çözüm sürelerinin RANS metoduna göre daha 
uzun tutulması gerekmektedir [11]. Zamana bağlı 
Navier-Stokes denklemleri filtrelenerek LES denk-
lemleri elde edilir. Çalışma kapsamında sayısal 
çözücü olarak ANSYS 18 Fluent paket programı 
kullanılmıştır. ANSYS 18 Fluent, filtreleme için 
sonlu hacim ayrıklaştırma yöntemini kullanmak-
tadır. Akışın temel denklemleri ve türbülans model 
denklemleri Eş. (1) – (4)’de verilmiştir. 
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Eşitlik (1) ve (2)’de üst çizgi filtrelenen değişken-
leri sembolize etmektedir. Eşitlik (2)’de σij stress 
tensörüdür ve Eşitlik (3)’de verildiği şekilde ifade 
edilir. 
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Eşitlik (2)’de τij terimi türbülans stress terimidir 
(subgrid-scale stress) ve aşağıdaki gibi ifade edi-
lebilir:

τij = uiuj − uiuj  (4)

Ansys Fluent programında türbülans stress terimi 
Boussinesq hipotezi ile ifade edilmektedir.

τij −
  1 

 τkk δij = − 2μτ Sij  (5)

       
 3

Stres tensörü Sij ise RANS yaklaşımında olduğu 
gibi çözümlenmektedir. μτ terimi, eddy viskozite 
terimidir ve Smagorinsky-Lilly subgrid-scale mo-
deli ile tanımlanmaktadır. 

2.2. Aeroakustik Modeli (CAA) 

Teorik olarak, aerodinamik kaynaklı gürültü, akış-
taki girdap yapılarından kaynaklanmaktadır. Gir-
daplar türbülanslı akıştaki rastgele, lineer olmayan 
ve zamana göre değişen yapılardır. Lighthill [12], 
klasik akustik anolojiyi, akışın kendisinin yarattığı 
gürültü olarak tanımlamakta ve monopol, dipol ve 
quadrupol olarak ayırmaktadır. Sayısal analizlerde 
akış parametreleri HAD yardımı ile belirlenmek-

tedir. Akustik çözümlemelerinde ise Farassat ve 
Casper [13] dört farklı yöntemden bahsetmektedir. 
Bu çalışmada, literatürde çok kullanılan yaklaşım 
olan hibrit sayısal akustik yaklaşımından yararla-
nılarak gürültü seviyesi belirlenmiştir [14]. 

Ffowcs-Williams–Hawkings denklemleri yardımı 
ile ses ölçüm noktalarında akustik sinyal değerleri 
hesaplanmıştır. Ffowcs-Williams–Hawkings denk-
lemi Eş. (6)’da verilmiştir. 

[ 
∂2   

− c2
o       

∂2   
 ] (H(f)ρʹ) 

  ∂t2          ∂xi ∂xi      

=     
∂2      

(TijH(f)) −  
∂     

(Fiδ(f)) +  
∂   

(Qδ(f))
 

(6)
      ∂xi ∂xi                                ∂xi                 ∂t

Denklemde t zaman, xi kartezten koordinatları, Tij 

Lighthill stres tensörü, Q zamana bağlı debiyi f ise 
zamana bağlı hızı ifade etmektedir. Denklemin sağ 
tarafındaki üç terim sırası ile monopol, dipol ve 
quadrupol terimleridir. Denklemler hakkında daha 
ayrıntılı bilgi Gümüş’ün [14] çalışmasında buluna-
bilir. 

2.3. Sayısal Sonuçların Doğrulaması

Jacob vd.’nin [7] deneysel çalışması, karşılaştı-
rılabilecek yeterli veri olduğundan ve sayısal ça-
lışmanın yapılabilmesi için gerekli tüm veriler 
bilindiğinden sayısal olarak çözümlenebilecek bir 
deneysel çalışmadır. Jacob vd.’nin çalışmasında, 
10 mm çapa sahip bir silindirin arkasına 100 mm 
kord uzunluğuna sahip bir NACA 0012 profili yer-
leştirilmiş ve 72 m/s serbest akış hızı için deneysel 
çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda si-
lindir-kanat modelinin aeroakustik karakteristikle-
rinin sayısal incelemesine ilk olarak Jacob vd.’nin 
[7] deneysel çalışmasının sayısal simülasyonu ile 
başlanılmıştır. 

Kullanılan sayısal yöntemi doğrulamak için, Ja-
cob vd.’nin [7] deneysel çalışması esas alınmıştır. 
Şekil 1’de silindir-kanat yapısının şematik görünü-
mü, boyutları ve çözüm alanı verilmiştir. Sayısal 
çözümde kullanılan sınır koşulları da Şekil 1’de 
gösterilmiştir. Akış alanı girişi, hız girişi olarak 
tanımlanmıştır. Tanımlanan serbest ortam hızı için 
Mach sayısı 0,2, silindire göre hesaplanan Rey-
nolds sayısı ise 48000 değerindedir. 

Akış alanı, iki boyutlu olarak zamana bağlı, basınç 
tabanlı sıkıştırılamaz koşullar için Navier-Stokes 
denklemlerinin LES yaklaşımı ile çözümü ile elde 
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edilmiştir. Akış alanı 14 farklı bölgeye ayrılarak 
çözüm ağı oluşturulmuştur. Sayısal ağ tipi olarak 
dış akış analizlerinde daha çok tercih edilen ve 
deneysel veriler ile daha uyumlu sonuçlar verdiği 
tespit edilen dörtgen ağ yapısı tercih edilmiştir. Si-
lindir-kanat etkileşiminin irdelenebilmesi ve akış 
ayrılmaları, girdap oluşumları gibi akustik hesap-
lamalara direk etki eden olguların iyi anlaşılabil-
mesi için Şekil 2’de verilen üç ana bölgede daha sık 
ağ yapıları oluşturulmuştur. Çalışma kapsamında 
elde edilen çözüm ağı düğüm noktası sayısı yakla-
şık 1,8 milyon iken, Şekil 2’de verilen üç ana bölge-
de sayısal ağ boyutları yaklaşık 5x10-4’m’dir

Akış kıyaslaması, akış yönündeki hız bileşeni (u) 
profilleri değerlendirilerek gerçekleştirilmiştir. 
Şekil 3’de, silindir önü (x/c=−2,21), silindir arkası            
(x/c=−0,87) ve silindir uzağında (x/c=−0,25) sayı-
sal olarak elde edilmiş olan hız profilleri, deneysel 
olarak elde edilmiş hız profilleri [7] ile karşılaştı-
rılmıştır. Şekil 1’de hız profillerinin verildiği ko-
numlar şematik olarak gösterilmiştir. Konumları 
boyutsuzlaştırmak için konum değerleri kanat kord 
uzunluğuna (c=0,1 m) bölünmüştür. Hız değerle-
ri ise serbest ortam hızı değerine (u0=72 m/s) bö-
lünerek boyutsuzlaştırılmıştır. Silindir arkasında 
simetri noktasında oluşan durma noktasına bağlı 

Şekil 1. Silindir-kanat yapısı şematik görünüşü ve sınır koşulları

Şekil 2. Silindir-kanat yapısı için oluşturulan ağ yapısı



ARAŞTIRMA MAKALESİ

Tesisat Mühendisliği - Sayı 187 - Kasım/Aralık 202118

olarak hem deneysel hem sayısal çalışmada y/c=0 
yakınında akış hızı düşmektedir. Silindir arkası ve 
kanat arkasında, sıcak tel anemometre ile alınan 
hız ölçümleri genlikleri, Şekil 3(b)-(d)’de görüldü-
ğü üzere sayısal olarak da elde edilmiştir. Kanat 
önünde ortalama hız ve türbülans değerleri daha 
yüksek hesaplanmıştır. 

Jacob [7] çalışmasında kanat-silindir yapısının 
mükemmel olarak hizalanamadığından ve silindi-
rin kanadın birkaç milimetre çaprazında kaldığı 
söylenmektedir. Deneysel ve sayısal olarak elde 
edilen hız profillerinin üst üste örtüşmemesinin 
en önemli sebeplerinden birinin bu durum olduğu 
düşünülmektedir. Sayısal olarak elde edilen tüm 
hız profilleri deneysel profiller ile aynı davranışa 
sahip olduğundan ve Strouhal sayıları uyumlu ola-
rak elde edildiğinden oluşturulan sayısal yöntemin 
uygun olduğuna karar verilmiş ve bundan sonraki 
tüm çalışmalar bu yöntem kullanılarak yapılmıştır. 

Kullanılan aeroakustik yöntemin doğruluğunun 
tespiti için Şekil 4’de akustik spektrum kıyaslaması 
yapılmıştır. Akustik spektrum, deneysel ses basınç 
seviyesi dağılımları ve deneysel Strouhal sayısının 

sayısal sonuçlarla kıyaslanması ile doğrulanmıştır. 
Strouhal sayısı, osilasyonlu akış mekanizmasını 
karakterize eden boyutsuz bir sayı olup akışta za-
mana bağlılığın hangi mertebede olduğunu belirt-
mektedir [15]. Strouhal sayısı akış hızına, hidrolik 
çapa ve vortex ayrılma frekansına bağlı olarak Eş. 
(7)’deki gibi ifade edilir: 

St = 
fD  

  (7)
        U

Bu eşitlikte, f vortex ayrılma frekansını, D çapı, U 
ise serbest ortam hızını ifade etmektedir. Deneysel 
olarak Jacob vd. [7] vortex ayrılma frekansını (vor-
tex shedding frequency) 1,3 kHz olarak hesapla-
mıştır. Denklem (7)’de verilen formülasyona göre 
ise Strouhal sayısı 0,19 değerindedir. Bu sayısal ça-
lışmada, vorteks ayrılma frekansı 1,51 kHz olarak 
elde edilmiştir. Bu ayrılma frekansı için Strouhal 
sayısı 0,21 değerine denk gelmektedir. Deneysel ve 
sayısal Strouhal sayısı uyumlu olup Strouhal sayısı 
cinsinden sayısal hata 16,5% mertebesindedir. 

Jacob vd. [7] kendi sayısal çalışmalarında iki bo-
yutlu RANS denklemleri ile çözümleme yaptıkla-

Şekil 3. Akış yönünde deneysel ve sayısal hız dağılımlarının kıyaslaması (a) Gelen Akış (x/c=−2,21) (b) Silindir 
arkası (x/c=−0,87) (c) Kanat Önü (x/c=−0,25) (d) Kanat arkası (x/c=2)
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rında Strouhal sayısını 0,23 olarak hesaplamışlar-
dır. Bu çalışmada kullanılan LES yaklaşımı RANS 
yaklaşımına göre deneysel Strouhal sayısına bakıl-
dığında daha yüksek doğrulukta çözümleme yap-
mıştır.

3. BULGULAR ve TARTIŞMA

Yapılan CFD çalışmalarında, silindir arkasında 
oluşan düzensiz salınımlara bağlı olarak Strouhal 
sayısı hesaplamaları yapılmıştır. Deneysel çalış-

madaki mikrofon lokasyonu ile aynı noktadan ba-
sınç verileri toplanmış (x/c=0, y/c=18,5), hızlı Fo-
urier dönüşümü yapılarak vortex ayrılma frekansı 
hesaplanmıştır. Bölüm 2.2’de bahsedilen Ffowcs-
Williams–Hawkings denklemleri yardımı ile akus-
tik hesaplamalar yapılmıştır.

Silindir-kanat konfigürasyonu için, Şekil 5’de hız 
konturu ve Şekil 6’da basınç konturu verilmiştir. 
Silindir arkasında oluşan periyodik girdap bölgesi 
ve silindirin kanat önünde yarattığı basınç salını-

Şekil 4. Deneysel ve sayısal çalışma için güç spektral yoğunluğu-frekans kıyaslaması

Şekil 5. Bütün silindir-kanat akış alanında ve silindir çevresinde hız konturu 
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mına bağlı olarak kanat önünde türbülansın etki-
lendiği görülmektedir. Silindir kaynaklı girdap ya-
pılarının kanada çarpması ile beraber girdapların 
parçalandığı ve kanat alt ve üstünde küçük girdap 
yapıları yarattığı ve basınç salınımına neden ol-
dukları gözlemlenmektedir. Güç spektrum analizi 
sonuçları irdelendiğinde ise (Şekil 4), maksimum 
gürültü seviyesi 88 dB değerinde 1.515 kHz fre-
kans noktasında oluşmuştur.

Şekil 7’de farklı silindir çaplarının Strouhal sayısı 
ve ses basınç seviyesi üzerine etkisi gösterilmiştir. 
Silindir çapı 8 mm < dsilindir< 20 mm arasında değiş-
tirilmiştir. Girdap frekansı, silindir çapının artması 
ile düşmektedir. İncelenen aralıkta Strouhal sayısı, 
çapın artışı ile önce düşmekte sonra tekrar yüksel-
mektedir. Bunun sebebi Strouhal sayısının frekans 
ile doğru, silindir çapı ile ters orantılı olmasından 

kaynaklanmaktadır. Yani kritik bir çap değerine 
kadar Strouhal sayısı çapın artışı ile düşerken kri-
tik bir değerden sonra yükselmektedir. Dolayısıyla 
silindir çapı ve ses basınç seviyeleri arasında bir 
ilişkiden bahsetmek yerine Strouhal sayısı ve SPL 
arası ilişkiyi incelemek daha doğrudur. Bu noktada 
Şekil 7 irdelendiğinde Strouhal sayısı arttıkça ses 
basınç seviyelerinin arttığı gözlemlenmektedir. 

Şekil 8’de farklı silindir çapları için hız konturları 
verilmiştir. Silindir çapının artışı ile beraber iz böl-
gesinde oluşan girdapların dalga boyu küçülmek-
tedir. Küçük dalga boyuna sahip girdaplar daha 
yüksek enerji seviyesine sahiptir. Kanada çarpan 
girdapların enerji içeriği daha yüksek olduğundan 
türbülans artmış ve ses basınç seviyeleri yüksel-
miştir. 

Şekil 6. Silindir-kanat akış alanında basınç konturu

Şekil 7. Farklı silindir çapları için ses basınç seviyesi kıyaslaması
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4. SONUÇ ve ÖNERİLER

Silindir-kanat konfigürasyonu, geniş bant gürül-
tüsü simülasyonunda referans bir çalışmadır. Bu 
bağlamda bu çalışmada silindir-kanat profili akış 
yapısı LES yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Ya-
pılan sayısal çalışmalar akış fiziği ve akustik alan 
hakkında fikir vermektedir. Çalışmanın ikinci kıs-
mında ise silindir çapının aeroakustik oluşumlar 
üzerine etkisi araştırılmıştır. 

Sonuçlar irdelendiğinde LES yönteminin aerea-
kustik ve aerodinamik modellemeyi başarı ile ger-
çekleştirdiği ve deneysel sonuçlar ile tutarlı sonuç-
lar verdiği ortaya konmuştur. Geniş bant gürültüsü 
frekans değerleri maksimum 10% hata ile hesap-
lanmıştır. Diğer yandan çalışma sırasında görül-
müştür ki LES modeli ile tutarlı sonuçlar alabilmek 
için hazırlanan ağ yapısı büyük önem taşımaktadır. 
Mapped ağ yapısı kullanılması, ağ yapısının silin-
dir, kanat ve silindir-kanat arası akış alanı olarak 
farklı bölgelere ayrılması gerekmektedir. Ayrıca 
uygun zaman adımı seçilmesi de frekans aralığının 
yakalanabilmesi için önem arz etmektedir. Sık ağ 
yapısı ve küçük zaman adımı gereksinimleri, he-
saplama maliyetini oldukça yükseltmektedir. 

Silindir tarafından yaratılan girdap yapıları, kanat 
giriş ucunda parçalanmakta ve küçük yapılan-
malara dönüşerek kanat alt ve üstünde türbülans 
seviyesini arttırmaktadır. Silindir çapının değiş-
tirilmesi girdap dalga boylarını değiştirmekte ve 
girdap enerji sevilerini azaltmakta ya da arttır-

maktadır. Girdap enerjilerinin artması ses basınç 
seviyelerinde artışa neden olurken düşük enerji 
seviyeli girdaplar ses basınç seviyelerinde düşüş 
yaratmaktadır. Gelecek çalışma olarak, silindir-
kanat arası mesafesinin SPL seviyelerine etkisinin 
araştırılması planlanmaktadır. 
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Nesnelerin İnterneti Bağlamında Isıl Konfor 
Uygulamalarının İncelenmesi

ÖZ

Bu çalışmada Endüstri 4.0 kapsamında, nesnelerin interneti konusunun ısıl konfor 
alanına getirdiği yenilikler ve klasik yöntemlere göre farklılıkları incelenmiştir. Ön-
celikle nesnelerin interneti gelecek projeksiyon açısından incelenirken, devamında 
ısıl konfor uygulamaları hakkında bilgiler verilmiştir. Nesnelerin interneti, mobil ve 
giyilebilir teknolojiler, çevresel algılayıcılar ile veri toplanması, klasik ısıl konfor 
ölçekleri ile değerlendirilmesi ve ayrıca kişisel ısıl konfor sistemleri çalışma kap-
samında incelenmiştir. Verilerin sınıflandırılması ve yeni modellerin oluşturulması 
için kullanılan makine öğrenme algoritmalarının işleyişi ve sonuçlar üzerindeki 
etkisi hakkında klasik ısıl konfor modelleri ile karşılaştırılarak değerlendirilmiş-
tir. Isıl konfor uygulamalarında klasik modellerin belirli bir grup üzerinde sınırlı 
parametrelerle denenmesi, aynı şartlarda farklı kişiler için farklı sonuçlar vermek-
tedir. Giyilebilir ve mobil teknolojiler kullanılarak elde edilen verilerle, makine öğ-
renmesi algoritmaları kullanılarak oluşturulan modellerde mevcut popülasyonun 
tercihleri dikkate alındığından belli periyodlarla güncellenebilmekte ve ısıl konfor 
açısından memnuniyet klasik modellere göre yüksek ve sürdürülebilir olmaktadır.
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ABSTRACT

In this study, the innovations and enhancements of thermal comfort which was 
brought by IoT in scope of Industry 4.0 was introduced and compared with the clas-
sical models. Primarily IoT was evaluated in terms of future projection afterwards 
thermal comfort applications were discussed. IoT, mobile and wearable technol-
ogies, data collection with environmental sensors, evaluation of thermal comfort 
scales and personal thermal comfort systems were also studied within the context 
of the study. Machine learning algorithms and their effect on the results were eval-
uated by comparing with the classical thermal comfort models. In thermal comfort 
applications, testing of classical models with limited parameters on a specific group 
gives different results for different people under the same conditions. With the data 
obtained using wearable and mobile technologies, machine learning algorithms can 
be used to establish a model by considering preferences of current population and 
they can be updated for certain periods and satisfaction percentage of thermal com-
fort is high and sustainable in comparison with the classical models.
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1. GİRİŞ

Isıl konfor kapsamında iç ortam hava kalitesinin, 
insanlar için kabul edilebilir seviyede şartlandı-
rılmasına yönelik farklı teknolojiler kullanılarak 
birçok çalışma gerçekleştirilmiştir. Günlük haya-
tımıza arabadan, toplu taşımaya, evden işyerine 
kadar birçok alanda ısıl konforun sağlanması mü-
hendislik çalışmalarının başlıca ilgi alanı olmuştur 
ve olmaya da devam edecektir. Temel ısıl konfor 
modellerinde iç ortam sıcaklığı, ortalama yüzey 
sıcaklığı, hava hızı, nem, giysi yalıtımı ve metabo-
lik aktivite gibi parametrelerin ısıl konfor üzerinde 
etkileri araştırılırken modellerin geçmişte oluştu-
rulması ve değişikliğe açık olmamasından dolayı 
farklı parametrelerin (pataloji, yaş, cinsiyet vb.) 
adaptasyonuna olanak sağlayamamaktadır. Yeni 
gelişen teknolojiler ve cihazların birbiri ile olan ile-
tişimleri sosyal, sağlık, iş, çevre gibi birçok alanda 
farklı konseptlerin oluşmasına ve bilinen model-
lerin yeni parametrelerle tekrar yorumlanmasına 
sebep olmuştur.

Bu çalışmada öncelikli olarak Endüstri 4.0 kavramı 
ile birlikte günlük hayatımıza giren nesneleri in-
terneti başlığı, diğer teknolojik gelişmelerle birlik-
te detaylı olarak incelenecektir. Üçüncü bölümde 
ise öncelikle ısıl konfor alanında nesnelerin inter-
neti uygulamalarına olanak sağlayan teknolojiler, 
devamında ise klasik ısıl konfor modeli, nesnelerin 
interneti tabanlı ısıl konfor modeli ve kişisel ısıl 
konfor modelleri incelenecektir. Sonuç kısmında 
ise ısıl konfor modellerinde nesnelerin interneti 
kullanımı sayesinde klasik modellere göre oluştur-
duğu avantajlar tartışılacaktır. 

