
Binalarda Is›l Yük Hesaplanmas› için Veri
De¤iflimi VDI 6021 (*) 

Data Exchange for Thermal Load Calculation
of Buildings

Önsöz
Binalar›n planlanmas›nda CAD tabanl› (bilgisayar destekli tasar›m ) bilgisa-
yarl› uygulamalar giderek artan biçimde kullan›lmaktad›r. Bu yöntemle bi-
nan›n geometrisi grafik olarak kaydedilir ve bilgisayarda bir model olarak
depolan›r. Normalde 3-boyutlu tasar›m› destekleyen uygun CAD program-
lar› kullan›larak karmafl›k sistemler de ele al›nabilir. fiuras› aç›kt›r ki, mo-
delde zaten bulunan bu bilgiler, her sefirnde yeniden girilmeye gerek kal-
madan de¤iflik hesaplamalar›n gerçeklenmesinde kullan›lmal›d›r. Bu reh-
ber, CAD sistemleri ile hesaplama programlar› aras›nda binayla ilgili veri
de¤iflimini olanakl› k›lan bir arayüz  hakk›nda somut aç›klamalar sa¤lamak-
tad›r. Arayüz’ün format› tam olarak aç›klanmakta ve EXPRESS aç›klama di-
li ile, STEP  fiziksel dosya format›n› kullanmaktad›r.   

VEREIN DETSCHER INGENIEURE
VDI-Gesselschaft Technische Gebäudeausrüstung

1. Kapsam› ve Uygulama Alan›
Bu rehber kitab›n amac›, ›s›l yal›t›m›n do¤rulanmas›, ›s›l gereksinimler, so-
¤utma yükü veya simülasyon hesaplamalar› gibi bilgisayar destekli hesap-
lamalarda bina hizmetleri (TGA) IT sistemleri ile bina planlamas› (mimari)
aras›nda veri de¤ifliminin düzenlenmesidir. Bu yönteme dayand›r›lan ›s›l bi-
na modeli bina elemanlar›n›n özellik ve geometrileri ile ba¤›ms›z uygula-
mal› hesaplama yöntemlerini aç›klamaktad›r. Bu bilgilerin yan›s›ra, örne¤in
kullan›m koflullar› gibi ek bilgilerin aç›klanmas› da verilmifltir. Görülebile-
ce¤i gibi, bina bilgilerinin verilmesi DIN 6779’a göre (yere göre) genel ta-
n›mlama sisteminin yap›lmas› için de temel verileri sa¤lar. Bu tan›mlama
sisteminin ürün veya binan›n tüm yaflam aflamalar›nda uygulanmas› IT kul-
lanan binalarda, teknik ekipman (ifllevine göre), hem tasar›m hem de infla
aflamalar›na iliflkin belirli teknik ve teknik olmayan belgeler ile tesis yöne-
tim sistemlerinin yard›m› ile IT-destekli bina yönetimi de dahil olmak üze-
re,  verilerin teknik yönetimi için temel oluflturur.  