2. ENDÜSTRİ 4.0 ve NESNELERİN 
İNTERNETİ (INTERNET of THINGS 
(IoT))

Endüstriyel devrimler, önemli kilometre taşlarına 
göre sınıflandırılmakta ve oluşturdukları etki ile 
anılmaktadır. Endüstri 4.0, dokuz ana başlıktan 
oluşan (Şekil 1), gelecekte endüstriyel alanda temel 
teşkil edecek uygulamaları içeren bir kavramdır. 
Endüstri 4.0 kapsamında öne çıkan konulardan biri 
nesnelerin internetidir ve fiziksel nesnelerin, alet-
lerin, araçların, binaların, diğer elektronik devre 
barındıran nesneler, yazılımlar ve sensörlerin ağ 
üzerinden bağlanarak gerçekleştirilen veri alışve-
rişi olarak ifade edilmektedir.

Şekil 1. Endüstri 4.0 temel başlıklar [1].

Gartner, her yıl farklı alanlarda teknoloji trendleri-
ni gösteren ve aynı zamanda yeni gelişmekte olan 
teknolojilerle ilgili kapsamlı bir rapor hazırlamak-
ta ve ilgili kurumların bilgisine sunmaktadır. Şekil 
2’de 2018 Ağustos ayından itibaren gelişmekte olan 
teknolojilerin gidişatı ve süreci hakkındaki kesti-
rimleri belirtmektedir. Bu grafikteki teknolojinin 
evrimleşme aşamalarını betimleyen süreçler ve 
açıklamaları aşağıda belirtilmiştir [2].

• İnovasyon Tetiklemesi: Potansiyel bir tekno-
loji atılımı işleri tetikler. Kavramın erken dö-
nem kanıtları ve medya ilgisi, önemli bir tanı-
tımı tetiklemektedir. Genellikle kullanılabilir 
ürünler mevcut değildir ve ticari uygulanabi-
lirliği kanıtlanmamıştır.

• Şişirilmiş Beklentilerin Zirvesi: Erken ta-
nıtım, çoğu zaman hatalarla birlikte bir dizi 
başarı öyküsü üretir. Bazı şirketler harekete 
geçer bazıları ise herhangi bir aksiyon almaz. 

• Hayal Kırıklığı Çukuru: Deneysel çalışma 
ve pratik uygulamaların sonuç vermemesi 
neticesinde ilgi giderek azalır. Teknoloji üre-
ticisi ya silkinip durumu atlatabiliyor ya da 
başarısızlığa uğruyor. Yatırımlar, teknolojik 
gelişmeyi erken benimseyenlerin memnuniye-
ti sağlandığı sürece devam etmektedir.

• Aydınlanma Süreci: Teknolojinin işletmeye 
nasıl fayda sağlayacağı ile ilgili daha fazla 
örnek oluşmaya başlıyor ve teknoloji daha ge-
niş anlamda anlaşılmaya başlanıyor. İkinci ve 
üçüncü nesil ürünler teknoloji sağlayıcıları ta-
rafından üretiliyor ve daha fazla girişim finan-
se ediliyor; korumacı şirketler ihtiyatlı kalıyor.
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• Verimlilik Süreci: Ana akım kabulü başlıyor. 
Sağlayıcının yaşayabilirliğini değerlendirmek 
için kriterler daha net olarak tanımlanıyor. 
Teknolojinin geniş piyasa uygulanabilirliği ve 
ilgi düzeyi amorti edilmiş oluyor.

Bu grafikte gelişmekte olan veya yükselen tekno-
lojilerin hangi aşamada olduğu ve kaç yıl sonra en-
düstriyel anlamda aktif olarak kullanılabilecekleri 
konusunda bilgilerden faydalanılmakta ve endüst-
riyel kuruluşlar inovasyon ve alt yapı teknolojileri 
konusunda stratejik planlarını bu veriler doğrultu-
sunda güncellemektedirler.

Gartner eğrisine göre (Şekil 2) nesnelerin interneti 
teknolojisi, 5 ile 10 yıl içinde pazara sunulabileceği 
ve teknolojinin birçok internete bağlanabilen unsur 
ile kullanılabileceği ön görülmektedir. 2020 yılın-
da şirketlerin %65’den fazlası, nesnelerin interneti 
ile çalışan ürünleri sistemlerine adapte edecekler-
dir ve 2017 yılında 8,4 milyar nesnenin internete 
bağlandığını ve bir sonraki yıl ise %30 artarak de-
vam edeceği ve 2020 yılında 20 milyar nesnenin 
internete bağlanacağı öngörülmektedir [4]. İnter-
nete ve birbirine bağlanan cihazların sayısındaki 
dramatik artış, teknoloji kullanımında üsteleneceği 
rolü ve birçok endüstriyel alanda tüketici ile etki-
leşime giren cihazların rekabetçilik ve üretkenlik 

anlamında oldukça üst düzey performans sergile-
yeceği açıktır. Ayrıca, ürünlerin sahip oldukları 
fonksiyonelliklerin dışında nesnelerin interneti 
kapsamında farklı fonksiyonların yüklenmesi, 
ürüne ilave değer sağlamaktadır.

Nesneleri interneti başlığı 3 temel trend ile açık-
lanabilir:

1. Analitik Devrim (Analytics Revolution): 
Nesnelerin internete bağlantısı durumunda 
çok fazla veri biriktirilebilecektir ve bu ve-
rilerin belli bir amaca yönelik olarak analiz 
edilmesi durumunda nesnelerin işleyişi, iyi-
leştirici faaliyetler, verimin arttırılması, müş-
teri memnuniyetinin en üst düzeye çıkarılması 
gibi aktivitelerin gerçekleştirilmesine olanak 
sağlayacaktır.

2. Sınır Bilişim (Edge Computing): Hesapla-
manın bulutta değil (Cloud Computing) sınır 
yani en uç noktada gerçekleştirilmesidir. Böy-
lelikle gecikme süresi çok düşük (low latency) 
olması gereken durumlarda verinin buluta ak-
tarılıp işlenmesi önlenmektedir.

3. 5G Altyapısı (5G Cell Processing): 5G altya-
pısı ile tüm dünyada cihazların birbiri ile ile-
tişim kurması ve ayrıca veri aktarımının daha 
hızlı bir şekilde yapılması planlanmaktadır.

Şekil 2. Yeni geliştirilen teknolojiler için Gartner eğrisi [3]
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Günümüzde nesnelerin interneti, klima, kombi, 
akıllı saat, akıllı ev sistemleri, akıllı binalar ve 
aletleri gibi birçok uygulamada hayatımıza girme-
ye başlamıştır. Ayrıca kullandığımız akıllı telefon 
ve tabletler de yer alan ev uygulaması ile farklı ka-
nallardan veri alışverişinde bulunabilen cihazların 
tek bir yazılımda toplanması ile ev sistemlerinin 
yönetimine (akıllı ev sistemleri vb.) başlanmıştır.

Örnek olarak çalışan kişilerin mesai saatleri bo-
yunca evde olmamaları ve evde kısıtlı zaman ge-
çirdiklerinden dolayı uzaktan kontrol edilebilen 
nesnelere ihtiyaç duymaktadırlar. Endüstriyel ku-
ruluşlar ise hacimlerin daha verimli ve etkili bir şe-
kilde şartlandırılmasını hedef almaktadır. Tüm bu 
talepler karşısında nesnelerin interneti kapsamında 
cihazların bir biri ile olan iletişimleri sayesinde 
hem ısıl konforu yüksek hem de daha verimli şart-
landırma prosesleri planlanabilmektedir. Ayrıca 
konut ya da ofislerde kişilerin olmadığı durumda 
enerji sarfiyatına sebep olan sistemlerin çalıştırıl-
maması ya da belli bir kısıtlama dâhilinde çalıştırı-
larak enerji tasarrufu da sağlanabilmektedir. 

Isıl konfor modelleri, anket yoluyla sübjektif değer-
lendirmelerin, ölçülen fiziksel değerlerle korelas-
yonu sonucu oluşturulmaya çalışılan modellerdir. 
Ölçüm faaliyeti anket ile yapıldığından kullanıcı 
geri bildiriminin alınması, özellikle nesnelerin 
interneti sayesinde daha fazla yöntemle yapılabil-
mektedir. Örnek olarak herkeste mevcut olan mo-
bil telefonlar, anket tabanlı çalışmalarda verilerin 
iletilebilmesi için oldukça önemli bir altyapı sağ-
lamakta ve aynı zamanda giyilebilir teknolojiler ve 
mobil cihazların sağladığı diğer veriler sayesinde 
sadece anket geribildirimleri değil farklı bilgilerde 
toplanabilmektedir.

3. ISIL KONFOR

Bu bölümde ısıl konfor konusu kapsamında ön-
celikli olarak nesnelerin interneti kullanımın ısıl 
konfor modeline katkı sağladığı çevresel sensörler, 
giyilebilir teknolojiler ve makine öğrenme algorit-
maları incelenecektir. Metabolik ısı üretimi, insan 
vücudunun termal enerji dengesi ile elde edilmekte 
ve ısıl konfor üzerinde oldukça önemli rol oyna-
maktadır. Kişinin metabolik olarak ürettiği ısı, ter-
leme ve titreme gibi kişisel denetim mekanizmaları 
devreye girmeden çevreye olan ısı kaybına eşit ol-
duğu ısıl denge pozisyonu, ısıl konfor noktasıdır. 

İnsanın kor sıcaklığı (core temperature) 37 °C’dir 
ve hipotalamus (beyinde kor sıcaklığı kontrol eden 
merkez) dış çevresel koşullarda bir değişim algı-
ladığında vücudun diğer kısımlarına sinyal gön-
dererek titreme ya da terleme yolu ile sıcaklığın 
düzenlenmesini sağlar. Bütün bu etkileşimler es-
nasında kişi kendini ısıl konfor anlamında konforlu 
hissetmez.

Tropikal ülkelerde termal konforun iç mekânlarda 
sağlanması oldukça önemlidir. Bireyler genellikle 
mevcut hava şartlandırma sistemlerinde minimum 
sıcaklık, maksimum fan ayarı yaygın olarak kulla-
nılmaktadır fakat bu durum ısıl konfor şartlarını 
sağlamamaktadır ve aynı zamanda insan sağlığı 
üzerinde negatif etkilere neden olmaktadır [5]. 
Mevcut iklimlendirme sistemleri ısıl konfordan 
ziyade enerji tüketimi ve regülasyonlar üzerine 
odaklanmıştır. Binalarda havalandırma kaynaklı 
elektrik tüketimi, global tüketimin yarısından faz-
lasını oluşturmakta ve ilerleyen yıllarda bu oran gi-
derek artacaktır [6]. Enerji tüketiminin azaltılması 
için, binalarda ısıl konfor ve bireylerin üretkenlik-
lerinin sürdürüldüğü veya iyileştirildiği etkili stra-
tejilere ihtiyaç duyulmaktadır. Önceki çalışmalar 
sonucunda ısıtma, havalandırma ve şartlandırma 
(HVAC) ve aydınlatma sistemlerinde, her hacim-
deki kullanım durumu (occupancy detection) dik-
kate alınarak yapılan iyileştirme ve optimizasyon 
neticesinde %30 enerji tüketim tasarrufu sağlana-
bilmektedir [7,8].

Isıl konfor, ortamdaki kişilerin memnuniyetini 
[9,10], sağlığını [11,12] ve üretkenliklerini [13-16] 
etkileyen önemli bir hedeftir. Ijzerman ve Semin 
[17] ofis ortam sıcaklığının çalışanlar arasında-
ki yakınlığı ve arkadaşlık ilişkilerini arttırdığını 
bildirmişlerdir. Ayrıca ofis ortam sıcaklığının ısıl 
konfor açısından optimum düzeyde tutulmasının 
şirketler açısından rekabetçi bir avantaj sağladığı, 
personel giderlerinde %12,5’e kadar tasarruf sağ-
lanabileceğini bildirmişlerdir. Hedge ve ark. [18] 
kadın ofis çalışanlarının sıcaklığın azaltılması ile 
serin hissettiklerini ve yazım hataları %74 artarken 
üretkenliğinde %46 azaldığını belirtmişlerdir. 

Isıl konfor konusunda, klasik modeller ve nesnele-
rin interneti tabanlı modeller çalışmanın devamın-
da verilmiştir. Isıl konforda nesnelerin interneti 
uygulama unsurları ve ısıl konfor modelleri olmak 
üzere iki ana başlıkta incelenmiştir.
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3.1. Isıl Konforda Nesnelerin İnterneti 
Uygulama Unsurları

Isıl konfor uygulamalarında klasik veya nesnelerin 
interneti tabanlı modellerde ölçümler için farklı 
sensörler ve teknolojiler kullanılmaktadır. Ayrıca 
elde edilen verilerin değerlendirilmesi amacı ile 
makine öğrenme algoritmaları çalıştırılmaktadır.

3.1.1. Çevresel Sistem ve Sensörler

Çevresel sensörler, ortam değişkenlerini kayıt altı-
na alan; sıcaklık, nem, hava hızı değerleri ve kul-
lanım durumu (occupancy detection) algılanması 
gibi işlevleri yerine getirirler. Sıcaklık, basınç, nem 
ve ışık sensörleri de kullanım durumunu algılama-
da kullanılabilir [24]. Bu sensörlerden elde edilen 
ham data gürültülü sinyal (noisy signal) olacağın-
dan özelliklerin belirlenmesi (feature extraction) 
ve sinyal verisinin tekrar düzenlenmesi gerekmek-
tedir. Düzenlenen sinyal makine öğrenme algorit-
maları ile sınıflandırılarak kullanım durumunu al-
gılamada kullanılabilir ve akıllı binaların çoğunda 
bu sensörler yer almaktadır. Sistemin dezavantajı 
ise ortam değişimlerinin sensörler tarafından geç 
algılanması ve dolayısıyla verimdeki düşüş olarak 
gösterilebilir.

Bina yönetim sistemleri veya akıllı binalar, hava-
landırma sistemlerini kişilerin olmadığı yerlerde 
(kullanım olmayan durumda – no occupancy) ka-
patarak veya hacimdeki kişi sayısına göre havalan-
dırma prosesini ayarlayarak enerji tüketimini azal-
tarak enerji kullanımını optimize etmektedir [19]. 
Bunun yanında kalabalık içinde kişi sayımı (crowd 
counting) ısıl konfor ve bina yönetim sistemleri dı-
şında da çeşitli uygulamalarda da faydalanılabilir. 
Örnek olarak restoran servislerinde, alışveriş mer-
kezlerinde ve ulaşım ağlarında müşteri memnuni-
yeti kapsamında kullanılabilecek teknolojiler ara-
sında yer almaktadır. Ayrıca gerçek hayatta, acil 
durumlarda tahliye prosedürlerinin de iyileştiril-
mesi gibi hayati noktalarda uygulanabilmektedir.

Pasif Infra-Red (PIR) Sensörler: Günümüzde en 
yaygın olarak kullanılan algılama sensörü Pasif 
Infra-Red (PIR) sensörleridir. En büyük dezavan-
tajı, statik haldeki kişileri algılamamasıdır. İkili, 
algılama sistemlerinden (var/yok) farklı olarak bel-
li bir bölgede kalabalık içindeki kişi sayısını belir-
leyebilmektedir.

Kamera Tarama: Kamera tarama sistemleri de 

kişilerin sayımı konusunda en çok kullanılan yön-
temlerden biridir fakat bakış açısı ve yeterli aydın-
latma koşulları sistemin doğru işleyişi açısından 
önemlidir. Yüksek işlemci maliyeti, data işleme 
ve en önemlisi sürekli kamera ile izleme yapmak 
kişilerin mahremiyeti açısından dezavantaj teşkil 
etmektedir.

RFID (Radyo Frekansı Tanımlaması): Bluetooth 
veya kombinasyonları şeklinde RF (radyo frekansı) 
ile algılama cihazları kullanım durumunu (occu-
pancy detection) belirlemek için kullanılmaktadır 
fakat bu durumda kişilerin üzerinde ilgili cihazla-
rın veya bu unsurları ihtiva eden teknolojilerin ol-
ması gerekmektedir. Bu da geniş ölçekte kişilerin 
sayımı için elverişli olmamaktadır.

Akıllı Sayaç (Smartmeter): Akıllı sayaç, kullanı-
cı ile elektrikli aletlerin etkileşimini analiz ederek 
enerji tüketimini ölçmektedir. Örnek olarak güç 
verisinin istatistiksel değişimi incelenerek kulla-
nım durumu (occupancy detection) analizi gerçek-
leştirilebilir [20]. Elde edilen güç-kullanım verisi 
makine öğrenme algoritmaları kullanılarak, kulla-
nım durumu modeller (pattern) ile sınıflandırılır. 
Sonuç olarak ikili veri sağlar (kullanım var ya da 
yok), kişi sayısını tahmin etmek için kullanılamaz.

CO2 Sensörleri: Belli bir hacmin kullanım du-
rumunun belirlenmesinde kullanılan en etkili 
yöntemlerden biridir [21]. Weekly ve ark. [22] ta-
rafından kısmi ve adi diferansiyel eşitlik (partial 
differential equation-ordinary differential equation 
PDE-ODE) bazlı algoritma kullanarak ortamdaki 
CO2 konsantrasyonunu, kişi sayısını ve havalandır-
ma seviyesini belirlemek için model önermişlerdir. 
Ayrıca Jiang ve ark. [23] dinamik fiziksel modele 
ilave olarak makine öğrenmesi algoritmaları ile 
CO2 seviyesi ve kullanım durumunu (occupancy 
level) ilişkilendirmişlerdir. CO2 sensörlerinin en 
büyük handikabı, CO2 algılama esnasında geçen 
zaman ve değişimlere geç cevap vermesidir. Tüm 
bu gelişmelerden farklı olarak Endüstri 4.0 kapsa-
mında ön plana çıkan makine öğrenmesi (machi-
ne learning), derin öğrenme (deep learning) algo-
ritmaları ile farklı fonksiyonları gerçekleştirmek 
üzere tasarlanmış sistemler farklı olguları algılaya-
cak şekilde farklı işlevler yüklenebilmektedir. Bu 
açıdan değerlendirildiğinde günümüzde hali hazır-
da kullandığımız birçok sistem veya sensör kendi 
işlevlerinin dışında farklı fonksiyonları da yerine 
getirebilme kabiliyeti kazanması muhtemeldir.
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Bluetooth Cihazlar: Mobil cihazların çoğunda 
bluetooth özelliği mevcuttur ve düşük enerji tüke-
timinden dolayı tercih edilen iletişim/aktarım uy-
gulamalarındandır. Mobil cihazlardaki uygulama-
larla kalabalık sayımı (crowd counting) yapılabilir 
fakat kişilerin mobil cihazı taşıması ve bluetooth 
özelliğini aktif konuma almaları gerekmektedir 
[25]. 

Kablosuz Ağlar (WiFi): Günümüzde neredeyse 
her cihazın bir kablosuz ağa bağlı olması, kulla-
nım durumu algılama (occupancy detection) veya 
kalabalık sayımı(crowd counting) açısından en 
kullanışlı yöntemlerden biridir. Mevcut cihazlar 
kullanılarak yapılacak algılama işleminde sonuçlar 
oldukça net ve kesin bir şekilde elde edilebilir fakat 
algılanma kullanıcının mobil cihaz taşıması duru-
munda gerçekleşecektir.

Kablosuz ağları kullanarak pasif algılama işlemi 

için Zou ve ark. [19], kablosuz ağ sinyallerinin or-
tamdaki kişiler tarafından değişimini ortama yer-
leştirdikleri verici (TX transmitter) ve alıcı (RX 
receiver) router yardımıyla ölçmeye çalışmışlardır. 
Bu işlemde alıcı ve verici router arasında durum 
bilgisi kanalı (Channel state Information (CSI)) 
kullanılarak, insan hareketi kaynaklı sinyal yayılı-
mının farklı durumları odanın boş olması ve fark-
lı mevcudiyet durumlarına göre sinyal toplayarak 
analiz etmişlerdir. Elde edilen sinyaller gürültülü 
(noisy) veri olduğundan, sinyal verisi işlenerek 
farklı yapılar (pattern) makine öğrenme algorit-
maları ile tanımlanmaya çalışılmıştır. Başlangıçta 
elde edilen veriler, modelin öğretilmesi (training) 
aşamasında kullanılmıştır.

Alıcı ve verici router yerleştirilen, çalışmada kulla-
nılan odalar Şekil 3’de, veri toplama esnasında oda 
görüntüsü ve kişilerin hareketi Şekil 4’de gösteril-

Şekil 3. Algılama testlerinde kullanılan oda tipleri ve ölçüleri

Şekil 4. Algılama testlerinde kişilerin hareketleri [19]
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miştir. Algılama testlerinde 3 farklı oda tipi için 4,7 
ve 11 kişi veri toplama aşamasında görevlendiril-
miştir. Farklı iki günde deneyler iki defa tekrarla-
narak her kullanım durumu için 21.000 örnekleme 
yapılmıştır. Sonuç olarak elde ettikleri model ile 
kullanım durumunu (occupancy detection) %99,1, 
kalabalık sayımını (crowd counting) ise %92,8 
doğruluk ile sağlamışlardır. Sistem belirlenen alan-
da, kişilerin internete veya ağa bağlı mobil cihaz 
taşıma zorunluluğu olmadığından pasif algılama 
sistemi olarak nitelendirilmektedir.

Sıcaklık: Çalışmalarda sıcaklık ölçümü için farklı 
tipte cihazlar kullanılmıştır. 

• NEST Termostat (NEST learning thermostat): 
NEST API üzerinden NEST hesabı ile erişil-
mektedir.

• Omega iSD-TC: Endüstriyel termokupl.
• DHTII: Arduino platformu için sıcaklık ve 

nem sensörü
Nem: Nem ölçümünde Nest Learning Thermostat 
ve DHTII Arduino sensörleri sıcaklıkla beraber 
nem ölçümü de yapabilmektedir. Bu sensörler oda-
nın farklı lokasyonlarına yerleştirilmek suretiyle 
havalandırma sisteminin (HVAC) ürettiği ısı kay-
naklı bağıl nem gradyanını algılayabilmektedir.

Hava Hızı: İç ortam ısıl konfor anemometreleri ile 
ölçülür.

Ağ ve Bağlanabilirlik: Cihazlardaki veriler, kab-
lolu veya kablosuz olarak farklı iletişim kanalları 
ile (WiFi, RFID, Bluetooth, Cellular, Ethernet) su-

nucu ya da yerel ağa veri olarak aktarılabilir.

Merkezi Sunucu: Merkezi sunucu sırasıyla aşağı-
daki görevleri yerine getirmektedir.

a. Veri Depolama: Geçmiş ve gerçek za-
manlı verilerin toplanmasını sağlar.

b. Hesaplama (Analytics): Isıl konforun 
iyileştirilmesi için gerçek zamanlı veri 
modelini sentezleyerek hangi kontrollerin 
yapılacağı belirlenir.

c. Optimizasyon: Bir önceki basamaktan 
farklı olarak diğer hedeflerin (enerji ve-
rimliliği, enerji tasarrufu) birleştirilmesi 
sağlanır.

d. Komutların Harekete Geçirilmesi: 
Kontrol üniteleri ile ilgili komutların gön-
derilmesi ve işlemin başlatılması aşaması 
gerçekleştirilir.

Şekil 5’de kişisel ısıl konfor sisteminin yapısı gös-
terilmiştir. Çevresel sensörler, giyilebilir teknoloji-
ler ve diğer bilgiler, nesnelerin interneti yardımıy-
la sunucuya ilettikleri veriler değerlendirildikten 
sonra havalandırma sistemi ya da kişisel ısıl konfor 
unsurlarındaki bileşenleri harekete geçirerek kul-
lanıcı için en uygun konfor noktası ayarlanabil-
mektedir.

Kişisel ısıl konfor sistemleri, cihazlarla ısıtma ya 
da soğutma yaparak bireylerin lokal ısıl çevresini 
kontrol ederek ısıl konfor gerekliliklerini veya ta-
leplerini karşılamaktadır [28,29]. Kişisel ısıl kon-
for cihaz uygulamaları içeren bir ofis koltuğu Şekil 
6’da gösterilmiştir. 

Şekil 5. Kullanıcı odaklı çevresel kontrol sistem mimarisi [26]
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3.1.2. Giyilebilir Teknolojiler

Giyilebilir teknolojiler; akıllı telefonlar veya saat-
ler, üzerlerindeki biyolojik sensörler sayesinde na-
bız sayısı, stress indeksi, oksijen saturasyonu, uyku 
saatleri, adım sayısı gibi bilgiler ölçülebilmektedir. 
Nabız sayısı, ivmelenme gibi değerleri ölçen çok 
sayıda giyilebilir sensörler mevcuttur. Akıllı bilek-
lik (Şekil 7) üzerindeki sensörler ile; nabız sayısı, 
deri sıcaklığı, ortam ışığı, galvanik deri sıcaklığı, 
atmosfer basıncı, yükseklik, adım sayısı, ivmelen-
me, jiroskop, mesafe ölçümü, kalori ve UV ışın öl-
çümü yapabilmektedir. Ayrıca açık API üzerinden, 
bileklikte yer alan tüm sensörlere ait veri erişimi 
sağlanabilmekte ve iç algoritma sayesinde sinyal 
üreterek iletilmektedir. Bu bileklikler ofis içi ısıl 
konfor optimizasyonu için oldukça uygundur. Cep 
telefonlarının IoT özelliği giriş (gateway) olarak 
kullanılarak ve ses tanıma özelliği ile kullanıcılar-
dan durumlarını çok soğuk, soğuk, konforlu, ılık, 
sıcak veya çok sıcak şeklinde geri bildirimler ola-
rak alınabilmektedir.

Şekil 7. Akıllı bileklik

3.1.3. Makine Öğrenme Algoritmaları

Nesnelerin interneti tabanlı ısıl konfor modelinde 
elde edilen verilerin sınıflandırılması ve değer-
lendirilmesi aşamasında makine öğrenme algorit-

malarından faydalanılmaktadır ve bu algoritmalar 
klasik ısıl konfor modellerinden büyük oranda ay-
rışmayı sağlayan en önemli unsurlardan biridir.

Regresyon Algoritmaları: Cevap değişkenlerini, 
farklı değişkenler arasında matematiksel ilişki ku-
rarak tahmin eder. En küçük kareler yöntemi, li-
neer ve lojistik regresyon örnek olarak verilebilir. 
Regresyon algoritmalarının hassasiyeti, kurulan 
matematiksel modelin gerçeği ne kadar yansıttığı-
na bağlıdır.

Karar Ağaçları Algoritmaları (Decision Tre-
es): Elde edilen verilerden karar ağacı oluşturarak 
model kuralı belirlenir ve mevcut veriler bu kura-
la göre analiz edilerek sonuç elde edilir. Sınıflan-
dırma ve regresyon ağacı ve şartlı karar ağaçları 
(Conditional Decision Trees), en yakın K komşusu 
(k nearest neighborhood) örnek olarak verilebilir. 
Hem nümerik hem de kategorik yaklaşımlar için 
kullanılabilir, algoritma büyük kapsamda veri ile 
çalışmaya uygun ve aşırı uygunluk (over fitting) 
durumuna yatkındır. Dolayısıyla Rastgele Orman 
(Random Forest) ya da Gradyan Arttırma (Gra-
dient Boosted Trees) kullanılarak aşırı yatkınlık 
(overfitting) riski azaltılabilir.

Bayesian Algoritmalar: Önceki, olayların olası-
lığına dayanarak Bayes teoremini uygular. Naive 
Bayes ve Bayesian Network örnek olarak veri-
lebilir. Bayes’ teoremi bütün giriş özelliklerinin 
birbirinden bağımsız olduğunu kabul eder. Bayes 
algoritmaları oldukça hassas ve büyük veri grup-
ları çalışması için uygundur. Hem sayısal hem de 
kategorik veriler için uygundur.

Kernel Algoritmaları: Kernel algoritmaları giriş 
verisi, çok boyutlu vektör uzayında pattern veya 

Şekil 6. Kişisel ısıl konfor sistemleri içeren ofis koltuğu, bu koltuktaki ısıtıcı şeritler ve fanların kontrol 
edilmesinde kullanılan kontrol ünitesi [27]
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non lineer bağıntılar modeller. Destek vektör ma-
kinaları (Support Vector Machines), radyal tabanlı 
yapay sinir ağları (Radial Basis Function), Gaussi-
an Prosesi ve Linear Diskriminant analizleri örnek 
olarak verilebilir. Kompleks problemlerin model-
lenmesinde kullanımları uygundur fakat sayısal 
hesaplama maliyetleri yüksektir. Kategorik ve sa-
yısal veri için uygundur.

3.2. Isıl Konfor Modelleri ve Uygulamaları

Kabul edilebilir iç ortam koşullarının sağlanması, 
çalışanların memnuniyeti ve üretkenlikleri açısın-
dan önemlidir. EN ISO 7730 [30] Standardı’nda 
ısıl konfor “Isıl olarak memnuniyet verici ortam 
koşullarının hazırlanması” veya ASHRAE 55 [31] 
normunda ise “Öznel değerlendirme soncunda ısıl 
çevreden memnun olma durumu” olarak tanımlan-
mıştır. Bu tanımlara dikkat edilirse memnuniyet 
kişiden kişiye değişebilen öznel bir olgu olduğun-
dan, ısıl konfor objektif olarak ölçülebilen bir nice-
lik değildir.

Isıl konfor uygulamaları fonksiyonel olarak çalışan 
memnuniyeti üzerine odaklanmış gibi görünse de 
aynı zamanda ısıl konfor ihtiyaçlarının doğru bir 
şekilde belirlenmesi ve kaynakların verimli bir 
şekilde kullanımı açısından enerji tüketimi konu-

sunda verimlilik sağlamaktadır. Isıl konfor, özel-
likle havalandırma (HVAC) sistemlerinin operas-
yonlarında önemli rol oynamaktadır ve gelişmiş 
ülkelerde havalandırma sistemleri bina kaynaklı 
enerji tüketiminin %50’sini oluşturmaktadır[32]. 
Nesnelerin interneti tabanlı modellerde, ısıl konfor 
anketi sonuçlarının HVAC sistemine geri bildirim 
vererek ısıl konfor alanı doğrultusunda çalışması-
nı sağlaması hem konfor hem de enerjinin verimli 
kullanımı açısından farklı bir yaklaşım sunmuştur. 
Bu bölümde klasik ısıl konfor modelleri, nesnele-
rin interneti tabanlı ısıl konfor ve kişisel ısıl konfor 
modelleri detaylı olarak incelenecektir.

3.2.1. Klasik Isıl Konfor Modelleri

Tahmini Ortalama Oy Modeli (PMV)

Isıl denge teorisini kullanarak, kişinin çevresi ile 
olan etkileşiminden kaynaklı ısıl konforunu belir-
lemek için PMV yaklaşımı Fanger [32] tarafından 
geliştirilmiştir. Fanger, kişinin ısıl konforunu belir-
leyen altı parametreyi; operatif sıcaklık, bağıl nem, 
hava hızı, ortalama ışınım sıcaklığı, giysi yalıtımı 
ve metabolik oran olarak belirtmiştir.

Fanger, PMV endeks değerlerinin anket yolu ile 
sübjektif olarak ölçülmesinde Tablo 1’de verilen 7 
kademeli ölçek kullanmıştır. Bu ölçeğe göre soğuk 

PMW = [0,303∙exp(−0,036∙M) + 0,028]∙(M−W) − 3,05∙10-3

∙ [5733−6,99∙(M−W)−Pa]−0,42∙[(M−W)−58,15]−1,7∙10-5∙M
∙ (5867−Pa) − 0,0014 ∙ M ∙ (34−ta)−3,96∙10-8∙fcl ∙ [(tcl + 273)4 − (tr + 273)4] − fcl ∙ hc ∙ (tcl − ta)     (1)

tcl = 35,7 − 0,028 ∙ (M−W) − lcl ∙ (3,96∙10-8 ∙ fcl ∙ [(tcl + 273)4 − (tr + 273)4] + fcl ∙ hc ∙ (tcl − ta)) (2)

 2,38 ∙ |tcl − tc|
0,25   2,38 ∙ |tcl − tc|

0,25 > 12,1√(var)
hc =  

12,1√(var)   2,38 ∙ |tcl − tc|
0,25 < 12,1√(var) 

(3)

 fcl = 1,00 + 1,290lcl lcl ≤ 0,078 m2 ∙ K/W 
fcl =  

fcl = 1,05 + 0,645lcl lcl > 0,078 m2 ∙ K/W  
(4)

Bu denklemlerde,
M metabolik oran (W/m2)
W efektif mekanik güç (W/m2)
lcl  giysi yalıtımı (m2 K/W)
fcl giysi alan faktörü
ta hava sıcaklığı (°C)
tr ışınım sıcaklığı (°C)
var  hava hızı (m/s)
Pa su buharının kısmi basıncı (Pa)
hc ısı taşınım katsayısı (W/(m2K))
tcl giysi yüzey sıcaklığı (°C) olarak tanımlanmaktadır. 
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(-3), nötr (0) ve sıcak (3) değerleri arasında denekler 
ısıl hissiyatlarını ifade etmişlerdir.

Tablo 1. PMV Endeks Değerleri

Ölçek Isıl Konfor Durumu
-3 Soğuk
-2 Serin
-1 Biraz Serin
0 Nötr
1 Biraz ılık
2 Ilık
3 Sıcak

Adaptif Model

PMV modeli kişinin ısıl hissiyatını, insan vücu-
du ve çevresi arasındaki ısı transferinin bir çıktısı 
olarak kabul eder. Buna karşın adaptif modeller 
insanın kendi içinde var olan değişken koşullara 
uyum sağlama yeteneğini, iç ortam konfor koşul-
larını meteorolojik verilerden elde edilen dış ortam 
sıcaklığı arasında lineer bir ilişki kurarak hesaba 
katmaktadır. İki farklı adaptif yöntem mevcut-
tur, ASHRAE 55 adaptif modeli Dear ve Brager 
[33] tarafından, EN15251 adaptif modeli Nicol ve 
Humphreys [34] tarafından önerilmiştir. 

Nicole ve Humphreys [34] tarafından EN15251 
normunda doğal havalandırma şartlarında konfor 
sıcaklığı tanımı Eşitlik 5’de verilmiştir. Farklı ka-
tegoriler (Tablo 2) için maksimum ve minimum 
operatif ısıl konfor sıcaklığı ±2 ila 4 arasında de-
ğişmektedir. 

Tablo 2. EN15251 Adaptif Model Kategori 
Açıklamaları

Kate-
gori

Açıklama

I
Ortamdaki kişilerin kırılgan, oldukça hassas, 
çok genç veya yaşlıların yer aldığı, ısıl konfor 
açısından beklentilerin yüksek olduğu durum

II
Yeni binalar veya tadilatlar için normal 

seviyedeki beklentiler

III
Mevcut binalar için kullanılabilen ortalama 

kabul edilebilir beklentiler

IV
Yukarıdaki kategorilerin dışındaki değerler 
için yılın sadece belli zaman dilimlerinde 

kullanılabilir

Dear ve Brager [33] tarafından tanımlanan ASH-
RAE 55 normunda adaptif model alt ve üst limitleri 
maksimum ve minimum değerleri Eşitlik 6 ve 7’de 
verilmiştir. Eşitlik 5-7’de Tcomf operatif sıcaklığı, 
Trm ise ortalama dış ortam sıcaklığını °C olarak 
ifade etmektedir.

Tcomf = 0,33 ∙ Trm + 18,8 + ∆tol (Kategori tipine göre 
∆tol = ±2,3,4)

Tcomf = 0,31 ∙ Trm + 21,3 (%80 kabul edilebilirlik üst limit)

Tcomf = 0,31 ∙ Trm + 14,3 (%80 kabul edilebilirlik alt limit)

İki farklı modellerin (PMV ve adaptif) uluslarara-
sı standartlarda tanımlanmasına rağmen binalarda 
ısıl konfor yönetimi açısından kendilerine özgü 
limitleri vardır. PMV modelinin uygulanması için 
gerekli spesifik değişkenler nedeni ile PMV mo-
dellerinin tam uygulaması oldukça maliyetli ve 
güçtür. Özellikle ortamla ilgili hava hızı ve ışınım 
sıcaklığı tipik olarak monitörize edilen veriler de-
ğildir ve ölçümleri (özellikle hava hızı) maliyetli ci-
hazlarla gerçekleştirilmektedir. Bunun yanında iki 
bireysel parametre olan giysi yalıtımı ve metabolik 
oran ölçümlerinin otomatik olarak ölçülemeyen ya 
da basitleştirilmeyen parametrelerdir ve modelin 
tahmin doğruluğunu olumsuz etkilemektedir [35].

Tüm verilerin doğru bir şekilde elde edilmesine 
rağmen, her iki modelde bireyler üzerinde farklı 
sonuçlar vermektedir [36,37]. Çünkü bu modeller 
geniş bir kitlenin ortalama ısıl konfor algısını tah-
min etmek için geliştirilmişlerdir ve dolayısıyla bi-
reylerin ısıl konfor için verdikleri cevapların geniş 
bir dağılımda gerçekleşmesi model hassasiyetini 
azaltmaktadır. Aynı zamanda bu modeller adapte 
edilemez veya tekrar öğrenme uygulamalarını ger-
çekleştiremezler. Model parametreleri açısından 
bu modeller geliştirilmeye açık değildir, sadece 
mevcut parametrelerle ısıl konfor algısı tahmin edi-
lebilmektedir. Yeni parametrelerin (cinsiyet, vücut 
kitle endeksi, günün zamanı, yaş, sağlık durumu 
vd.) eklenmesi ve adaptasyonu için uygun değiller-
dir.

3.2.2. Nesnelerin İnterneti Tabanlı Isıl 
Konfor Modelleri ve Uygulamaları

Nesnelerin interneti ile cihazların bir biri ile olan 
bağlantılarının artması ve iletişim protokollerinin 
ortaklaşması sonucunda, ısıl konfor modellerinde 
çevresel parametreleri ölçen sensörler aktif olarak 
kullanılmaya başlanmıştır. Giyilebilir teknolojile-
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rinde kullanıldığı sistemlerde, farklı kaynaklardan 
elde edilen verilerin zaman serisinde açılımları ile 
makine öğrenme algoritmaları kullanılarak klasik 
ısıl konfor modellerinden çok daha iyi sonuç ve-
ren modeller oluşturulmuştur. Bu bölümde değer-
lendirme ölçeği Tablo 1’de verilen PMV modeli ile 
aynı olan fakat PMV modelinde ölçümü zor olan 
ve sabit kabuller yapılan değerler yerine, sensör-
ler yardımı ile ölçülebilen değerler hesaba katıla-
rak modellenmeye çalışılmıştır. Burada en önemli 
noktalardan biri PMV anketinin cihazlarla gerçek 
zamanlı gerçekleştirilmesi ve algoritma yardımıy-
la bu değerlerin baz alındığı bir ısıl konfor modeli 
geliştirilmesidir. 

Laftchiev ve Nikovski [38] nesnelerin interneti 
ve giyilebilir teknolojileri kullanarak, kişiselleş-
tirilmiş makine öğrenmesi modellerini (Machine 
Learning Models) ısıl konfor anlayışına uyarlamış-
lardır. Çalışmalarında akıllı bileklik kullanarak 
nabız sayısı, deri sıcaklığı gibi biometrik ölçümler 
yaparken aynı zamanda oda ölçümleri kapsamın-
da oda sıcaklığı, nem, hava hızı ölçümlerini günün 
zamanı, mevsim, gün uzunluğu gibi ortama bağlı 
olmayan parametrelerle kombine etmişlerdir. Kişi-
sel ısıl konfor modelinin giyilebilir teknolojilerden 
elde edilen verilerle oluşturulması, ısıl konforu 
termodinamik perspektif ya da iç veya dış ortam 
sıcaklıklarını kullanarak oluşturan modellerden 
ayrışmaktadır. Akıllı bileklik tarafından elde edi-
len veriler cep telefonu bağlantısıyla kablosuz ağ 
üzerinden aktarılmıştır. Giyilebilir teknoloji ve cep 
telefonu kullanımının entegrasyonu günün belirli 
saatlerinde verilerin toplanması ve belli aralıklarla 
cihazların aktif olmasından dolayı şarj kullanım-
larını olumlu yönde etkilemektedir. Bu çalışmada 
kullanılan ses tanıma özelliği ile kullanıcılara an-
ket cevaplarını çok soğuk, soğuk, serin, konforlu, 
ılık, sıcak, çok sıcak şeklinde sesli yanıtlarla da ce-
vaplama seçeneği sunulmuştur.