Veri (data) de¤iflimi yöntemi binalara iliflkin verilerin iletiflimi ile s›n›rl›
olup, bu nedenle örne¤in di¤er binalardan kaynaklanan gölgeleme hesab›
komflu yap›larla ilgili bilgi içermez. Kullan›lan program sistemine ba¤l› ola-
rak simülasyon hesaplamalar›n›n gerçeklefltirilmesi için baz› ek bilgilerin
girilmesinme gerek duyulabilir. Bina grafiklerinde, gelecekteki bir objeye
ait veri transferinde, aç›klanan tan›mlama sistemi bütün elemanlar›n tam
bir de¤erlemesine olanak sa¤layabilir. 
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2. Normatif Referanslar
Düzenlemeler
WSchV’95 Binalar›n Enerji tasarrufuna yönelik yal›t›m›na ait tamim
Standartlar
DIN 4701 Binalar›n ›s›l gereksinimlerini hesaplama yönetmeli¤i 
DIN 6779-1 Teknik ürünler ve teknik ürün belgelendirmesini tan›mlama 
sistem K›s›m 1: Temel ‹lkeler
DIN 6779-2 Teknik ürünler ve teknik ürün belgelendirmesini tan›mlama 
sistem K›s›m 1: Tan›mlama harfleri
DIN 44 300-1 Bilgi ifllemlemesi;Tan›mlamalarK›s›m 1–Genel tan›mlar
DIN 44 300-3 Bilgi ifllemlemesi; Tan›mlar-K›s›m 3: Tarih yap›lar›
ISO 10 303-1 Endüstriyel otomasyon sistemleri ve entegrasyon-Ürün 
verileri sunumu ve de¤iflimi: Gözden geçirme ve temel ilkeler
ISO 10 303 -11 Aç›klama yöntemleri; EXPRESS dili referans el kitab›.
ISO 10303-21 Tamamlama yöntemleri; de¤iflim yap›s›n›n aç›k metin 
kodlamas›
ISO/IEC 1346-1 Yap›land›rma ilkeleri ve referans gösterimi-K›s›m
1:Temel kurallar

Rehber kitap
VDI2078 ‹klimlendirilen odalarda so¤utma yükünün hesaplanmas› (VDI
So¤utma yükü düzenlemeleri)

3. Modellerin aç›klamas›

3.1 Is›l bina modeli
Meteorolojik koflullara ve kullan›mdan kaynaklanan s›n›r koflullara ek
olarak, binayla ilgili veriler yük hesaplar›yla ilgili performans›n temelini
biçimlendirir. Bu anlamdaki bina bilgileri, geometrik veriler ve bina ele-
man tan›mlar›d›r. Bir mimar›n binaya iliflkin görüflü temelde bir bina
teknolojii tasar›mc›s›ndan oldukça farkl›d›r. Bir bilgisayarda (mimar›n
CAD sistemi) geometri biçiminde depolan bilgi  ve ilgili veriler toplamda
dijital bir bina modeli olarak gösteriliyorsa, bu bina modelinde yük
hesaplamalar›na iliflkin özel hususlar yük hesaplar›n›n özellikli modelini
oluflturur. Bu özellikli model binan›n ›s›l özelliklerini aç›klad›¤›ndan  bir
›s›l bina modeli olarak iflaret edilir. Is›l bina modelinin aç›klanmas› için
yap›lar›n dahil edilmesi kesinlikle gereklidir. Bir proje içerisindeki olas›
binalar yap›sal farkl›l›klar sonuçlanmad›¤› için, hiyerarflik bina eleman-
lar›na eflit olarak al›nabilir. Odalar›n üzerinde ve bina yada bina
k›s›mlar›n›n içinde hiyerarflik bir kademe olarak seçilen “seviye” terimi,
“kat” sözcü¤ünün bir genellefltirmesidir. Bina planlamada, özellikle
flafl›rtmal› konstrüksiyonlarda, de¤iflik yükseklikler için ayn› kat gösterim-
leri kullan›l›r. Bir seviyenin bir yüksekli¤e ba¤lanmas› belirsizli¤i ortadan
kald›r›r (fiekil 1’e bak›n›z).

Is›tma, havaland›rma ve iklimlendirme (HVAC) sistemlerinin tasar›m›nda
temel, her zaman bir oday› ifade eden yük hesplamalar›d›r. Bina kendi
ortak kapatma yüzeyleri ile çevrelenen tek tek oldalar içerir. Yükler
genellikle mahaldeki iklimsel koflullar, bina (yap›n›n geometrisi ve türü)
ve kullan›m koflullar› taraf›ndan belirlenir. ‹klimsel verilerin türü ve kap-
sam› mahallin kullan›m›ndan kaynaklanan verilerle (data) ayn› olup,
örne¤in VDI 2078 e göre so¤utma yükü hesab›, DIN 4701’e göre ›s›tma
gereksinimi veya bina simülasyonu gibi belirli bir statik veya dinamik
hesaplama yöntemiyle planlama amac›na ba¤l›d›r.  