Yöntemde elde edilen veriler makine öğrenmesi 
modelinin kalibrasyonu için geribildirim olarak 
değerlendirilmiştir. PMV modelinde, ısıl konforun 
hesaplanabilmesi için metabolik oran, vücut tara-
fından üretilen efektif mekanik güç, giysi yalıtımı, 
vücut yüzey alanı, ortalama ışınım sıcaklığı, hava 
hızı, nem, konvektif ısı transferi ve giysi yüzey 
sıcaklığı bilgileri gerekmektedir. Bu değerler ka-
bul yapılıp ya da iteratif olarak çözülebilmektedir. 
Bu kabuller Fanger’in [32] deneysel çalışmasında 
odaklandığı kısıtlı ölçekteki Kuzey Avrupa erkek-

lerinden elde ettiği bulgulara dayanmaktadır. Bu 
modeldeki kritik eleştirilerden biri, bu grubun me-
tabolik hızlarına yönelik olmasıdır.

Çalışmada veri toplamak için sensörler kullanı-
larak sıcaklık, nem, hava hızı ve kullanım duru-
mu (occupancy) olmak üzere dört farklı ölçüm 
yapmışlardır. Sıcaklık ölçümü için 3 sensör fark-
lı lokasyonlarda sıcaklık gradyanı oluşumlarını 
algılayacak şekilde konumlandırılmıştır. Maki-
ne öğrenmesi sayesinde algoritmada yazın güneş 
ışınlarının ısınmaya etkisi ya da kışın pencerelerin 
soğutma etkisi gibi ilave değişkenler incelenmiş ve 
deneyde 530 veri değerlendirilmiştir. Veriler pasif 
olarak termostat kontrollü oda sıcaklığı aktif du-
rumda iken oda sıcaklığı ve nem ayarı değiştirile-
rek kullanıcı geri bildirimleri elde edilmiştir.

Tüm makine öğrenme yaklaşımlarında kullanılan 
modeller ile Fanger modeli hatalarının ortalama 
karekökü Tablo 3’de verilmiştir. Modellerin perfor-
mansı karşılaştırıldığında en iyi sonuç veren maki-
ne öğrenmesi yönteminin doğruluğu Fanger yönte-
mine göre %50 daha yüksektir. Şekil 8’de kırmızı 
bar modellerin hatalarının ortalama karekökünü 
göstermektedir. Örnek olarak Fanger modelinde 
1,15 değeri %33 memnuniyetsizliğe tekabül et-
mektedir. En iyi makine öğrenmesi metodu Destek 
Vektör Makinesi (SVM) 0,56 hata payı ile %11,5 
memnuniyetsizliğe tekabül etmektedir. Bu durum 
Fanger modeli referans alındığında hataların kare 
ortalamalarının köküne göre %50, memnuniyetsiz-
lik oylarında ise ofis çalışanları açısından %21,5 
düşüş sağlamaktadır. Bu fark Fanger modelinin 
insan vücudunun, çevre ile olan etkileşimine da-
yalı bir ısı transfer modeli olarak geliştirilmesi ve 
modelde bazı değerlerin sabit olarak kabul edilme-
si sonucundan kaynaklanmaktadır. Ayrıca Fanger 
modeli IoT alt yapısından yararlanamamaktadır. 
Örnek olarak nabız sayısı, metabolik hızla ilişki-
lendirildiğinde makine öğrenme yönteminde daha 
doğru şekilde tahmin edilmiştir. Sonuç olarak IoT 
tabanlı kişisel ısıl konfor modelinin geliştirilmesi 
ile klasik modellere göre %50 iyileştirme sağlandı-
ğı ve bu çalışmanın ofislerin ısıl konfor problemi-
nin çözümüne uyarlanabileceği belirtilmiştir. 

Park ve Rhee [39], çalışmalarında akıllı binaların, 
nesnelerin interneti tabanlı cihazların birbiri ile 
olan bağlantısının ısıl konfor üzerine uygulamala-
rını incelemişlerdir. Akıllı binalara, iletişim altya-
pısı ile birlikte HVAC sistemleri, aydınlatma, perde 
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(shading) sistemleri, cam açma-kapama, asansör, 
hava kalite kontrol ve diğer elektrikli aletler ve 
uygulamalar dahil edilmiştir. Fakat bu sistemlerde 
farklı iletişim protokolleri kullanıldığından birbir-
leri ile direk iletişimleri mevcut değildir. Bu du-
rumun çözümlenmesi için protokollerin standart-
laştırılması ve aynı platformda entegre edilmesi 
açısından birçok girişim gerçekleştirilmiştir. Nes-
nelerin interneti ile birçok cihazın ortak platform-
lara bağlanması veya kendi içlerinde bağlanabil-
mesi sayesinde iletişim protokollerinden kaynaklı 
problemlerin birçoğu çözümlenmiştir. Akıllı bina-

lar, kullanıcılara bağlanarak, kullanıcı taleplerine 
anlık ve hızlı bir şekilde cevap verebilmektedir. Bu 
mimarinin 3 katmanlı şematik gösterimi; algılama, 
işleme ve çoğaltma katmanları olmak üzere Şekil 
9’da verilmiştir.

Algılama katmanında toplanan veriler, kullanıcı-
ların bireysel şartları, cihazların ve ekipmanların 
operasyonel durumu, sıcaklık, aydınlık ve nem 
gibi iç ortam değerlerinden oluşmaktadır. Bu ve-
riler internet bağlantılı geçit (gateway) ile akta-
rılarak büyük veri bulutlarında (big data cloud) 
saklanmaktadır. Veri işleme katmanında, veriler 
binadaki ya da sistemdeki cihazların operasyo-
nel durumlarını kontrol etmek için sınıflandırılır 
ve işlenir. Isıl konfor ile ilgili aktüatörler (HVAC 
sistemindeki aktüatörler), ışıklandırma sistemi ve 
diğer sistemlerin bireyler tarafından kullanımı de-
ğerlendirilir. Çoğaltma (türetme) aşamasında ise 
sınıflandırılmış ve işlenmiş veri cihaz ile kullanıcı 
arasında ilişkilendirilerek tekrar türetilir ve veri, 
zaman serileri olarak kayıt edilir. Bu veri kullanı-
cıların bilgisine dönüşür ve kullanıcılar için daha 
iyi bir servis sağlarken aynı zamanda daha yararlı 
ve verimli çalışacak şekilde sistemi bilgilendirir.

Bina koşulları, binanın dış ortam ve diğer alt sis-
temlerle olan etkileşiminden kaynaklanmaktadır. 
Aktüatörlerin, ısıl konfor odaklı olarak çalıştırıl-

Tablo 3. Laftchiev ve Nikovski [38] Çalışmasında 
Kullanılan Sapma Oranı 0,6’dan Az Olan 

Yöntemler Ve Fanger Modeli İçin Hataların 
Ortalama Karekökü Değerleri

Yöntem Hataların ortalama 
karekökü (RMSE)

Destek vektör makineleri (SVM) 0,560
Kernel ridge regresyonu 0,574
Lojistik regresyon 0,575

Destek vektör regresyonu (SVR) 0,585
Bayesian ridge resgresyonu 0,589
Ridge regresyonu 0,597
LASSO 0,601
Fanger Yöntemi 1,15

Şekil 8. Isıl konfor modellerinde ortalama hatalarının kare ortalamalarının kökünün (RMSE), Fanger modelinin 
PPD değerleri le karşılaştırılması [38]
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ması için kullanıcı aktiviteleri ve bu aktivitelerin 
bina koşullarına etkisi gibi ilave veriler gerekmek-
tedir. Park ve Rhee [39] çalışmalarında, temel ola-
rak klasik ısıl konfor modelini ele almışlardır ve 
konfor şartlarını ISO EN 7730 [30] normunda yer 
aldığı şekilde kategori A sınıfında belirtilen bek-
lentilerin yüksek olduğu hassas ve kırılgan birey-
ler sınıfını baz alarak PMV değerlerini -0.2 ile 0.2 
arasında belirlemişlerdir. Isıl konfor modelinde yer 
alan altı parametreden, metabolik aktivite hariç 
diğerlerini Fanger modelinde olduğu gibi ölçüm-
leyerek ya da kabul ederek almıştır. Bu çalışmada 
bireyin aktivitesinin iç ortam sıcaklığına etkisi sta-
tik ve dinamik model olmak üzere iki farklı yakla-
şımla hesaplanmıştır. Kişi odada günün büyük bir 
kısmını dinlenme durumunda 115 W metabolik ısı 
yayınımı yaparak geçiriyor ve saat 16:00 ile 18:40 
arasında 2 saat 40 dakika kollarını ve ellerini kul-
lanarak çalışıyor. Bu aktivite sonucunda metabolik 
ısı yayınımı 295 W olarak artış gösteriyor. Park 
ve Rhee [39], MATLAB/Simulink yazılımını kul-
lanarak statik ve dinamik model olmak üzere iki 

farklı model geliştirerek dinamik modelde insan 
vücudunun global ısıl direncini 30 W/mK ve global 
ısıl kapasitesini 3770 J/kg/K olarak almışlardır.

Şekil 10-a’da bireyin ısı üretimi zaman aralıklarına 
göre, Şekil 10-b’de ise bireyin ısı üretiminin oda 
sıcaklığına etkisi verilmiştir. Şekil 10-b’de zaman 
aralığı 40:00 ile 42:40 veya 16:00 ile 18:40 arasında 
iç ortam sıcaklığı aktiviteden dolayı artış göster-
miştir ve genel düşüş trendinden çıktığı görülmek-
tedir. Statik model, bireyin ısı üretimini sadece 
aktif ve dinlenme durumu olmak üzere iki değer-
de sürekli rejimde ifade ederken, dinamik model 
bireyin ısıl direncini ve ısıl kapasitesini hesaba 
kattığından dolayı sürekli ve geçici rejim koşulla-
rında değerleri hesaplamaktadır. Çalışmada, PMV 
tabanlı algoritma, öncelikle ortam kullanım du-
rumunu sensörler yardımıyla algılamakta ve kul-
lanım olması durumunda HVAC sistemi devreye 
girmekte ve PMV ölçülen ve kabul edilen değerler 
üzerinden hesaplanmaktadır. Bu aşamada bireyin 
metabolik ısıl yayınımı tavsiye edilen dinamik 
termal model ile hesaplanmakta ve sistem kontrol 

Şekil 9. Akıllı binalarda nesnelerin interneti tabanlı platform mimarisi [39]

Şekil 10. Bireyin ısıl yayınımı (a), ısıl yayınımın oda sıcaklığına etkisi (b) [39], mavi kesik çizgi statik modeli, 
kırmızı çizgi ise dinamik modeli temsil etmektedir



DERLEME MAKALE

Tesisat Mühendisliği - Sayı 187 - Kasım/Aralık 202136

edilmektedir. Örnek olarak kış mevsiminde hesap-
lanan PMV değeri  0,2 olduğunda, ısıtma sistemine 
“1” şeklinde sinyal gitmekte ya da diğer durumda 
“0” olarak sinyal gitmektedir. Çalışma sonucunda 
oluşturulan yeni termal model ile birlikte PMV 
değeri hesaplanarak gerçekleştirilen şartlandırma 
işleminde PMV değeri -0,2 ile 0,2 arasında olacak 
şekilde sağlanmaktadır.

Salamone ve ark. [40], ısıl konfor alanında gerçek-
leştirdikleri saha çalışmalarında PMV modelini 
anketlerde geribildirim için kullanmışlardır. Çalış-
mada nem, hava sıcaklığı, ortalama ışınım sıcaklı-
ğı ve hava hızı ölçülmüştür. Akıllı bileklik (Class 
II medikal amaçlı cihaz) kullanılarak; fotoplesti-
mografi (PPG) sensörü ile nabız ölçümü, elektro-
derma (EDA) sensörü ile aktivite, infrared sensörle 
deri sıcaklığı ve 3 eksenli ivme ölçer ile hareket 
durumu ölçülmüştür. Clo değeri için EN ISO 7730 
[30] normu referans alınmıştır ve metabolik oran 
için tüm kullanıcılar için klavyede yazma işlemi 
referans alınmıştır.

Isıl performans değerlendirmesi için, kullanıcılar-
dan bilgi toplama işleminde Google forms kulla-
nılmış ve sonuçları Google tablosunda toplayarak, 
Ladybug araçlarını kullanarak ısıl konforu PMV, 
PPD ve grafik metodu temel alarak değerlendir-
mişlerdir. Verilerin değerlendirilmesinde, mevcut 
toplanan verinin %80’i modelin kurulması ve %20
’si ise modelin doğrulaması için kullanılmıştır. 
Değerlendirme sonuçlarını lineer (lojistik regres-
yon, linear diskriminant analizi) ve lineer olmayan 
(K en yakın komşu, sınıflandırma ve regresyon 
ağaçları, Gaussian Naive Bayes ve destek vektör 
makineleri) farklı makine öğrenme algoritmaları 
ile test ederek en az sapmanın sınıflandırma ve 
regresyon ağaçları (Classification and Regression 
Tress (CART)) yönteminde gerçekleştiğini bildir-
mişlerdir. 

Salamone ve ark. [40] çalışmada kullanıcı geri 
bildirimlerinin nesnelerin interneti yaklaşımı ile 
parametrik modellerin fonksiyonelliği kombine 
edilerek klasik ısıl konfor modellerindeki enerji 
dengesi denklemindeki kısıtların önüne geçmişler-
dir.

3.2.3. Nesnelerin İnterneti Tabanlı Kişisel Isıl 
Konfor Modeli Uygulaması

Kim ve ark. [27] bireylerin cevaplarına göre belli 
bir kitlenin ortalamasını baz alan ısıl konfor model-

lerine yeni bir yaklaşım getirerek kişisel ısıl konfor 
yaklaşımını geliştirmişlerdir. Bireylerin ısıtma ve 
soğutma davranışları konusundaki geribildirimleri 
kişisel ısıl konfor sistemi kullanılarak araştırılmış-
tır. Kişisel konfor modeli geniş bir kitlenin ortala-
masına göre değil, bireyin ısıl konforunun tahmin 
edilmesine dayanmaktadır. Bu modelin kurulma-
sındaki önemli hususlar;

1. Kitle veya grup yerine, bireyin kendisinin ana-
lizde birim olarak yer alması,

2. Bireyin geri bildirimlerinin direk kullanımı 
(ısıl konfor algısı, memnuniyet) ayrıca bazı pa-
rametrelerin ilave edilerek (kişisel, çevresel ve 
teknolojik) modelin denenmesi,

3. Maliyet ve elde edilebilirlik açısından verinin 
önceliklendirilmesi,

4. Veri güdümlü model kullanımı, farklı model-
leme yöntemleri ve potansiyel açıklayıcı de-
ğişkenlerin örnek olarak test edilmesine ola-
nak sağlanması,

5. Modele yeni bir parametrenin uyarlanmasına 
olanak sağlaması

olarak sıralanabilir. Ayrıca kişisel konfor modelle-
ri, binaların dışında araç, uçak gibi farklı sistem-
lerde de ısıl konfor memnuniyeti ve enerji verimli-
liğini arttırmak için kullanılabilir. Geçmişte kişisel 
konfor modelleri için farklı çalışmalar yapılmıştır. 
Bunlardan bazıları veri güdümlü olarak modelle-
nip, kitlelerin ısıl konforunu tahmin etmeye çalış-
mışlardır [41-45]. Bazıları ise bireylerin ısıl perfor-
mansını belirlemek için model verilerini, bireylerin 
geri bildirimi sonucunda elde edilen verilerle eş za-
manlı olarak kullanmışlardır [46-49].

Kişisel konfor modelinin oluşturulması aşamaları 
Şekil 11’de verilmiştir ve bu aşamalar;

Veri Toplama: Makine öğrenme algoritması için 
temel teşkil edecek verilerin ve bu verilerin nasıl 
toplanacağının belirlenmesi,

Veri Hazırlama: Toplanan verilerin model için ha-
zır duruma getirilmesi, işlenmesi ve hazırlanması,

Model Seçimi: Toplanan veriler ve uygulama he-
defleri açısından en uygun makine öğrenmesi al-
goritmasının belirlenmesi,

Model Değerlendirmesi: Modelin tahmin perfor-
mansı ve uygulama hedeflerine yönelik olarak de-
ğerlendirilmesi,

Sürekli Öğrenme: Toplanan yeni verilerle mode-
lin güncellenmesi, doğruluğunun test edilmesi,
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olarak tanımlanabilir. Bireylerin ısıl konforunun 
modellenebilmesi için bireylerin ısıl konfor algıla-
rının ifade edilmesi ve bu algıyı etkileyen faktörle-
rin belirlenmesi gerekmektedir. Tablo 4’de kişisel 
ısıl konfor modelinin geliştirilmesinde toplanacak 
verilerin kategorik dağılımı ve türleri verilmiştir.

Isıl konfor, anket yardımıyla ısıl hissiyat, kabul edi-
lebilirlik, tercih, memnuniyet veya kombinasyon-
ları şeklinde değerlendirilebilir. Elde edilen algısal 
veriler zaman ekseninde fiziksel verilerle eşleşti-
rilir. Isıl hissiyat, PMV modeli ile ilişkisinden do-
layı ısıl konfor uygulamalarında en çok kullanılan 
parametrelerden biridir ve nötr duruma göre izafi 
olarak ısıl hissiyat değerlendirmesi yapılır. Kabul 
edilebilirlik, bireyin ısıl konfor açısından kendi-
sini nötr duruma yakın hissedebilir veya tolere 

edilebilir bir aralıkta olduğunu belirtebilir. Tercih 
ise bireyin ısıl konforunun sağlanması için hava-
landırma sistemlerinin hangi doğrultuda çalışması 
gerektiğinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Isıl 
memnuniyet ise mevcut koşulun memnuniyet açı-
sından ne kadar uygun olduğunun belirlenmesinde 
kullanılmaktadır. Tablo 5’de ısıl konfor anketinde 
kullanılan ölçekler verilmiştir.

Isıl hissiyatın belirlenmesinde değerlendirme öl-
çeği, mevcut standart referans alınarak sıcak ve 
soğuk arasında 7 noktalı ölçek kullanılmıştır. Isıl 
tercih için 3 noktalı (Daha Sıcak/Nötr/Daha so-
ğuk) ölçek kullanılmıştır. Kişinin 5 ila 7 nokta-
lı bir ölçeklendirme üzerinde daha sağlıklı karar 
verebilirken 7 nokta üzerinde ise karar verme ye-
teneğinde önemli derecede düşüş olduğu gerçek-

Şekil 11. Kişisel konfor modeli oluşturma aşamaları [26]

Tablo 4. Kişisel Konfor Modelleri İçin Veri Tipleri Ve Toplama Yöntemleri [26]

Kategori Veri Türü
Isıl konfor algısı1 Hissiyat, tercih, kabul edilebilirlik, memnuniyet
Kişisel faktörler
Fizyolojik Deri sıcaklığı2, nabız sayısı2, metabolik aktivite

Giysi yalıtımı
Cinsiyet, yaş, vücut kitle indeksi, sağlık durumu

Davranışsal Isıtıcı ya da fan açıp/kapama, termostat ayarlama, cam açma/kapama
Çevresel faktörler
İç ortam3 Hava sıcaklığı, ortalama yüzey sıcaklığı, operatif sıcaklık, bağıl nem, hava hızı
Dış ortam4 Hava sıcaklığı, ortalama dış ortam sıcaklığı, nem, ortalama yağış, iklim, mevsim
Diğer faktörler Zaman, lokasyon, ortam (ev, ofis, araba, dış ortam), kullanım durumu (özel veya paylaşımlı)

Isıl geçmiş, kültürel beklentiler (ör: kılık kıyafet yönetmeliği vb.)
Mekanik sistem ayarları (termostat ayar noktaları), kullanım durumu kontrolleri

*Sıklıkla kullanılan veri toplama metotları; 1anket, 2giyilebilir teknolojiler, 3çevresel sensörler, 4meteoroloji istasyonları, 5bina otomasyon 
sistemleri, vb.