Bilgisayar destekli bir bilgisayar program›nda veri-de¤iflim modelinin
yard›m›yla yük hesaplamalar› yapmak için bütün bina elemanlar› CAD
sisteminde belirlenmeli ve çekilmelidir. Do¤al olarak, ›s› depolayan oda
kapatma yüzeyleri farkl› bina eleman türlerini içerecek biçimde bina ele-
manlar›na alt bölünmüfl durumdad›r. Ama bu alt-bölünüm yine de yeter-
li de¤ildir. Bu durum her durum için de¤iflik s›n›r koflullar›ndan kay-
naklan›r (di¤er komflu oda, di¤er komflu s›cakl›k vb). Bina özellikli modeli
için gerekli olan bir odan›n bina eleman› alt-yüzeyleri genellikle
afla¤›daki aflamalarda belirlenir:
1. Her bir oda-kapatma yüzeyinin biçimi (yüzeye dik düzlemle karakterize
edilir)

fiekil 2 Binan›n, ayn› seviyedeki bina eleman› alt-yüzeyleri belirlemek için A ve B

duvar görünüfllerini veren zemin kat plan›.

2. Oday› kapatan yüzeyin arkas›ndaki ana yüzey alan›ndaki yüzeye dik
düzlemler do¤rultusunda geometrinin gösterimi ve alt-yüzeylerin for-
masyonu,
3. Ele al›nan oda ile belirli bir bina elman› alt-yüzeyinin  (bina eleman›
d›fl yüzeyleri durumunda “d›fltaki oda”) arkas›ndaki oda aras›ndaki
ba¤lant›n›n kurulmas›.

Bu biçimde oluflturulan bina eleman› alt yüzeyleri daha sonra genellikle
›s-depolayanlar ve ›s›-depolamayanlar biçiminde fiziksel bina eleman›
özelliklerine ba¤lan›r.
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3.2 Kullan›m koflullar›
Kullan›m koflullar› oda geometrisine ba¤l› olmad›klar›ndan, zorunlu
olarak bina planlamas›n›n CAD sisteminden elde edilmeleri gerekli
de¤ilken, bir oda kitab›ndan al›nabilir. Aç›klanan kullan›m koflullar›,
bileflimine ve tan›m›na göre, hesaplama kurallar›yla uyumlu hale getir-
ilir. 
• Is› yal›t›m›n›n do¤rulanmas› (1995),
• Is› gereksinimi DIN 4701 (1983),
• So¤utma yükünün hesaplanmas› VDI 2078 (1996)

3.3 Yap› modeli yük hesaplamalar›
Bilgi birimleri aras›ndaki iliflkiler fiekil 3’deki kurallara göre yap› diya-
gram›nda gösterilir. Is›l bina modelinin mant›ksal yap›s› fiekil 4’de gös-
terilmifltir. 

3.4 Tan›mlama  Sistemi
Is›l bina modelinin gündeme gelifliyle birlikte, aç›k bir tan›mlama için
teknik sistem tan›mlamalar›n›n di¤er uygulamalar›na (örne¤in bina
otomasyonunun çal›flt›r›c› ve sensörleri, TGA sistemlerindeki sistem ele-
manlar›) da sahip olan modelin do¤as› gere¤i, bir tan›mlama (nite-
lendirme) sistemi getirilir. 
DIN 6779-1 , kendisi arac›l›¤› ile bir teknik ürün ve teknik ürün belge-
lendirmesinin iflleve, yerine ve ürüne göre genelde geçerli bir tan›mlama
sistemi göstermektedir. 