Tablo 5. Isıl Konfor Ölçekleri (ISO 10551’den Uyarlanmıştır [50])

Isıl Hissiyat Kabul Edilebilirlik Isıl Tercih Isıl Memnuniyet
Sıcak Kesinlikle kabul edilebilir Daha sıcak Oldukça memnun
Ilık Kısmen memnun

Biraz ılık Kabul edilebilir Memnun
Nötr Nötr Nötr

Biraz serin Kabul edilemez Memnun değil
Serin Kısmen memnun değil
Soğuk Kesinlikle kabul edilemez Daha soğuk Hiç memnun değil
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leştirilen çalışmalarda belirlenmiştir [51]. Yapılan 
çalışmalarda kişisel ısıl konfor modeli kullanımın-
da bireylerin ısıl konfor hissiyatı sadece bireylerin 
anket sonucunda geri bildirimi ile ölçülebiliyordu. 
Bu durum veri toplanmasında gün boyu yorgun-
luk, günlük olarak katılım sayısının değişkenliği 
gibi faktörlerden etkilenmektedir. Ayrıca anket 
yöntemi bireyin ısıl konfor tercihlerinin belirlen-
mesinde müdahaleci bir yöntemdir. Bunun dışında 
bireysel ısıl konfor sistemlerinde bireyin ısıl konfor 
hissiyatının sadece anket sonucu geri bildirim ola-
rak değil, aynı zamanda havalandırma sıcaklığın-
da yaptığı değişiklik, pencere açma kapama, ofis 
koltuğundaki fan ve/veya ısıtıcıların ayarlarındaki 
değişiklikler gibi ısıl konfor davranışını müdahale 
olmadan veri toplanabilmektedir. İlave olarak ki-
şilerin taktığı bileklik ya da akıllı saatler yardımı 
ile bireyin fizyolojik koşulları hakkında da veriler 
toplanabilmektedir.

Kişisel ısıl konfor sistemleri, kişisel fanlar (masaüs-
tü, kule tipi vb.), kişisel ısıtıcılar (konvektif, radyan 
ısıtıcılar vb.) ve ısıtmalı veya soğutmalı ofis koltuk 
sistemlerini içermektedir. Bu cihazlar ısıl konfor 
açısından hassas bölgelere yönlendirilerek kişisel 
ısıl konforun iyileştirilmesini sağlamaktadır. Kim 
ve ark. [27] çalışmalarında Kuzey Kaliforniya’da 
yer alan ofis binasında 2016 yılında Nisan ve Ekim 
ayları arasında yapılan saha çalışmalarında kişisel 
konfor sistemli ofis koltukları kullanan 38 birey-
den ısıl konforu algılarını veri olarak toplamışlar-
dır. Çalışmada kaydedilen veriler;

• Kişisel ısıl konfor sistemli ofis koltuğu verile-
ri (Şekil 12): Isıtma veya soğutma yoğunluğu 

(ölçek %0-100) ve ısıtma/soğutma lokasyonu 
(koltuk oturak bölgesi/sırt bölgesi), koltuk 
kullanım durumu, 20 s aralıklarla hava sıcak-
lığı ve bağıl nem. Şekil 13’de kişisel ısıl konfor 
sistemli ofis koltuğu ile elde edilen veriler be-
lirtilmiştir.

• HOBO data toplayıcılar hava sıcaklığı, bağıl 
nem, ortam sıcaklığını her 5 dakikada bir kay-
detmektedir.

• Anket verisi için günde üç kez ısıl performans 
tercihi ve giysi yalıtımı bilgileri toplanmakta-
dır.

• Havalandırma sistemi verisi (HVAC data): 
Değişken hava hızı ve termostat ayarları her 5 
dakikada bir kaydedilmektedir.

• Hava durumu bilgisi: Meteoroloji istasyonun-
dan her saat veriler kaydedilmektedir.

Şekil 12. Kişisel ısıl konfor sistemli ofis koltuğu [52]

Şekil 13. Kişisel ısıl konfor sistemli ofis koltuğu veri grafiği [27]
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Kişisel ısıl konfor sistemi, binada tek bir sıcaklık 
ayarının korunabilmesi açısından sistem vücudun 
ısıl olarak hassas noktalarına; yüz, baş, torso ve 
ayaklar kısmına odaklanmıştır. Ortalamada, ki-
şisel ısıl konfor, 2 watt soğutma ve ısıtma için 40 
watt kullanmaktadır (geleneksel elektrikli ısıtıcılar 
1500 Watt’dır). Komple sistem tekrar şarj edilebi-
lir lityum ferrofosfat (ferrophosphate) pil ile çalış-
makta ve çalışan masayı terk ettiğinde sistem oto-
matik olarak kapanmaktadır [52].

Şekil 13’de kişisel ısıl konfor sisteminin bir parçası 
olan ofis koltuğuna ait veriler sergilenmiştir. Ön-
celikli olarak sistem koltuğun kullanım durumunu 
(occupancy detection) ve beraberinde kullanıcının 
diğer ısıl konfor davranışlarının kablosuz ağ üze-
rinden sisteme aktarmaktadır. Grafikte koltuktaki 
ısıtma ve soğutma kullanım durumu gösterilirken 
iç ortam sıcaklığının değişimi de aynı grafikte ve-
rilmiştir. Bu grafiğe göre sabah saatlerinde ısıtma 
gerçekleşirken öğleden sonra ise soğutma işlemi 

ofis koltuklarında gerçekleştirilmiştir. Çalışma-
da kullanıcılardan, havalandırma sistemi ve diğer 
sistemlerden elde edilen verilerin detayı Tablo 6’da 
kategorik olarak birimleri ile verilmiştir.

Tablo 6’da belirtilen veriler toplandıktan sonra, 
tüm veriler, kullanılacak model için uygun duruma 
getirilir ve normal aralıkların dışında gerçekleşen 
veriler filtre edilerek veriler hazır duruma getirilir. 
Kim ve ark. [27] çalışmalarında 6 farklı makine 
öğrenmesi algoritmasını elde ettikleri veriler ile 
deneyerek, kalan verilerle de doğrulamasını ger-
çekleştirmişledir. Bu algoritmalar;

1. Sınıflandırma Ağacı (Classification Tree)
2. Gaussian Sınıflandırması (Gaussian Process 

Classification)
3. Gradyan Arttırma (Gradient Boosting Met-

hod)
4. Çekirdek Vektör Makinesi (Kernel Vector 

Machine)

Tablo 6. Kişisel Konfor Modeli İçin Toplanan Veriler ve Tanımları [27]

Kategori Özellik Birim Tipa

Anket Isıl tercih daha sıcak / nötr / daha soğuk C
Giysi yalıtımı seviyesi clo N

KKSb Kontrol 
Davranışı

Kontrol bölgesi oturak / sırtlık / ikisi / hiç biri C

Kontrol yoğunluğu % N
X geçmişteki kontrol sıklığı (x=1, 4 saat, 1 gün, 1 
hafta)

kullanım sayısı N

Kullanım durumu koltuk dolu / boş / bilinmiyor C
X geçmişteki kullanım sıklığı (x=1, 4 saat, 1 gün, 1 
hafta)

kullanım sayısı N

X geçmişteki kontrol süresinin kullanım süresine oranı 
(x=1, 4 saat, 1 gün, 1 hafta)

% N

Zaman Saat saat (0-23) N
Gün gün (0-6) N

İç Ortam Hava sıcaklığı °C N
Operatif sıcaklık °C N
Bağıl nem % N
Hava sıcaklığındaki meyil °C/sa N

Dış Ortam Dış ortam sıcaklığı °C N
Gökyüzü durumu açık / kapalı C
Aylık ağırlıklı ortalama sıcaklık °C N
Yağış var / yok C

HVAC Oda sıcaklığı °C N
Hava debisi ft3/dak N
Damper pozisyonu % N
Isıtma % N
Deşarj edilen hava sıcaklığı °C N

a C: Kategorik, N: Nümerik veriyi, b KKS: Kişisel konfor sistemini ifade etmektedir.
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5. Rastgele Orman Algoritması (Random Forest)
6. Düzenlenmiş Lojistik Regresyon (Regulari-

zed Logistic Regression)
olarak özetlenebilir. Çalışma sonucunda Rastgele 
Orman (Random Forest) algoritmasının 0,71 doğ-
ruluk oranı ile en iyi sonucu verdiğini tespit etmiş-
lerdir.

Şekil 14-a’da kişisel konfor modelinin oluşturul-
masında kullanılan ve veri olarak toplanan değiş-
kenlerin farklı kombinasyonları ile hesaplandığın-
da, kombinasyonların tahmin doğruluğuna etkisi 
verilmiştir. Bu durumda kişisel konfor davranışı 
tek başına ortalamada %69 tahmin doğruluğu 
sağlayabilmektedir ve tüm değişkenler dikkate 
alındığında %73 ortalama tahmin doğruluğu sağ-
lanabilmektedir. Sistemdeki tüm değişkenlerin 
hesaba katıldığı durumda kişisel konfor sistemi ile 
elde edilen doğruluk değerine %4 katkı sağlanabil-
mektedir ve dolayısıyla kişisel konfor sistemi, ısıl 
konforun tahmin edilmesi açısından değerlendiril-
diğinde, sistemin en önemli parçasını oluşturmak-
tadır.

Şekil 14-b’de kişisel ısıl konfor sistemi tahmin doğ-
ruluğu açısından en iyi sonucu verirken, dış ortam 
koşullarının tahmin doğruluğuna etkisi %60 ola-
rak en az seviyede gerçekleşmiştir. Klasik ısıl kon-
for modellerinde dış ortam sıcaklığı tahmin doğru-
luğu üzerinde oldukça önemli etkiye sahipken bu 

modelde en az derecede etkiye sahiptir. Kişisel ısıl 
konfor sisteminde, tahmin edilen ortalama hassasi-
yet 0,73 olarak hesaplanırken geleneksel ısıl konfor 
modelinde 0,51 olarak hesaplanmıştır.

Kişisel ısıl konfor modellerinde birey sayısı arttırı-
larak, model güncellenebilir ve tahmin doğruluğu 
arttırılabilir hatta derin öğrenme (deep learning) 
ile sistem sürekli olarak kendini güncelleyebilir. 
Bu çalışmaya ilave olarak kişisel ısıl konfor sis-
temine bağlı cihazların sayısı arttırılarak tahmin 
doğruluğu artırılabilir. Örnek olarak havalandırma 
sisteminin termostatı kişisel konfor sistemine bağ-
lanarak kontrol edilebilir ve bireylerin ısıl konforu 
üzerinde etkisi incelenebilir.

SONUÇ

Isıl konfor modelleri uzun zamandır çalışılmakta-
dır. Isıl denge kabulüne dayanan klasik modellerde, 
ısıl konforun hesaplanmasında belirli bir popülas-
yonun tercihlerinin dikkate alınması ve ölçülmesi 
zor olan parametrelerin sabit alınarak hesaba ka-
tılması, ısıl konfor memnuniyeti açısından önemli 
sapmalara neden olmaktadır. Endüstri 4.0 kapsa-
mında yaygınlaşan nesnelerin interneti ve yapay 
zeka algoritmaları sayesinde makine mühendisliği 
ve bilgisayar biliminin birleşmesi sonucunda daha 
hassas ve daha kullanışlı modellerin oluşturulması 
imkan bulmuştur. Klasik ısıl konfor modellerinin 

Şekil 14. Farklı değişken kombinasyonları için tahmin doğrulunun değişimi (a), farklı değişkenlerin tahmin 
doğruluna etkisi (b) [27]
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sadece belli bir topluluğu referans alması ve yeni 
parametrelerin adaptasyonuna açık olmamasından 
dolayı, nesnelerin interneti bazlı ve daha çok kul-
lanıcı odaklı olan ısıl konfor modellerine göre ısıl 
konfor memnuniyetini tahmin etme performansı 
yeni modellere kıyasla oldukça düşüktür. Ayrıca 
kişisel ısıl konfor sistemleri ile bireyin yakın çev-
resindeki unsurlarla etkileşiminin ısıl konfor mo-
deline dahil edilmesiyle ısıl konfor memnuniyet 
yüzdesinin arttığı gösterilmiştir. Bunun yanında 
kişisel ısıl konfor sistemleri iç ortam sıcaklığı sabit 
iken düşük enerjili çevre birimler ile bireylerin ısıl 
performansını lokal olarak iyileştirmeye çalıştığın-
dan enerji kullanımında da tasarruf sağlamaktadır.
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Isıl Konfor İçin Nesnelerin İnterneti Kullanımı

ÖZ

Isıl konfor bireyin içerisinde bulunduğu ya da çalıştığı koşullardan memnun olma 
durumudur. Isıl konfor indeksi ise bireyin daha etkili ve verimli çalışması için bulu-
nulan ortamdaki koşulların en uygun duruma getirilmesi için önemlidir. Isıl konfor 
indeksinin sürekli olarak izlenip ısıtma-havalandırma sistemininin en uygun değer-
lere ayarlanması nesnelerin interneti ile mümkündür. Bu çalışmada WSN (Kablosuz 
Sensör Ağı), Android, WI-FI (Kablosuz Bağlantı) gibi değişik platformlar kullanıla-
rak ısıl konfor parametrelerinin nesnelerin interneti ile izlenmesi, kontrol edilmesi 
ve sonuç olarak ısıl konfor indeksinin iyileştirilmesi üzerine yapılmış bazı çalışma-
lar incelenmiştir. 
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1. GİRİŞ

Gelişmiş ülkelerdeki insanların büyük bir çoğun-
luğu zamanlarının %90’ını iklimlendirilme yapı-
lan kapalı ortamlarda geçirmektedir [1]. İnsanların 
sıklıkla kullandığı hemen hemen tüm hacimler yaz 
ve kış koşullarına bağlı olarak değişik sistemler ile 
iklimlendirilmektedir. Kapalı ortamlarda yetersiz 
iklimlendirme ve havalandırma kişilerin rahatsız 
olmasının yanı sıra üretkenliğini de etkilemekte-
dir. Fanger, binaların ısıtılması ve soğutulması için 
kullanılan klima sistemlerinin, bazı durumlarda, 
ortamın konforlu olarak algılanmasına yeterli ol-
madığı ve var olan iklimlendirme anlayışının sor-
gulanması gerektiğini vurgulamaktadır [2]. İç or-
tam hava kalitesine ve havalandırma oranına bağlı 
olarak “hasta bina sendromları” çeşitli çalışmalar-
da ele alınmıştır [3]. 

Isıl konfor kişisel tercihleri de içerisinde barın-
dıran bir kavram olduğundan, literatürde birkaç 
değişik tanımı yapılmıştır. ASHRAE [4], ısıl çev-
reden hoşnut olunan düşünce durumu; ASHRAE 
[5], iç vücut sıcaklığının düzenlenmesi için mini-
mum fizyolojik çabaya gerek duyulması durumu; 
ISO [6], ısıl çevreden tatmin olunan koşulları, ısıl 
konfor olarak nitelendirmektedir. İnsanların zihin-
sel, fiziksel ve algısal performansları, ısıl konforda 
bulundukları durumda genelde en üst seviyededir.

Birçok araştırmacı ısıl konfor parametrelerinin öl-
çülmesi, izlenmesi ve bireyin içerisinde bulunduğu 
ortamı ısıl konfor açısından daha iyi duruma ge-
tirmek üzerine çalışmaktadır. Endüstri, bireylerin 
bulunduğu ortamlarda ısıtma ve soğutma sağlamak 

için gelişmiş analitik ve bulut tabanlı kontrollerden 
yararlanıyor. Uluslararası standartlara başarılı 
bir şekilde adapte olmalarına rağmen, her PMV 
ve adaptif modellerin binalarda konfor yönetimi-
ne uygulandığında çeşitli kısıtlamaları vardır. İlk 
olarak, PMV modelinin tam olarak uygulanması, 
binalarda elde edilmesi pahalı ve zor olan çok spe-
sifik girdi değişkenleri gerektirmektedir. İkincisi, 
tüm girdi değişkenleri doğru bir şekilde elde edil-
miş olsa bile, her iki model de bireylere uygulandı-
ğında zayıf tahmini performans gösterir. Üçüncü-
sü, her iki model de uyum sağlamaz veya yeniden 
öğrenmez. 

Nesnelerin internetinin ortaya çıkmasıyla birlik-
te, çok ayrıntılı ve kişisel veriler üretmemiz ve 
bireylerin ısıl konfor durumunu analiz etmek için 
kullanılmaya başlanmıştır. 

Nesnelerin interneti fiziksel nesnelerin birbirleri 
ile ya da daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu 
iletişim ağı olarak tanımlanabilir. Nesnelerin ya 
da cihazların birbirleri ile sürekli haberleşerek alış 
veriş yaptıkları verileri akıllı bir ağa bağlanması 
olarak da adlandırılabilir. Bireyin bulunduğu or-
tam içerisindeki ısıtma-soğutma ve havalandırma 
koşullarını değiştirmesi ya da belirli zaman dili-
minde ısıtma-soğutma cihazını belirli bir ayarda 
tutması veri olarak kaydedilerek daha sonra kulla-
nılabilir. Bulunulan ortam içerisindeki hava sıcak-
lığı, bağıl nem, hava hızı, oksijen miktarı, kirletici 
madde konsantrasyonu (PM) izlenebilir ve aynı 
zamanda kontrol edilebilir. Nesnelerin interneti ile 
kişisel ısıl konfor modelinin uygulanması şematik 
olarak Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1. Kişisel ısıl konfor çalışmalarında nesnelerin interneti kullanımı [7]
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2. ISIL KONFOR İÇİN NESNELERİN 
İNTERNETİ KULLANIMI

Kim ve ark. [7] 2016 yazında, Kaliforniya’da bir 
ofis binasında çalışan 37 kişinin sandalye kullanı-
mını inceleyerek kişisel konfor sistemi geliştirmiş-
lerdir. Çalışmada 5 milyondan fazla veri noktası 
kullanılırken 4500 anket yapılmıştır. Isıtma-soğut-
ma sistemi ve çevresel koşullar sürekli kaydedil-
miştir. Veri analizine göre; bireylerin tek tek bu-
lunduğu yerel sıcaklıkların, aynı ısıl bölgede bile, 
binanın farklı bölümlerinde oldukça geniş ölçüde 
değiştiğini göstermektedir, aynı ısıl koşullar altın-
da bile bireylerin çoğu zaman farklı ısıl tercihleri   
vardır, kişisel konfor sistemi kontrol davranışı, bi-
reylerin ısıl tercihlerini dinamik olarak tanımlaya-
bilir, kişisel konfor sistemi sandalyeleri binalarda 
elde edilenden çok daha yüksek konfor memnuni-
yeti (%96) sağlamıştır. 

Ray [8] nesnelerin interneti kullanan bulut tabanlı 
MISSENARD endeksinin ölçümü önerildi. MIS-
SENARD endeksi, iç mekan sakinleri için termal 
konfor bulmada güçlü bir etkiye maruz kalan en 
uygun tekniklerden biridir [6]. Sistem Arduino ta-
banlı bir mikrodenetleyici, iç havanın sıcaklık ve 
bağıl nemini ölçen bir algılayıcı, bir iletişim pro-
tokolü ve nesnelerin interneti için bulut etkileşimi 
kullanılmıştır. 24 saat süresince yapılan deney so-
nucunda kişinin MISSENARD indeksi incelenmiş 
ve kaydedilmiştir. Kullanılan cihaz avuç içi kadar 
olup bir cebe bile sığmaktadır, iç ortamlarda oldu-
ğu kadar dış ortamlarda da etkili bir şekilde kulla-
nılabilmektedir. 

Shetty ve ark. [9] ağaç tabanlı yöntemler kullana-
rak ortak ofislerde kişiselleştirilmiş ısıl konfor için 
çalışma masası fanı kullanım tercihlerini öğrenme 
üzerine çalışmışlardır.  Çalışmada, masa vantila-
törü kullanım tercihleri, iç ve dış ortam çevre ko-
şullarının kullanıcı varlığı bilgilerinin yanı sıra iki 
paylaşımlı ofiste bir kablosuz sensör ve aktüatör 
ağı (WSAN) kullanılarak toplanmıştır. Masaüstü 
fan kullanımının kişisel tercihlerini tahmin etmek 
için, fan durumu bir sınıflandırma problemi ola-
rak modellenmiş ve fan hızı, sadece fan durumu-
nun açık olduğu durumları göz önüne alarak bir 
regresyon problemi olarak modellenmiştir. Veri 
setindeki altı kullanıcının fan durumunu tahmin 
etmede ortalama %97,73 test doğruluğu ile en iyi 
performansı elde etmek için rastgele ormanlar yön-
temi bulunmuştur. Ayrıca, kullanıcının bulunduğu 

durumlarda %95,42 ortalama test doğruluğu elde 
etmiş ve fan hızı, fan ayarının 15,83’lük ortala-
ma kök-ortalama kare hatası (RMSE) ile tahmin 
edilmiştir.

Chaudhuri ve ark. [10] giyilebilir algılama teknolo-
jisi kullanılarak cinsiyete özgü fizyolojik paramet-
relerden rastgele orman temelli ısıl konfor tahmini 
üzerine çalışmışlardır. Cinsiyet farkı ısıl konfor al-
gısı ile geniş çapta bağlantılı olduğundan, dört aşa-
malı bir amaç benimsenmiştir: birincisi, öznel ısıl 
algıdaki cinsiyet farklılıklarını araştırmak, ikin-
cisi, farklı termal durumlar altındaki fizyolojik 
tepkilerde cinsiyet farklılıklarının araştırılma-
sı, üçüncüsü, ısıl durumu tahmin etme potansiye-
line sahip olan fizyolojik özellikleri belirleme ve 
dördüncü olarak veri odaklı bir ısıl durum tahmin 
modeli oluşturulmuştur. Deneklerden el cilt sıcak-
lığı, el iletkenliği, nabız hızı, kan oksijen doyumu 
ve kan basıncı değerleri ölçülürken, ısıl konfor, ısıl 
tercih, nem duyum ve hava hızı duyumu içeren an-
ket yapılmıştır. Sonuçlar, çeşitli öznel ve fizyolo-
jik yanıtlarda anlamlı bir cinsiyet farkı olduğunu 
göstermiştir. Erkek ve kadınların ısıl durumlarının 
sırasıyla %92,86 ve %94,29’unu doğru bir şekilde 
tahmin edebildiği gözlenmiştir.

Garin ve ark. [11] bir binanın yenilenmesi için açık 
kaynak platformuna ve nesnelerin internetine da-
yalı çevresel izleme sistemi geliştirmişlerdir. Çev-
resel verileri toplamak için ekli sensörlere sahip bir 
kablosuz mikrodenetleyici kullanılmıştır. Sensör-
lerden elde edilen bilgiler bir flash bellek kartın-
da toplanıp, saklanırken  aynı anda Wi-Fi yoluyla 
buluta gönderilmiştir. Bu veriler, gerçek zaman-
lı olarak bilgiye erişilmesini sağlayan çevrimiçi 
bir elektronik tabloda saklanmıştır. Sıcaklık ve 
CO2 sensörlerinin pencere sensörüyle birlikte kul-
lanılmasıyla, iç hava kalitesinin apartman sakinleri 
tarafından pencere kullanımı konusundaki davra-
nışları ile doğrudan etkisini göstermiştir.

Ramli ve ark. [12] okul sınıflarındaki ısıl konfor 
parametrelerinin nesnelerin interneti ile incelen-
mesi üzerine çalışmışlardır. Giysi ve metabolik ak-
tivitenin yanı sıra kuru termometre sıcaklığı, orta-
lama ışınım sıcaklığı, nem ve hava hızı değerlerini 
kullanarak öğrencilerin ısıl konfor düzeyleri ölçül-
müştür. Giysi ve metabolik aktivite parametreleri 
bir Android cihaz ile ölçülürken diğer parametreler 
sınıf içerisine yerleştirilmiş statik sensörler ile iz-
lenmiştir. Öğrencilerin içinde bulundukları ortam 

https://0210bqu50-y-https-www-sciencedirect-com.proxy.uludag.deep-knowledge.net/science/article/pii/S0263224116302950
https://0210bqu7c-y-https-www-sciencedirect-com.proxy.uludag.deep-knowledge.net/topics/engineering/presence-information
https://0210bqu7c-y-https-www-sciencedirect-com.proxy.uludag.deep-knowledge.net/topics/engineering/dataset
https://0210bqu7c-y-https-www-sciencedirect-com.proxy.uludag.deep-knowledge.net/topics/engineering/dataset
https://0210bqu7c-y-https-www-sciencedirect-com.proxy.uludag.deep-knowledge.net/topics/engineering/root-mean-squared-error
https://0210bqu7c-y-https-www-sciencedirect-com.proxy.uludag.deep-knowledge.net/topics/earth-and-planetary-sciences/physiological-response
https://0210bqu7c-y-https-www-sciencedirect-com.proxy.uludag.deep-knowledge.net/topics/earth-and-planetary-sciences/physiological-response
https://0210bqu7c-y-https-www-sciencedirect-com.proxy.uludag.deep-knowledge.net/topics/engineering/model-prediction
https://0210bqu7c-y-https-www-sciencedirect-com.proxy.uludag.deep-knowledge.net/topics/engineering/model-prediction
https://0210bqu7c-y-https-www-sciencedirect-com.proxy.uludag.deep-knowledge.net/topics/engineering/microcontroller
https://0210bqu7c-y-https-www-sciencedirect-com.proxy.uludag.deep-knowledge.net/topics/engineering/memory-card
https://0210bqu7c-y-https-www-sciencedirect-com.proxy.uludag.deep-knowledge.net/topics/engineering/memory-card
https://0210bqu7c-y-https-www-sciencedirect-com.proxy.uludag.deep-knowledge.net/topics/engineering/spreadsheets
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iklimlendirme sistemine aktarılmış ve Tahmini 
Ortalama Oy (PMV) 0 olacak şekilde ısıtma-so-
ğutma yapılarak ısıl konfor koşulları ayarlanmıştır.

Laftchiev ve Nikovski [13] kişiselleştirilmiş bir 
ısıl konfor modeli yaratan yeni bir nesnelerin in-
terneti tabanlı sistem geliştirmişlerdir. Sistem Nİ 
sensör ağı ve kullanıcı girişi üzerinden telemetriyi 
topladıktan sonra, kullanıcı için kişiselleştirilmiş 
bir ısıl konfor modelini sürekli olarak kalibre eden 
ve güncelleyen makine öğrenme algoritmalarına 
girer. Isıl konfor tahmininde Tahmini Memnun 
Olmayanların Yüzdesi (PPD) değerlerinin hatala-
rın ortalama kare kökü değerlerini birçok karşılaş-
tırmışlar ve ısıl konfor tahmininin doğruluğunu 
yaklaşık %50 oranında artırmayı sağlayan bir Nİ 
yöntemi bulmuşlardır.

Jia [14] nesnelerin internetini kullanarak ev ortamı 
izleme sistemi tasarlamıştır.  Sistem, izleme siste-
minin daha kapsamlı, ağa bağlı ve uzaktan olması-
nı sağlayarak ev yaşamının güvenliğini, rahatlığını 
ve sağlığını güvence altına alan, uzaktan görüntü-
leme ve uzaktan alarmları olan nesnelerin interne-
tine dayanmaktadır. Ana tasarım metan, su akışı, 
sıcaklık, nem, hava basıncı, toz ve formaldehit gibi 
parametrelerin izlemektedir. Test sonuçları, tasar-
lanan internet tabanlı ev ortamı izleme sisteminin 
çeşitli çevresel parametrelerin izlenmesini gerçek-
leştirebileceğini ve temel olarak tasarım endeksi 
gereksinimlerini karşıladığını göstermektedir.

Kumar ve ark. [15] ticari binalarda gerçek zamanlı 
algılama yardımıyla iç hava kalitesi ve enerji yöne-
timi üzerine çalışmışlardır. Binaya sıcaklık, nem, 
aydınlatma, enerji tüketimi, insan hareketliliği, 
hava kalitesi ve gürültü seviyesi sensörleri yerleş-
tirmişler ve gerçek zamanda izleyerek ticari bina-
ların içerisindeki konfor seviyesini ölçmüşlerdir. 
Sensör maliyetlerinin gelişen teknoloji ile birlikte 
düşmesini de öngörerek gelecekte bir evin enerji 
yönetimi için 1000 £’dan daha az bir maliyet gere-
keceğini vurgulamışlardır.

Zhang ve ark. [16] küçük ve orta ölçekli ticari bina-
lar için güvenilir, uygun maliyetli ve çok yönlü bir 
enerji yönetim sistemi oluşturmak için nesnelerin 
interneti (IoT) kullanma çalışmalarını incelemiş-
lerdir. Düşük maliyetli tek kartlı bir bilgisayarda 
dağıtımı mümkün kılmak üzere gömülü sistem-
lerin ve yazılım optimizasyonunun seçimi ve de-
ğerlendirilmesi ile ilgili akıllı sorunları ve akıllı 
binanın çalışmasını sağlamak için IoT cihazlarını 

entegre etme deneyimini ele almışlardır.

Ciabattoni ve ark. [17] gürültü, koku, görsel ve ısıl 
konfor düzeylerini izleyebilen düşük maliyetli nes-
nelerin interneti tabanlı bir sistem geliştirmişler-
dir. Farklı ortam sensörleri, bilgi işlem ve bağlantı 
özellikleri ile donatılmış bir sistem kullanmışlar-
dır. Cihazın akıllı bir saat ile entegrasyonu saye-
sinde kişisel konfor parametrelerini analiz edebil-
mişlerdir.

Happle ve ark. [18] Singapur’da klima kullanım 
modellerinin, taşınabilir sensörlerle belirlenme-
si üzerine çalışmışlardır. Singapur Ulusal Bilim 
Deneyi, ülke çapında 43000’den fazla öğrencinin 
küçük taşınabilir bir sensör aracılığıyla alınan 
sıcaklık, nem ve basınç verilerini analiz ederek 
öğrencilerin gün içinde maruz kaldıkları iklim-
lendirme koşullarını belirlemişlerdir. Elde edilen 
verilerin, ısıl konfor ve enerji tüketimi davranışla-
rının belirlenmesi ve kontrolü konularında kullanı-
labileceğini belirtmişlerdir.

Lachab ve ark. [19] nesnelerin interneti ve büyük 
veri teknolojileri kullanarak havalandırma sistem-
leri kontrolü için akıllı bir yaklaşımda bulunmuş-
lardır. Laboratuar ortamında yaptıkları deneylerde 
iç ortamdaki karbondioksit konsantrasyonu, sıcak-
lık, bağıl nem ile hava değişim oranı, fanların devri 
ve enerji tüketimi verilerini izlemişlerdir. Aç-kapa, 
PID ve durum geribildirim denetleme sistemlerini 
karşılaştırmışlardır. Önerdikleri sistem ile kişisel 
konforu sağlamanın yanı sıra enerji tüketiminde 
%30,25 oranında azalma sağlamışlardır.

Carreria ve ark. [20] konfor ve enerji kullanım 
optimizasyonu için oylamanın etkinliği üzerine 
simülasyon temelli bir çalışma gerçekleştirmişler-
dir. Bireylerin grup tercihlerini izleyen, onlardan 
öğrenen ve ısıtma-soğutma ve iklimlendirme ci-
hazlarını otomatik olarak yöneten bir sistem öner-
mişlerdir. Önerdikleri sistem konfor düzeyini en 
üste çekerken enerji tüketimini de en aza indirmeyi 
amaçlamıştır. Geliştirdikleri prototipi simülasyon 
ile doğrulamışlar ve sonuç olarak makine öğren-
me tekniği ile bir ortam içerisinde kabul edilebilir 
konfor koşullarının sağlanabileceğini ve aynı za-
manda enerji tüketiminin de düşürülebileceğini 
göstermişlerdir.

Lillis ve ark. [21] yeni nesil akıllı binalara doğru 
geçiş tasarımı için bir öneri ile mevcut otomasyon 
ve gelecekteki nesnelerin interneti tabanlı sistem-
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lerin değerlendirmesini yapmışlardır. Öncelikle 
akıllı bina tanımı ve potansiyellerinin ardından 
mevcut teknolojinin durumu belirtilmiştir. Daha 
sonra akıllı şehirlerdeki eski otomasyon sistemleri-
nin eksikliği vurgulanmış, gelecekti bina yönetimi 
teknolojilerini tanıtmışlardır. Birlikte çalışabilen 
bir hibrit yazılım-donanım çerçevesi önermişler-
dir. Eski ve gelecekteki sistemlerin entegrasyonu 
için önerilen çerçevenin değerlendirilmesinin ar-
dından son olarak akıllı binanın daha hızlı geliş-
mesi için azaltılmış yatırım maliyetleri ve riskleri 
incelemişlerdir.

SONUÇ

Bu çalışmada nesnelerin interneti kullanılarak iç 
ortam koşullarında sıcaklık, hava hızı, bağıl nem, 
ortalama ışınım sıcaklığı, giyim, metabolik aktivi-
te, aydınlatma, iç hava kalitesi, karbondioksit sen-
sörü ve enerji tüketimi parametrelerinin izlenmesi 
ve kontrolüne ilişkin çalışmalar derlenmiştir.

Gelişen teknoloji ile birlikte hayatımızın her alanı-
na giren internet gelecekte ev, işyeri ve araba gibi 
değişik yerlerdeki iç ortam koşullarını izleme, de-
netleme ve en uygun değerlere getirmek için kul-
lanılacaktır. Şu andaki sensör maliyetleri gittikçe 
düşecek, öncelikle belirli bir alan daha sonra ev, iş-
yerlerinin tüm alanları için gerçek zamanlı izleme 
tabanına dayalı kontrol sistemleri kullanılacaktır. 
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Isıl Konfor ve Enerji Tüketimi Açısından İki 
Üniversite Binasının İncelenmesi

ÖZ
Binalar ve sanayi toplam enerji tüketiminin en büyük payını kapsamaktadır. Binalardaki 
enerji tüketiminin dağılımına bakıldığında da en önemli kısmını iklimlendirme sistemleri-
nin oluşturduğu görülmektedir. Bu nedenle iklimlendirme sistemlerinin enerji tüketimle-
rinin iyileştirilmesi veya daha verimli sistemlerin kullanılması büyük önem taşımaktadır. 
İklimlendirme sistemlerinin enerji tüketimlerini etkileyen faktörlerin başında sistem tipi, 
kapasitesi, tasarım şekli, işletme ve iklim koşulları ve kullanıcı müdahaleleri gelmektedir. 
Yaşar Üniversitesi 5 Ocak 2016 tarihinde TS EN ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistem 
(EnYS) Standardı belgesini ülkemizde alan ilk üniversite olmuştur ve o günden bu yana 
enerji verimliliği ile ilgili araştırma ve çalışmalar artarak devam etmektedir. Bu kapsamda 
üniversitemizin kullanım alanı en büyük ve farklı iklimlendirme sistemleri ve tasarımına 
sahip olan iki binamız enerji verimliliğimizi arttırmak açısından öncelikli olarak ele alın-
mıştır. Binalarımızın birim kullanım alanına göre enerji performans değerleri hesaplan-
mış ve bu değerlerin analizinde binalardaki ısıl konfor koşullarının da dikkate alınması 
gerektiği anlaşılmıştır. Bu nedenle her iki binamızda bazı ofis ve sınıflarda sıcaklık, nem, 
CO2 ve basınç gibi ısıl konfor ve iç hava kalitesi parametrelerinin ölçümleri yapılmaya 
başlanmıştır. 
Bu çalışmada söz konusu mahallerden alınan ölçüm sonuçları, analizörlerden elde edilen 
enerji tüketim değerleri ve meteorolojik veriler kullanılarak, binalarımızdaki iklimlendir-
me sistemlerimizin birim ısıtma sıcaklığına karşılık enerji tüketim değerleri hesaplanmış-
tır. Böylelikle binalardaki enerji tüketimi ve ısıl konfor açısından performans göstergeleri 
ortaya çıkarılarak enerji verimliliğinin arttırılması amacıyla öneriler sunulmuştur. 
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ABSTRACT
Buildings and industry cover the largest share of total energy consumption. When the dis-
tribution of energy consumption in buildings is examined, it is seen that the most impor-
tant part is air conditioning systems. Therefore, improving the energy consumption of air 
conditioning systems or using more efficient systems have great importance. The factors 
affecting the energy consumption of air conditioning systems are system type, capacity, 
design, operation and climate conditions and user interventions.
On 5 January 2016, Yaşar University became the first university in Turkey to receive the 
TS EN ISO 50001: 2011 Energy Management System (ENYS) Standard certificate. In this 
context, our two buildings with biggest-floor area , which have different air-conditioning 
systems and operation conditions, have been evaluated as priority in terms of increasing 
our energy efficiency. Energy performance values were calculated according to the unit 
usage area of our buildings and it was understood that thermal comfort conditions in build-
ings should be taken into consideration in the analysis of these values. For this reason, 
measurements of thermal comfort and indoor air quality parameters such as temperature, 
humidity, CO2 and pressure have been started to be performed in some offices and classes 
in both buildings.
In this study, the energy consumption values of the air conditioning systems in our build-
ings were calculated by using the measurement results obtained from the mentioned loca-
tions, energy consumption values obtained from the analyzers and meteorological data. 
Thus, the performance indicators of energy consumption and thermal comfort in buildings 
are revealed and suggestions are presented to increase energy efficiency.
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Buildings, Energy Consumption, Thermal Comfort, Energy Efficiency, HVAC-R Systems. 
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1. GİRİŞ

2015 yılı itibariyle bina ve hizmet sektörünün ener-
ji tüketimi, toplam enerji tüketiminin %32,8’lik 
kısmını, elektrik enerjisi tüketimi ise, toplam 
elektrik enerjisi tüketiminin %49,9’luk kısmını 
tüketerek, her iki enerji türünde de sanayi tüketim-
lerinin önene geçmiş durumdadır [1]. Üstelik bu 
enerjinin %85 civarındaki bir kısmı da ısıtma ve 
soğutma amacıyla harcanmaktadır [2]. Bu derece 
yoğun enerji tüketiminin olduğu bir yerde insanla-
rın ısıl konforunun ne derecede sağlandığı önemli 
bir araştırma konusu olmaktadır. 

Modern çağda insanlar vakitlerinin çok büyük 
bir kısmını kapalı mekânlarda geçirmekte ve taze 
hava, ortamdaki CO2 miktarı, bağıl nem, iç ortam 
hava sıcaklığı gibi kişisel konforunu etkileyen bir-
çok parametrenin sağlanmasını beklemektedir. 
Konfor hissini etkileyen yaş, kilo, giyim tarzı, 
fiziksel aktivite, alışkanlıklar ve benzeri birçok 
kişisel ölçüt olmakla birlikte, ulusal (TS-EN-ISO 
7730) ve uluslararası (ASHRAE (The American 
Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditi-
oning Engineers) Standart 55) standartlarda bu ısıl 
konfor kavramı verilmektedir. 

Kişilerin ısıl çevre memnuniyet algısı ısıl konfor 
olarak tanımlanmaktadır. Isıl konfor yetişkinler 
için üretkenliği ve iş verimini, öğrenciler için ise 
dikkatlerini ve öğrenme düzeylerini direk olarak 
etkilemektedir [3-5]. İş verimi veya eğitimdeki 
öğrenme düzeyindeki artış kadar önemli bir baş-
ka konu ise iç hava kalitesinin insan sağlığı üze-
rindeki etkileridir. Kapalı Bina Sendromu ve Bina 
Bağlantılı Hastalıklar tanımları ile iç hava kali-
tesinin etkileri artık literatürde yerini almıştır. İç 
hava kalitesi ise şöyle tanımlanmaktadır; bilinen 
kirleticilerin hava içinde yasal limitleri aşmadığı 
ve ortamda bulunan kişilerin yaklaşık %80’inin bir 
memnuniyetsizlik hissetmediği durum kabul edile-
bilir iç hava kalitesine sahiptir [6]. 

Isıl konfor araştırmalarının farklı iklim bölgelerin-
de, farklı zaman dilimlerinde ve farklı eğitim se-
viyelerine ait yapılarda yapıldığı literatürde görül-
mekle birlikte, kişilerin algısını ölçebilmek adına 
kullanılan yöntem genellikle aynıdır. Kullanıcılara 
anketler yapılması ve Ortalama Tahmini Oy (Pre-
dicted Mean Vote/PMV) ile Memnuniyetsizlerin 
Tahmini Yüzdesi (Predicted Percentage Dissatis-
fied/PPD) değerlerinin hesaplanması ve sonuçlar 
üzerinden değerlendirme yapılması en yaygın kul-

lanılan yöntemdir [4,7]. 