fiekil 3 Bilgi birimleri aras›nda ilflki kurallar›

Belirli bir IT arac›n›n dahili veri yönetim yap›s›ndan ba¤›ms›z  veri
de¤iflim format›nda tan›mlanm›fl olan bina model yap›s›n› tam olarak
aç›klanabilmesi, standartta belirlenmifl tan›mlama bloklar›nda göster-
ilebilir. Yer bak›m›ndan, belirlenmifl bina topolojisi (B‹NA-SEV‹YE-ODA),
tan›mlama bloklar› yard›m›yla hiyerarflik biçimde yap›land›r›lm›fl  bir
biçimde aç›klan›r,”++ Kurulum Yeri”. Afla¤›daki resim, “++ Kurulum Yeri”
tan›mlama blokundaki bina topolojisinin olas› projeksiyonunu soldan
sa¤a artan ayr›nt› ile göstermektedir. Say›sal k›s›mlardaki hane say›s›
belirli bir binan›n karmafl›kl›¤›na uygun olarak adapte edilebilir. 

fiekil 4 Yap› modeli yük hesaplamalar›

Bir odan›n karmafl›k olmayan tan›mlamas› örne¤in flöyle olacakt›r:
++G002E010R005 (Bina NO:002, Seviye 010, Oda No:005)

4. Veri (DATA) De¤iflim Format›
4.1 Genel aç›klama

De¤ifltirilecek veriler (data) EXPRESS-D tan›mlamas› ve bir STEP’e göre
bir EXPRESS flemas› ile aç›klan›r. Kaydetme ASCII kodunda olacakt›r.
(hex) 20’den (hex) 7’ye kadar olan kodlara, (hex) 5B/5C/5D/5E/7D/7E
istisnas›yla izin verilir. Ünlü harfler için afla¤›daki de¤erler kullan›l›r:
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4.1 EXPRESS Tan›mlamas›

fiekil 6. EXPRESS Tan›mlamas› 2

4.1.2 EXPRESS fiemas›
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4.2 Bilgi birimlerinin içeri¤i
Yap› modelinde bulunan bilgi birimleri (fiekil 4) ve EXPRESS G Diyagram›
(fiekil 5 ve 6) daha ayr›nt›l› biçimde afla¤›da aç›klanmaktad›r.  

4.2.1 Proje

4.2.2 Bina eleman› türü 

NOT:”Geçerli” kolonu, belirli bir bilginin sadec e saydam-olmayan bina
elemanlar› için geçerli olup olmad›¤›n› belirtir. 

4.2.3 Bina eleman› katman›

4.2.4 Bina eleman› türü-›s› depolamayan

4.2.5 Bina

4.2.6 DIN 4701 ve WSchV için GEB/WSV bina verileri

4.2.7 Bina Eleman›

4.2.8 Seviye 
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4.2.9 Kullan›m Birimi

4.2.10 Oda 

4.2.11 Kullan›m

NOT:Oda kullan›m türleri afla¤›daki Tabloya göre belirlenir

4.1.12 Di¤er

Data de¤iflim dosyas›*.DTL dosya uzant›s›n› (Data Exchange Thermal
Load Calculations) içerir.

5. Uygulama örne¤i
Afla¤›daki liste, örnek bir data de¤ifltirme dosyas› içeri¤ini 
aç›klamaktad›r. 

#32=BAUTEIL_NICHT_WAERMESPEICHERND(#21,0,0,$,$,1.100,1.500,1.650,4.72,$,$,0.872)
#33=BAUTEIL_NICHT_WAERMESPEICHERND(#22,0,0,$,$,0.900,2.410,2.170,0.0,$,$,0.,$);
#34=EBENE(#2,’E002’,’EG’,Erdgeschoss’,83.0);
#35=NUTZUNGSEINHEIT(Wohnung01’,#2);
#36=RAUM(‘R001’,’E3’,’Arbeiten’,#34,#35,(#37),3.25,3.00,83.5,11.01,7.52,22.55,23.0,.F);
#37=NUTZUNG(.SOLLTEMPERATUR.,1.0,20.,$);
#38= RAUM(‘R002’,’E1’,’Wohnen’,#34,#35,(#39),3.25,3.00,83.5,20.0,20.51,61.52,23.0,.F.);