2002 yılında eğitim faaliyetlerine başlayan Yaşar 
Üniversitesi, günümüzde onbini aşan öğrencisi ile 
eğitimine devam etmektedir. Alanında hep ilkle-
ri yapmayı amaçlayan Yaşar Üniversitesi, enerji 
konusunda da 5 Ocak 2016 tarihinde, TS EN ISO 
50001:2011 Enerji Yönetim Sistem (EnYS) Stan-
dardı belgesini ülkemizde alan ilk üniversite ol-
muştur. TS EN ISO 50001:2011 Enerji Yönetim 
Sistem (EnYS) Standardı belgesinin alımı ve sonra-
sındaki süreçlerde üniversitemizde enerji verimli-
liği çalışmaları hız kazanmıştır. Elektrik kullanımı 
ile ilgili verileri daha sağlıklı bir şekilde toplaya-
bilmek ve enerji performans göstergelerine daha 
sağlıklı veriler sağlamak amacıyla binalarımıza 
enerji analizörleri bağlanmıştır. Üniversitemizde 
kullanılan binalar hem fiziksel hem de donanımsal 
olarak birbirlerinden farklı özelliktedirler ve bu ne-
denle de binalarımızdaki iklimlendirme sistemleri 
farklı şekilde işletilmektedir. Bu kapsamda, mev-
cut iklimlendirme sistemlerimizin binalarımızda 
standardların izin verdiği ısıl konforu ve iç hava 
kalitesini sağlamaları amacıyla en uygun işletme 
koşullarını bulmak için bazı binalarımızdaki ofis 
ve sınıflarımızda sıcaklık, nem, CO2 seviyesi öl-
çümleri yapılmakta ve bulut üzerinden düzenli 
olarak izlenmektedir. Bu çalışmada bu projenin 
bir ürünüdür ve çalışmamızda üniversitemizdeki 
kullanım alanı en büyük ve de en yeni iki binasını 
(Y ve T Binası) ele alarak, bu binalarımızdaki sı-
nıflarımızda yaptığımız ısıl konfor ölçüm ve anket 
çalışmalarının sonuçları paylaşılmıştır. Elde edilen 
sonuçlar ile iki eğitim binası sağlanan ısıl konfor ve 
enerji verimliliği açısından analiz edilmiştir. 

2. SİSTEM TANIMLAMA

Çalışmada ele alınan iki üniversite binamız olan 
Y ve T binaları Şekil 1’de gösterilmektedir. Her 
iki binada 2 bodrum katına sahipken, Y binası ze-
minin üzerinde 6, T binası ise 7 kata sahiptir. Y 
ve T binalarının toplam kullanım alanları sırasıy-
la 24024 m2 ve 9056 m2 olup, binalarda, ağırlıklı 
olarak sınıflar, ofisler, laboratuvarlar bulunmakta 
ve her iki binada bunların bağıl oranları birbirine 
oldukça benzerdir. 

Binaların fiziksel özellikleri ve yalıtım durumla-
rına ait teknik özellikler Tablo 1’de özetlenmiştir. 

Tablo 1’den görüldüğü gibi 2017 yılında hizmete 
giren T Binası’ndaki yapı elemanları, Y Binası’na 
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göre daha yalıtımlıdır. Özellikle T Binası’nda kul-
lanılan pencereler yüksek enerji verimliliğine sa-
hiptir. Fakat T Binası mimari özellik olarak dış 
cephesinde %72 pencereye sahip iken bu değer Y 
Binası’nda %42’dir. Her iki bina için ortalama U 
değeri hesaplandığında, her ne kadar çok yalıtımlı 
pencereler kullanılsa da, dış cephede yüksek pen-
cere yüzeyi kullanılmasından dolayı T Binası’nın 
U değeri 0,648 W/m2K iken Y Binası’nın ortalama 
değeri de bu değere yakın olarak 0,631 W/m2K’tır. 

Binalarda bulunan iklimlendirme sistemlerinin 

teknik özellikleri ve işletme koşulları Tablo 2’de 
verilmektedir. Tablo 2’den görüldüğü üzere Y Bi-
nası chiller ve klima santraline sahip merkezi bir 
iklimlendirme sistemine olup, aynı zamanda sis-
temde ısıtma amaçlı doğalgaz kazanları da kulla-
nılmaktadır. Diğer yandan T Binası’nda ise mer-
kezi istenildiğinde de bireysel (özellikle ofislerde) 
kullanıma müsait ısı geri kazanımlı VRF sistemi 
mevcuttur. Dolayısı ile Y Binası’nda enerji kayna-
ğı olarak hem elektrik hem de doğalgaz kullanıyor 
iken, T Binası’nda sadece elektrik kullanılmakta-
dır.

Şekil 1. Çalışmaya konu olan bina fotoğrafları a) Y Binası b) T Binası

Tablo 1. Bina Yapı Elemanları U Değerleri [W/m2.K]

Bina Yapı Elemanı
Y Binası T Binası

Alan 
 (m2)

U  
(W/m2K)

Alan
(m2)

U  
(W/m2K)

Dış Duvar 3008,4 0,670 1367,1 0,508
Kolon & Kiriş 1781,3 0,486 723,9 0,638

Pencereler

K 424,2

2,100

312,8

1,120
G 753 260,1
B 232,4 553,3
D 479,3 438,0

Toplam 2023,2 1564,2
Çatı 2493,5 0,310 855,2 0,424

Döşeme (Hava ile temaslı) 207,4 0,680 132,9 0,592
Döşeme (Toprak ile temaslı) 4439,9 0,450 1185,0 0,551

Birim dış yüzey alanı için ortalama U değeri (W/m2K) 0,648 0,631

Pencere/Dış duvar oranı 0,42 0,72

Tablo 2. Binalardaki İklimlendirme Sistemleri Ve Isıtma İşletme Koşulları

 Y Binası T Binası

Tür ve kapasitesi
Chiller (750 kW) + Kazan (5x100 kW) + Klima 

santrali (440,3 kW soğutma, 360,8 kW ısıtma)
VRF 590.832 kW + Isı geri kazanım 

sistemi 673,91 kW 
Isıtma işletme saatleri 06:00 -18:00 (hafta içi) 08:00 - 17:30 (hafta içi)

İşletme tipi ve set 
sıcaklıkları

Merkezi, 22 °C Merkezi + Bireysel, 22-25 °C
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3. YÖNTEM

Isıl konfor, insanların bulunduğu ortamdaki iç 
hava koşullarından memnun olması halini ifade 
etmekte, yani kişinin ortamın ne daha sıcak ne 
de daha soğuk olmasını istememesi durumudur. 
Isıl konforu etkileyen birçok parametre vardır ve 
bunlar genel olarak kişisel ve çevresel parametreler 
başlığı altında toplanabilir. Kişisel parametreler-
den başlıcaları kişinin fiziksel yapısı, yaşı, cinsi-
yeti, aktivite seviyesi (met) ve giyinme durumudur. 
Çevresel parametreler olarak da hava sıcaklığı, or-
talama radyasyon sıcaklığı, hava hızı ve bağıl nem 
sayılabilir.

Isıl konforun göstergesi olarak standardlarda PMV 
(tahmini ortalama oy) değeri kullanılmaktadır. 
Avrupa’da ISO 7730 [8] ve Amerika’da ASHRAE 
55 [9] ısıl konfor konusunda rehber standard olarak 
kullanılmaktadır. ASHRAE 55 Standardı’nda ısıl 
konfor göstergesi Tablo 3’de verildiği gibi 7 ölçek 
şeklinde tanımlanmıştır.

Tablo 3. ASHRAE 55 Standardına Göre PMV 
Göstergesi

Çok 
soğuk

Soğuk Biraz 
soğuk

Normal Biraz 
sıcak

Sıcak Çok 
sıcak

-3 -2 -1 0 1 2 3

Kişilerin ısıl hassasiyetlerindeki farklılıklar nede-
niyle bir mahaldeki bireylerin tümünün mahalin 
ısıl konforundan memnun olmaları beklenemez. 
Bu yüzden PMV modelinde mahaldeki kullanıcı-
ları tamamının değil, çoğunluğunun memnun ol-
masını amaçlayarak ısıl konfor seviyesi kategori-
leri belirlenmiştir (Tablo 4). Isıl konfor açısından 
en yüksek beklenti seviyesi, A kategorisi olarak 
adlandırılmakta olup PMV değerinin -0,2:+0,2 
aralığında olması beklenir. Özel bakım gerektiren 
engelli, hasta kişiler, yaşlılar ve çocukların bulun-
duğu mahaller için tavsiye edilmektedir. B katego-
risi için PMV değerinin -0,5:+0,5 arasında olması 
istenir ve bu kategori yeni ve tadilat görmüş binalar 
için normal beklenti seviyesini ifade eder [8, 9].

Tablo 4. Isıl Konfor Kategorileri

Kategori PMV
A -0,2 < PMV < +0,2
B -0,5 < PMV < +0,5
C -0,7 < PMV < +0,7

Binalardaki ısıl konfor durumunu belirlemek için 
binaların farklı yön ve katlarında konumlanan sı-

nıf ve ofislere buluta veri aktaran ölçüm cihazları 
monte edilerek mahallerdeki sıcaklıki nem, basınç, 
CO2 seviyesi vb. özellikleri 5 dk’lık periyotlarla öl-
çümlenmekte ve bulut üzerinden takip edilmekte-
dir. Y Binası’nda toplam 10 mahalde, T Binası’nda 
ise 17 mahalde benzer ölçümler yapılmaktadır. 

Ölçümlerden elde edilen veriler ile mahallerdeki 
kullanıcıların ısıl konfor konusundaki memnuniyet 
seviyesini öğrenmek amacıyla ASHRAE 55 stan-
dardı baz alınarak Tablo 5’te soruları verilen kul-
lanıcı anketleri oluşturulmuştur ve online olarak 
yaptırılmıştır. 

Çalışmada Kasım 2018 verileri göz önüne alınarak 
binaların enerji performansını karşılaştırmak için 
birim kullanım alanı ve birim ısıtma derecesi başı-
na harcanan enerjiyi ifade eden Enerji Performans 
Göstergeleri (EnPG) kullanılmıştır. 

Birim kullanım alanı başına olan EnPG:

EnPGm2 = Enerji tüketimi / Kullanım alanı (1)

Birim ısıtma derecesi başına olan EnPG:

EnPG∆T = Enerji tüketimi / Sıcaklık farkı (2)

Denklem (1) ve (2)’de belirtilen enerji tüketimi bi-
nalarda iklimlendirme sistemleri için kullanılan 
kWh cinsinden toplam enerji tüketimi ifade etmek-
tedir. 2 nolu denklemdeki sıcaklık farkı, mahaller-
den ölçülen ortalama iç hava sıcaklığı ile dış hava 
sıcaklığının aylık ortalama değerlerinin farkı ola-
rak alınmıştır. 

4. BULGULAR ve TARTIŞMA

Çalışmanın genelinde hem sınıflar hem de ofisler-
deki ısıl konfor incelenmiş olmasına rağmen, ofis-
lerde iklimlendirme sistemlerine kullanıcı müda-
haleleri daha çok olduğundan dolayı, bu çalışmada 
sadece sınıflara odaklanılmıştır. 

4.1. Ölçüm Sonuçları 

2018 yılı Kasım ayı boyunca genel kullanım sa-
atleri için (hafta içi 8:30-18:30 arası) Y binasında 
4 sınıftan, T binasında 8 sınıftan alınan iç hava 
sıcaklıkları ile dış hava sıcaklığının değişimleri 
Şekil 2’de gösterilmektedir. Şekil 2’den görüldüğü 
üzere, T Binası’nda daha dengeli iç hava sıcaklı-
ğı sağlanırken, Y Binası’nda sınıflarda ölçülen iç 
hava sıcaklıklarının önemli ölçüde salınım yaptığı, 
dolayısı ile Y Binası’nda gün içerisinde iç hava sı-
caklığının çok fazla değiştiği görülmektedir.
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Tablo 5. Isıl Konfor Memnuniyetliğini Ölçmek İçin Yapılan Kullanıcı Anketi
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Şekil 3’te yaz ve kış dönemi için ASHRAE ısıl 
konfor bölgeleri görülmektedir. Şekil 3’ten görü-
leceği kış dönemi için iç hava konfor sıcaklıkları 
20 °C-24 °C iken, yaz dönemi için 23 °C-26 °C 
arasındadır. Bu kapsamda Şekil 2’de bir aylık da-
ğılımları verilen iç hava sıcaklıklarının aylık orta-
laması sadece genel kullanım saatleri dikkate alı-
narak Y Binası için 23,8 °C, T Binası için ise 23,4 
°C olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlar aylık ortala-
ma değerlere göre ısıl konfor sıcaklık koşullarını 
sağladığımızı gösterse de özellikle, Y Binası’nda 
gün içerisinde mahal sıcaklıklarında ciddi deği-
şimler olduğundan dolayı, Y ve B Binası günün 
değişik saatlerinde sağlanan iç mahal sıcaklıkları 
açısından analiz edilmiştir. Sınıfların kullanıma 
başlandığı ilk yarım saat (8:30-9:00), gün ortasında 
yarım saat (13:30-14:00) ve kullanımın son yarım 
saat (18:00-18:30) aralığında ölçümlenen iç hava 
sıcaklıkları ile o saatlerdeki dış hava sıcaklığının 
dağılımı Şekil 4’te verilmektedir. 2018 yılı Kasım 
ayındaki binaların ağırlıklı ortalama iç hava sıcak-
lığının saatlik değişimi ise Şekil 5’te gösterilmek-
tedir. Şekil 4 ve 5’ten açıkça görüldüğü üzere, sı-

nıflardaki iç hava sıcaklığı gün içerisinde özellikle 
dış hava sıcaklığının daha yüksek olduğu öğlen 
saatlerinde artarak yaklaşık 2 °C civarında salınım 
yapmaktadır. İdeal olan durum, mahallerin iç hava 
sıcaklığının dış hava sıcaklığı ne olursa olsun gün 
içerisinde stabil olmasıdır.

Şekil 2. Dış hava sıcaklığı ve sınıflardaki iç hava sıcaklığı ölçüm sonuçları a) Y Binası b) T Binası

Şekil 3. ASHRAE ısıl konfor bölgeleri [10]



ARAŞTIRMA MAKALESİ

Tesisat Mühendisliği - Sayı 187 - Kasım/Aralık 202156

Şekil 4. Kasım 2018’de günün değişik saatlerinde (08:30-9:00, 13:30-14:00, 18:00-18:30) ölçülen dış hava 
sıcaklığı ile sınıflardaki iç hava sıcaklıkları

Şekil 5. Kasım 2018’de dış hava sıcaklığının ve binaların iç hava sıcaklığının ağırlıklı saatlik ortalama değeri

Şekil 6. Ankete katılanların yaz ve kış dönemleri için iç hava sıcaklığı beklentileri
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4.2. Anket Sonuçları 

Mahallerdeki ısıl konfor memnuniyet durumunu 
belirlemek için Kasım ayı içerisinde günün değişik 
saatlerinde 44 adet sınıflarda ve 18 adet ofislerde 
olmak üzere toplam 62 adet anket gerçekleştiril-
miştir. Bu anketler ile toplamda 881 kullanıcının 
görüşleri alınmıştır. 

Tablo 5’de detayları verilen anketlere soru bazında 
verilen cevapların bazılarına ait istatiksel dağılım-
lar Şekil 6-1 arasında verilmektedir.

Ankete katılanların çoğunluğunun kış dönemi için 
iç hava sıcaklığı beklentileri 21-23 °C iken, yaz dö-
nemi için beklentileri 18-20 °C olarak belirtilmiştir 
(Şekil 6).

Şekil 7’den görüldüğü gibi, ankete katılan 881 ki-
şinin %54,8’si anketin yapıldığı andaki mahalin iç 
hava sıcaklığını normal bulurken, %15,2’si biraz 
sıcak, %11,7’si biraz soğuk bulduğunu belirtmiş-
lerdir. 

Ankete katılanların çoğunluğu mahallerin sabah 
ve akşam saatlerinde çok soğuk olduğunu, öğle ve 
öğleden sonraki saatlerde ise çok sıcak olduğunu 
belirtmişlerdir (Şekil 8). 

Sınıflarda yapılan Tablo 5’de detayları verilen an-
ketlerde “Mahaldeki ŞU ANKİ iç hava sıcaklığı 
hakkındaki görüşünüz?” sorusuna verilen cevapla-
ra göre mahallerin ortalama PMV değeri hesaplan-
mış ve anketin yapıldığı andaki iç hava sıcaklığı 
ile birlikte analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar 
Y Binası için Şekil 9’da, T Binası için Şekil 10’da 
sunulmaktadır. Şekil 9 ve 10’dan görüldüğü üzere 
genel olarak T204, T203 ve T214 sınıflarında an-
ket cevapları sınıfların yeterince ısıtılmadığı (biraz 
soğuk) olarak tanımlanmış, geri kalan sınıflarda 
normal veya biraz sıcak olarak görüş bildirilmiştir. 
Sınıflardaki anket sonuçlarına verilen cevaplar ile 
PMV=0 değerine (konforlu) karşılık gelen iç hava 
sıcaklığı Y Binası için 24,9 °C, T Binası için ise 
22,3 °C olarak belirlenmiştir.

Şekil 7. Ankete katılanların anket yapıldığı andaki mahalin iç hava sıcaklığı hakkındaki görüşleri

Şekil 8. Ankete katılanların mahallerde gözlemledikleri olumsuz konfor koşulları hakkındaki görüşleri
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Diğer yandan kasım ayı boyunca genel kullanım 
saatlerinde sınıflarda ölçülen bağıl nem değerleri-
nin %32-%69 arasında değiştiği görülmüştür. Bu 
değerler, Şekil 3’te verilen ASHRAE ısıl konfor 
bölgelerine göre ısıtma için verilen bağıl nem ara-
lıkları (%30-%70) ile paralellik göstermektedir. 

5. SONUÇLAR

Bu çalışmada Yaşar Üniversitesi kampüsünde bu-
lunan kullanım alanları en büyük ve değişik ik-
limlerde sistemlerine sahip 2 binasında yer alan 
sınıflardaki ısıl konfor koşullarının belirlenmesi 
amacıyla yapılan ölçüm ve anketler çalışmaları-
nın sonuçları aktarılmıştır. Binalarda seçilen bazı 
sınıflara ölçüm cihazları monte edilerek, bu ma-
hallerin iç hava sıcaklıkları, basınçları, bağıl nem 
değerleri ve CO2 seviyeleri 5 dakikalık periyotlar 
ile ölçülmekte ve bulut üzerinden takibi yapılmak-
tadır. Ölçüm sonuçları filtrelenerek bu çalışmada 
sadece hafta içi 8:30-18:30 saatleri arasındaki genel 
kullanım durumundaki sonuçlar aktarılmıştır. 

Çalışmadan elde edilen başlıca sonuçlar:

• Yapılan ölçümlere göre 2018 yılı Kasım ayı 
için sınıfların iç hava sıcaklıklarının aylık or-
talaması Y Binası için 23,8 °C, T Binası için 
ise 23,4 °C olarak hesaplanmıştır.

• Binalarda sağlanan iç hava sıcaklıkları ortala-
maları ASHRAE-55 standardında ısıtma için 
belirlenen 20-24 °C aralığında olmasında rağ-
men sınıfların iç hava sıcaklıklarında gün içe-
risinde yaklaşık 2 °C’lik değişim söz konusu 
olmaktadır.

• Isı geri kazanımlı VRF sistemi ile ısıtılan T Bi-
nası’ndaki çoğunlukla stabil iç hava sıcaklık-
ları sağlanır iken, doğalgaz yakıtlı kazanlarla 
ve de klima santrali ile ısıtılan Y Binası’nda 
sıcaklıklar gün içerisinde çok fazla değişmek-
tedir. Burada binalardaki iklimlendirme tip-
lerinin, bunların kurulum ve işletim şeklinin 
ısıl konfor açısından çok önemli olduğu bir kez 
daha açıkça ortaya çıkmaktadır. 

• Yapılan kullanıcı anketlerinin sonuçlarına 
göre, kullanıcıların %54,8’si anketin yapıldı-
ğı andaki mahalin iç hava sıcaklığını normal 
bulurken, %15,2’si biraz sıcak, %11,7’si biraz 
soğuk bulduğunu belirtmişlerdir.

Şekil 9. Y Binası’ndaki sınıflarda yapılan anketlere göre PMV ve iç hava sıcaklığı ilişkisi

Şekil 10. T Binası’ndaki sınıflarda yapılan anketlere göre PMV ve iç hava sıcaklığı ilişkisi
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• Sınıflarda gerçekleştirilen toplamdaki 44 an-
ketin sonuçları analiz edildiğinde Y Binası 
için ortalama PMV 0,466 olarak belirlenirken, 
T Binası için ortalama PMV değeri 0,281 ola-
rak hesaplanmıştır. Y Binası’nın ortalama iç 
hava sıcaklığı T Binası’ndan daha yüksek ola-
rak ölçümlendiğinden ortalama PMV değerle-
ri ile tutarlılık göstermektedir. 

• Kasım 2018 ayı için binaların birim kullanım 
alanı başına göre olan enerji performans gös-
tergesi Y Binası için 1,91 kWh iken T Binası 
için 2,93 kWh olarak gerçekleşmiştir. 

• Kasım 2018 ayı genel kullanım saatlerindeki 
dış hava sıcaklığının ortalaması 17,2 °C, bi-
naların aylık ortalama iç hava sıcaklıkları ise 
23,4 °C ve 23,8 °C olarak ölçülmüştür. Bu de-
ğerler baz alınarak Y ve T Binası’ndaki ma-
hallerin birim kullanım alanının iç hava sıcak-
lığını bir °C arttırmak için harcanan ortalama 
enerji sırasıyla 0,29 kWh ve 0,47 kWh olarak 
hesaplanmıştır. Bu sonuçlar T Binası’nda-
ki ısıtma amaçlı birim enerji kullanımının Y 
Binası’na göre yaklaşık %63 daha fazla oldu-
ğunu göstermektedir. 

Sonuç olarak binaların enerji tüketimlerinin ve 
de ısıl konfor koşullarının sahip oldukları iklim-
lendirme sistemleri ve onların işletme durumları 
ile yakından ilişkili olduğu bilinen bir gerçektir. 
Bu kapsamda bina iklimlendirme sistemleri seçi-
minde ve tasarımında binanın fiziksel özellikle-
ri, kullanım amaçları dikkate alınmalı ve seçilen 
sistemler binanın değişebilen ihtiyaçlarına cevap 
verebilecek özellikte olmalıdır. Enerji verimliliği 
açısından en önemli noktalardan birisi de iklim-
lendirme sistemlerinin tüm sezon boyunca tek bir 
set sıcaklığına göre değilde, özellikle de dış hava 
sıcaklığına göre gün içerisinde değişen set sıcak-
lıklarına göre işletilmesidir. Bu şekilde hem ma-
hallerde sezon boyunca daha homojen bir ısıl kon-
for koşulları sağlanırken, hem de sistemlerin enerji 
verimlilikleri de arttırılabilinir. 
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ARAŞTIRMA MAKALESİ

Alttan Isıtma Sisteminin Kullanıldığı Bir Ofis 
Odasında Isıl Konfor ve İç Hava Kalitesinin 
Sayısal Olarak İncelenmesi

ÖZ

İklimlendirme sistemleri dünya enerji tüketiminde %40`lık bir paya sahiptir. Bu sis-
temler ofis odalarında yaygın olarak kullanılmakta ve performanslarının çalışanla-
rın üretkenliğine doğrudan etki ettiği bilinmektedir. Bu çalışmada alttan ısıtma ile 
ısıtılan bir ofis odasında nefes alıp veren bir termal manken modeli yardımı ile hava 
dağılımı, karbondioksite bağlı iç hava kalitesi ve ısıl konfor sayısal olarak araştırıl-
mıştır. Ofis odası geometrisi için Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maki-
na Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ofislerinden birinin ölçüleri kullanılmıştır. 
Oda içerisindeki akış üç boyutlu, zamana bağlı, türbülanslı, çok fazlı (Mixture) ve 
sıkıştırılabilir (ideal gaz yaklaşımı) olarak kabul edilmiştir. Scalable Wall Function 
yaklaşımıyla Standard k-e türbülans modeli kullanılmıştır. Korunum denklemleri 
Ansys-Fluent 18.0 yazılımı kullanılarak çözülmüştür. Isıl konfor PMV (predicted 
mean vote), PPD (Predicted Percentage Dissatisfied) ve PD (Percent Dissatisfacti-
on) ile ifade edilmiştir. Ofis odasının tanımlanan sınır şartlarına göre ısıl konforu 
ve iç hava kalitesi incelenmiştir.
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ABSTRACT

Air conditioning systems use about 40% of global energy. These systems are wide-
ly used in office rooms and it is known that their performance directly affects the 
productivity of employees. In this study, air distribution, , indoor air quality based 
on carbondioxide and thermal comfort are investigated numerically by using a 
breathing thermal mannequin model in an office room which is heated by underfloor 
heating. For office room geometry, the measurements of one of the faculty mem-
ber offices of Uludag University Faculty of Engineering Department of Mechanical 
Engineering is used. The air flow in the room is considered as three-dimension-
al, time-dependent, turbulent, multiphase and compressible (ideal gas approach). 
Standard k-e turbulence model is used with Scalable Wall Function. Conservation 
equations were solved using the Ansys-Fluent 18.0 software. Thermal comfort is 
indicated by PMV (Predicted Mean Vote), PPD (Predicted Percentage Dissatisfied) 
and PD (Percent Dissatisfaction). Thermal comfort and indoor air quality were 
examined according to the defined boundary conditions of the office room.

Keywords
Floor Heating; Indoor Air Quality, Thermal Comfort, Turbulence, Computational 
Fluid Dynamics.
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1. GİRİŞ

Binalar, Birleşmiş Milletler Çevre Programı veri-
lerine göre [1] küresel enerjinin yaklaşık %40’ını, 
suyun %25’ini, kaynakların ise %40’ını kullan-
maktadır. Enerji verimliliğini artırmaya yönelik 
yatırımlarsa, kısa vadeli yatırım getirisi sağlaya-
rak artan maliyetleri dengelemeye yardımcı olur, 
doğrudan ve dolaylı tasarruflar sağlar. Binalarda 
havalandırma, enerji tüketiminde önemli bir role 
sahiptir. Buna ek olarak, bina içerisindeki çalışan-
ların üretkenliği ve verimliliği termal çevrenin ko-
şullarıyla ilişkilidir [2][3].

İklimlendirme ve havalandırma sistemlerinin ana 
amacı, temiz havanın sağlanması ve iç mekan hava 
şartlarının düzenlenmesidir [4]. Oda havalandırma-
sı, farklı dağıtım sistemlerine göre sınıflandırılabi-
lir. Havalandırma, doğal, karışımlı ve deplasmanlı 
havalandırma olarak sınıflandırılabilir. Karışımlı 
ve deplasmanlı havalandırma türleri yaygın olarak 
kullanılan havalandırma türleridir. CFD simülas-
yonları ve ölçümler, deplasmanlı havalandırmanın 
bir karıştırma sisteminden daha enerji verimli ol-
duğunu göstermektedir [5]. Geleneksel karışım-
lı sistemlerin havalandırma verimliliği ve enerji 
verimliliği düşük olmasına rağmen, halen pazarın 
büyük bir bölümünde yer edinmektedir.

Binalardaki havalandırma sistemleri Awbi [6] tara-
fından tartışılmış ve özetlenmiştir. Havalandırılan 
hacimlerin bazı bölgelerinde hız düşük değerlerde 
olmasına rağmen, sistemde hava akışı genellikle 
mekanik üfleme sistemi nedeniyle türbülanslıdır. 

İç mekan havasına karışan kirleticiler, binadaki 
insanların sağlığını etkileyebilecek olan, havada 
bulunan parçacıklar, damlacıklar veya diğer ben-
zer maddeler olarak kabul edilebilir. Son yıllarda, 
farklı iç mekan ortamlarındaki kirletici madde ve 
parçacıkların dağılımını incelemek için hem de-
neysel hem de sayısal bir çok araştırma yapılmıştır 
[7][8][9]. Bununla birlikte, farklı solunum aktivite-
leri sırasında ortaya çıkan patojenleri içerebilecek 
parçacıkların yayılması, araştırmacılar arasında 
ilgi çekmiştir. Bu parçacıklar havada yayılabil-
mekte ve diğer insanlar için enfeksiyon riski oluş-
turabilmektedir. Bu nedenle, solunum esnasında 
verilen havadaki partiküllerin büyüklüğü, sayısı 
ve dağılımı hakkında birçok araştırma yapılmıştır 
[10][11]. 

HAD, hem havalandırılmış alanlarda [12] havanın 

hareketini ve hem de solunum sonucu atılan kirleti-
ci parçacıkların havadaki dağılımını tahmin etmek 
için güçlü bir araç olarak kabul edilmektedir [13]. 

Bu çalışmada alttan ısıtma sisteminin kullanıldığı 
ve küçük bir kapı aralığı dışında hava akışı olarak 
neredeyse izole edilmiş bir ofis hacminde ısıl kon-
for ve karbondioksite bağlı iç hava kalitesi sayısal 
olarak incelenmiştir.

2. METERYAL ve METOT

Çalışma için Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fa-
kültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi 
ofislerinden birinin ölçüleri kullanılmıştır. Odanın 
detayları ölçüleri Şekil 1’de gösterilmiştir. Oda içe-
risinde oturan bir manken modellenmiştir. Manke-
nin arkasında ise bir pencere ve pencerenin altında 
bulunan mermer çıkıntı modele eklenmiştir. Şekil 
1.a’da manken yüzünde gösterilen dikdörtgen yü-
zey ise nefes alıp verme eylemi için kullanılacaktır. 
Şekil 1.b’ye göre odanın sağ alt kenarında 15mm 
yüksekliğinde bir kapı aralığı bulunmaktadır. Bu 
aralık aynı zamanda çıkış olarak tanımlanmıştır. 
Şekil 1 d’de ise oda üzerinde bulunan on iki adet 
floresan lamba gösterilmektedir. Çalışmada lam-
balar ve diğer tüm yüzeyler sabit sıcaklık sınır şartı 
ile tanımlanmıştır. Akış mükemmel gaz yaklaşımı 
ile sıkıştırılabilir kabul edilmiştir. 

Manken üzerinde sıcaklık 33,7 °C olarak tanımlan-
mış olup tabanda 26 °C, duvarlar ve mermer yü-
zeyde 18 °C, pencere de 15 °C, lambalar üzerinde 
60 °C ve verilen nefes için ise 34,5 °C’dir.

Nefes alıp verme eyleminin tamamlanması için 
Denklem 1 kullanılmıştır. Denklemde t zamanı 
ifade etmektedir.

Vsin = 4.5 ∙sin(1,79∙t) (1)

Bu denkleme göre maksimum 4.5 m/s ve frekans 
ise f = 1,79/2π s−1’dir. Kullanılan denklem daha 
önce yapılmış deneysel ve nümerik çalışmalarla 
[14] doğrulanmıştır.

Yapılandırılmış bir ağ yapısı oluşturmak için ge-
ometri alt parçalara bölünmüştür ve Şekil 2’de bu 
yapı gösterilmiştir. Manken etrafındaki bölgeye 
tetrahedral elemanlar atanmış olup geometrinin 
geri kalan kısmına ise hexahedral elemanlar atan-
mıştır. Böylece eleman sayısı azaltılmış ve yapılan 
ağdan bağımsızlık çalışmaları sonucunda nihai 
olarak 789412 elemana sahip yapıda çalışmalar 
sürdürülmüştür.
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Şekil 1. Çalışmada kullanılan odanın geometrik özellikleri

Şekil 2. Kullanılan yapılandırılmış ağ yapısı
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Çalışma zamana bağlı olduğundan hesaplama ma-
liyeti de yüksek olmaktadır. Bu sebeple gerek lite-
ratürdeki sık kullanımı ve pek çok doğrulama ça-
lışmasının yapılmış olması sebebi ile Standard k-ε 
türbülans modeli kullanılmıştır. Manken gövde-
sindeki karmaşık yüzeylerden dolayı uygun y+ de-
ğerlerini elde etmenin hesaplama yükü göz önünde 
alındığında daha pratik olması sebebiyle cidarlarda 
Scalable Wall Function kullanılmıştır.

Akış çok fazlı (Mixture) olarak tanımlanmıştır. 
Başlangıç durumunda odada yalnızca oksijen bu-
lunurken, Denklem 1’de ifade edilmiş olan sıklık-
ta nefes alıp verme sırasında odaya karbondioksit 
verilmektedir. Zamana bağlı çözüm 0,01 zaman 
adımında otuz dakika için çözülmüştür. Yakınsa-
ma kriteri için ise 10-4 değeri baz alınmış ve her bir 
zaman adımında bu değere ulaşılmıştır.

Yapılan simülasyonlarda hedef çıktı olarak konfor 
değerlendirmesi yapılacağından PMV, PPD and 
PD değerleri tüm zaman adımlarında her bir nok-
ta için bulunmuş ve kontur olarak ifade edilmiştir. 
Bu işlem için Ansys Fluent programına ek işlevler 
kazandıran UDF (User Defined Function) dosya-
ları hazırlanmıştır. Nefes alma işlemi için de aynı 
eylem yapılmıştır.

PMV, insan vücudunun ısıl dengesine dayana-
rak, büyük bir grup insanın Tablo 1’de gösterilen 
7-noktalı ısıl duyarlılık ölçeğindeki oylarının orta-
lama değerini öngören bir endekstir. Vücuttaki iç 
ısı üretimi ile çevreye olan ısı kaybı eşit olduğunda 
ısıl denge elde edilir. Dengeli bir ortamda, insan 
ısıl duyarlılık sistemi, ısı dengesini korumak için 
cilt sıcaklığını ve ter salgısını değiştirmeye çalışa-
caktır [15].

Tablo 1. Yedi Noktalı PMV Ölçeği

+3 Çok Sıcak

+2 Sıcak
+1 Ilık
0 Nötr

-1 Serin

-2 Soğuk

-3 Çok Soğuk

PMW = [0,303∙exp(−0,036∙M) + 0,028]∙{(M−W) 
− 3,96∙E-8∙fcl ∙ [(tcl + 273)4 − (tr + 273)4] − fcl 
∙ hc ∙ (tcl − ta) − 3,05[5,73−0,007(M−W)−pa] 
−0,42[(M−W)−58,15] − 0,0173M(5,87−pa) 
−0,0014M(34−ta)}          (2)

         fcl = 1,00 + 1,290lcl lcl ≤ 0,078 m2 
fcl =   

fcl = 1,05 + 0,645lcl lcl > 0,078 m2  
(3)

Rcl = 0,155cl (4)

hc = 12,1(V)1/2 (5)

PMV, aynı çevreye maruz kalan büyük bir grup 
insanın konfor oylarının ortalama değerini tahmin 
eden bir endekstir. Bireysel oylar bu ortalama değe-
rin etrafına dağılmıştır ve kendilerini rahatsız edici 
bir şekilde sıcak ya da soğuk hissedebilecek insan-
ların sayısını tahmin edebilmek için kullanışlıdır.

PPD, kendilerini aşırı sıcak ya da aşırı sıcak hisse-
den termal olarak tatminsiz insanların yüzdesinin 
nicel bir tahminini yapan bir endekstir. Bu değere 
göre ısıl olarak konforsuz hisseden insanlar, Tablo 
1’de verilen 7 noktalı ısıl algılama ölçeğinde sıcak, 
çok sıcak, soğuk veya çok soğuk oy verecek olan-
lardır.

PPD = 100 − 95e[−(0,3353PMV4 + 0,2179PMV2)]      (6)

e Euler’s number (2.718)
fcl Giysi Faktörü
hc Konvektif ısı transfer katsayısı
lcl Giysi Yalıtımı [clo]
M Metabolizma hızı [W/m2] 
pa Havanın buhar basıncı [kPa]
Rcl Giysi ısıl yalıtımı
ta Hava sıcaklığı [°C]
tcl Giysi yüzey sıcaklığı [°C]
tr Ortalama radyant sıcaklık [°C]
V Hava hızı [m/s]
W İş (kabul edilen = 0)

Cereyan, hava hareketinin neden olduğu insan vü-
cudundaki istenmeyen lokal soğumadır. Cereyan 
sadece binalarda değil, otomobillerde, trenlerde ve 
uçaklarda da ciddi bir sorundur. Ofis ortamında 
en büyük havalandırma problemlerinden biridir. 
Havalandırma sisteminin cereyana sebep olması 
daha fazla sıcaklık veya havalandırma sisteminin 
durdurulması talebine sebep olur. Fanger ve ark. 
[16], türbülans şiddetinin cereyan hissi üzerindeki 
etkisini araştırmıştır. Türbülans şiddeti, Denklem 
7’de gösterilmiştir ve cereyan hissini önemli ölçü-
de etkilemektedir. 

PD = (34−ta)(V−0,0)0,62(0,37Tu + 3,14) (7)

PD’nin %100’den büyük olması durumunda PD 
değeri 100’e eşitlenir. Hız değerinin ise 0,05’ten 
küçük olması durumunda, hız 0,05’e eşitlenir [17]. 
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3. SONUÇLAR ve TARTIŞMA

Yapılan sayısal çalışma sonucunda elde edilen kon-
for verileri Şekil 3’te kontur olarak ifade edilmiştir. 
Şekil 3.a’da PMV verileri gösterilmiş olup odanın 
büyük bir çoğunluğunun yaklaşık nötr veya sıcak 
olarak tanımlandığı görülmektedir. Soğuk veya 
serin olarak hissedilen bölge sayısı ise çok azdır. 
En düşük PMV değeri cama ve soğuk duçara yakın 
bölgelerde görülmektedir ve sebebi sabit sıcaklık 
sınır şartıdır.

Şekil 3b’de PPD sonuçları yer almaktadır. Otuz da-
kikanın ardından odadaki hacmin büyük bir kısmı 
%5 ile %10 arasında PPD değerine sahiptir ve ge-
nel olarak kabul edilebilir düzeydedir. Şekil 3.c’de 
ise cereyan veya diğer bir ifade ile PD değerleri 
gösterilmektedir. PD değerleri Şekil 4c’de gösteri-
len hız sonuçları ile tutarlı olup hızın yüksek ol-
duğu yerlerde %37 değerine kadar çıkarken düşük 
olduğu yerlerde sıfır değerini almaktadır. En yük-
sek değerler ısınan havanın yoğunluğunun düşmesi 
sonucunda yükselmesine sebep olan sıcak yüzeyler 
etrafında görülmektedir. Taban ve manken sıcaklı-
ğının ortama göre yüksek olması sebebi ile etraf-
larındaki hava da yukarı doğru hareket etmekte ve 
hız kazanmaktadır. Fakat hızın yükselmesine en 
büyük etkenin doğal taşınım olması ve bu etkinin 
diğer parametrelere nazaran düşük olması ile PD 
değerleri de yüksek değildir. Bu bağlamda da oda 
içerinde ki ısıl ortamın konforlu olduğu çıkarımı 
yapılabilir.

Şekil 4’te hız ve sıcaklık sonuçları gösterilmiştir. 
Şekil 4a’da manken etrafındaki sıcaklık verileri in-
celendiğinde değerlerin yaklaşık olarak 26-32 °C 
arasında olduğu görülmektedir. Otuz dakikalık bir 
sürenin ardından oda hacmi sıcaklığının büyük bir 
çoğunluğu yaklaşık olarak 22 °C’dir. Şekil 4b-c’de 
ise hız verileri gösterilmektedir. Hız değerleri yal-
nızca doğal taşınıma bağlı olduğundan bu sebeple 
genel olarak düşük hız değerleri söz konusudur.

SONUÇ

Bir ofis odasındaki hava akışı, sıcaklık, hız, PMV, 
PPD ve PD dağılımları termal konforu yorumla-
mak adına, hafif kış koşulları için nümerik olarak 
hesaplanmıştır. Bu amaçla Standard k-ɛ türbülans 
modeli Scalable duvar yaklaşımı ile birlikte, gerek 
yaygın kullanımı gerekse doğrulama çalışmala-
rındaki başarısı sebebiyle kullanılmıştır. 26 °C’lik 
taban sıcaklığı ile alttan ısıtmanın yapıldığı ça-

Şekil 3. 30. dakikada a) PMV sonuçları b) PPD 
sonuçları c) PD sonuçları

Şekil 4. 30. dakikada a) Sıcaklık sonuçları b) Hız 
sonuçları (vektör) c) Hız sonuçları (kontur)
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lışmada, oda içerinde konforlu bir sıcaklık hacmi 
elde edilmiştir. Manken etrafındaki hava sıcaklığı 
26-32 °C arasında değişmektedir. PMV değerleri 
incelendiğinde oda içerisinde genellikle nötr his-
si uyandıran 0 değerinin etrafında salınım yaptı-
ğı görülmektedir. PPD endeksinde ise değerler % 
0-10 arasında değişmekte ve makul bir aralıktadır. 
Düşük hıza ve makul oda sıcaklığına bağlı olarak 
PD değerleri de genel olarak düşüktür ve odada 
cereyan kaynaklı bir hava hareketinden memnuni-
yetsizlik yaşama riski çok düşüktür. Bu sonuçlara 
dayanarak oda içinde konforlu bir alanın oluştu-
ğu yorumu yapılabilir. Otuz dakikanın ardından 
nefes alıp verme eylemi sonucunda odada toplam 
0,224273 kg CO2 birikmiştir. Oda içerisinde, kış 
mevsimi koşulları göz önüne alındığında, pencere-
nin açılması her zaman mümkün olmayacağından 
taze hava miktarı zaman içerisinde azalacaktır. Bu 
sebeple iç mekan tasarımında taze hava girişinin 
konfor parametrelerine uygun olarak sağlanması 
önemlidir.
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