#39= NUTZUNG(.SOLLTEMPERATUR.,1.0,22.,$);
#40=RAUM(‘R003’,’E2’,’Kueche’, #34,#35,(#41),3.25,3.00,83.5,21.40,28.20,84.60,23.0,.F);

#41=NUTZUNG(.SOLLTEMPERATUR.,1.0,19.,$);
#42=RAUM(‘R004’, ‘E4’, ‘Schlafen’,#34,#35,(41),3.25,3.00,83.5,21.40,28.20,84.60,23.0,.F);

#43= NUTZUNG(.SOLLTEMPERATUR.,1.0,17.,$);

#44=EBENE(#2,’E001’,’UG’,Kellergeschoss’,80);

#45=RAUM(‘R002’, ‘U2’, ‘Heizen’,#44,#35,(#46),3.25,3.00,-1.405,11.01,7.52,22.55,23.0,.T);
#46=NUTZUNG(.SOLLTEMPERATUR.,1.0,15.,$);
#47=EBENE(#2,’E003’,’OG’,Obergeschoss’,87.);

#48=RAUM(’R001 ’, ’ 04’, ’ Bad’, #44#,#35,(#49),3.25,3.00,4.595,11.01,7.52,22.55,23.0,.F.);
#49=NUTZUNG(.SOLLTEMPERATUR.,1.0,24.,$);
#50=RAUM_BAUTEIL_BEZIEHUNG(.FB_.,’001 ’,#36,#24,.FRONTSEITE.);
#51=RAUM_BAUTEIL_BEZIEHUNG(.DE_.,’001 ’,#45,#24,.RUECKSEITE.);
#52=RAUM_BAUTEIL_BEZIEHUNG(.DE_.,’002 ’,#36,#25,. FRONTSEITE.);
#53=RAUM_BAUTEIL_BEZIEHUNG(.FB_.,’003 ’,#48,#25,. RUECKSEITE.);

#54=RAUM_BAUTEIL_BEZIEHUNG(.IW_.,’040 ’,#36,#26,.FRONTSEITE.);
#55= RAUM_BAUTEIL_BEZIEHUNG(.IW_.,’041 ’,#40,#26,. RUECKSEITE.);

#56=RAUM_BAUTEIL_BEZIEHUNG(.IW_.,’042 ’,#36,#27,.FRONTSEITE.);
#57= RAUM_BAUTEIL_BEZIEHUNG(.IW_.,’041 ’,#40,#26,. RUECKSEITE.);

#58=RAUM_BAUTEIL_BEZIEHUNG(.IW_.,’005 ’,#36,#28,.FRONTSEITE.);
#59= RAUM_BAUTEIL_BEZIEHUNG(.IW_.,’005 ’,#38,#28,. RUECKSEITE.);

#60=RAUM_BAUTEIL_BEZIEHUNG(.AW_.,’010 ’,#36,#29,.FRONTSEITE.);
#61= RAUM_BAUTEIL_BEZIEHUNG(.AW_.,’011 ’,#36,#30,. FRONTSEITE.);
#62= RAUM_BAUTEIL_BEZIEHUNG(.AW_.,’012 ’,#36,#31,. FRONTSEITE.);

#63= RAUM_BAUTEIL_BEZIEHUNG(.AF_.,’020 ’,#36,#32,. FRONTSEITE.);

#64= RAUM_BAUTEIL_BEZIEHUNG(.IT_.,’030 ’,#36,#33,. FRONTSEITE.);
#65= RAUM_BAUTEIL_BEZIEHUNG(.IT_.,’031 ’,#38,#33,. FRONTSEITE.);
ENDSEC;
END-ISO-10303-21;




