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Yeni Vitodens serisi yoğuşmalı cihazlar ile renkli 
dokunmatik ekran konforunu yaşayın

Yeni Vitodens 200-W / 222-F / 242-F 
yoğuşmalı cihazlar 5“ renkli dokunmatik 
ekran sayesinde üstün kullanım konforu 
sunmaktadırlar. Genişletilmiş modülasyon 
aralığı (% 5 -100), korozyona dayanıklı Inox-
Radial paslanmaz çelik ısıtma yüzeyi, MatriX-
silindirik brülör ve yenilenen Lambda Pro 
Control Plus yanma kalitesi kontrol sistemi 
sayesinde enerji tasarruflu, çevreci ve uzun 
ömürlü işletme sağlamaktadırlar. 
www.viessmann.com.tr

Isıtma sistemleri
Endüstriyel sistemler

Soğutma sistemleri
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A.B.D. ve Çin Paris İklim 
Değişikliği Anlaşmasını 
İmzaladılar

Hangzou, Çin – Dünyanın en büyük 
ekonomilerini oluşturan, ama bir yandan 
da dünyayı en çok kirleten A.B.D. ve Çin 3 
Eylül’de Çin’de düzenlenen G-20 toplantı-
sında Paris İklim Değişikliği Anlaşmasını 
resmi olarak imzaladılar.  
Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için 
küresel karbon emisyonunun % 55’inden 
sorumlu olan en az 55 ülke tarafından 
imzalanması gerekiyor. A.B.D. ve Çin’in 
de katılımıyla anlaşmayı imzalayan ülke 
sayısı 26’ya ulaştı.  
Bu rakam küresel karbon emisyonunun 
%39’una karşılık geliyor. A.B.D. ve Çin’in 
anlaşmayı imzalamasına kadar geçen 
sürede imza atan 24 ülkenin küresel 
karbon emisyonundaki toplam payı %1’in 
biraz üzerindeydi.

Bogota, Kolombiya – Bir Kolombiya 
firması malzeme ziyanına ve ev krizine 
çözüm bulmak üzere düşük maliyetli 
evlerin yapımında kullanılabilecek atık 
plastikten LEGO benzeri yapı blokları 
üretmeye başladı. Conceptos Plasticos 
firması plastik ve kauçuk atıkları alterna-
tif bir yapı malzemesine dönüştürmekte.  
Plastik atıklar kalıplara döküldükten 
sonra birbirine LEGO parçaları gibi 
bağlanabilecek hale getiriliyor. Yangına 

A.B.D.’de fotovoltaik güç sistemlerinin fiyatlarında 
önemli ölçüde düşüş yaşanıyor

Berkeley, Kaliforniya, A.B.D. – A.B.D. 
Enerji Bakanlığı’na bağlı Lawrence Berkeley 
Ulusal Laboratuvarı’nın yayınladığı son 
iki rapora göre kurulu fotovoltaik sistem 
fiyatlarında şimdiye kadar görülmemiş bir 

Düşük Maliyetli Ev Üretiminde Atık Plastik Kullanımı

düşüş yaşanıyor.  Evsel, küçük endüstriyel ve 
büyük endüstriyel kullanıcılar için geliştiri-
len fotovoltaik sistemlerin fiyatlarında 2015 
yılında bir önceki yıla göre sırasıyla %5, %7 
ve %9’luk azalmalar kaydedildi.

dayanıklı hale 
getirilmeleri 
için üretim aşa-
masında mal-
zemenin içine 
katkı maddeleri 
katılıyor. Malzeme plastik olduğundan 
doğal olarak depreme de dayanıklı. 40 
m2’lik bir ev böylece yaklaşık 5.200 USD’ye 
mal edilebiliyor. Firma blokların 500 yıllık 
ömre sahip olduklarını belirtiyor. 

   



© 2016 Honeywell International. All rights reserved.

Isıtma ve soğutma sistemlerinde balanslama ile 
yüksek verimlilik sağlayın.

Basınçtan Bağımsız Kombine Balans Vanaları, 
Fark Basınç Kontrol Vanaları ve Sabit Akış 
Vanaları ile ısıtma ve soğutma tesisatları 
balanslamalarında tam çözüm sağlar. Yeni seri 
ölçüm nozulsuz Kombine Vanalar ile özellikle 
fan-coil uygulamalarında yüksek performans 
elde edersiniz.

Üst düzey işçilik ve malzeme kalitesi 
güvencesi veren Honeywell balanslama 
çözümleri ile projeleriniz dahilindeki ısıtma/
soğutma tesisatlarınız artık daha verimli, 
dengeli ve güvenilir.

www.honeywell.com
www.hydronic-balancing.info

ÖNEMLİ OLAN 
DENGEDE OLMAKTIR!
Balanslama Çözümleri 
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Nejat Babür, PE, LEED AP

Anel Group, İstanbul Türkiye

Nejat.babur@anel.com.tr

ÖZET

teknoloji üretim tesislerindeki prosesten sonra en büyük enerji 
kullanıcılarından biridir. 

sıcaklık ve nem koşulları gibi tasarım ölçütleri; düzenlemeler 
ve süreç gereksinimleri ile belirlenir. Bir parti elektronik 
mikro devre kaybetme veya ilaç atma riski, üreticilerin 
ve tasarımcıların yeni tasarım kavramlarını göz önünde 
bulundurmalarına engel olur. Özellikle cGMP (current 

-
tim yapılan tesislerde kullanılan metotlar ve yöntemler) 
odaklı tesislerde, yaygın uygulamalar dışında herhangi bir 
yöntemin uygulanabilirliğinin kabul edilebilirliği düşüktür. 
Bununla beraber, bilgiye ve mühendisliğe dayalı tasarım 
kararı vermek, dış hava miktarının yanı sıra alan içinde dola-
şan hava miktarını da azaltabilir, ayrıca doğru hava yönetim 
metotları seçmek ve verimliliği yüksek donanım kullanmak 

 

tesisinizin enerji tüketimini ve karbon ayak izini azaltmak için 

1. GİRİŞ

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Yeşil Bina Konseyi (US Green 
Building Council - USGBC) ve Amerikan Isıtma, Soğutma ve 

-

ve Uluslararası İlaç Mühendisleri Birliği (International Society 

kuruluşlar, ileri teknoloji tesislerinin enerji tüketimini azaltmaya 
-

rinin enerji kullanımını kıyaslamak ve azaltmak için ve de tasa-
rımcıların ve sahiplerin daha iyi genel güç tüketimi verimliliği 
düzeyine ulaşması için bir metrik ileri sürmüşlerdir. Aynı şekilde 
düşünürsek, temiz oda kullanan tesisler de aynı şeyi yapmalıdır. 
Ancak zor olan, her bir tesis türü için bir metrik oluşturmaktır, 
çünkü bunların prosess ihtiyaçları ve temiz oda gereksinimleri 

-

Sadece yarıiletken için kullanılan bir tasarım düşüncesini alıp 
bir ilaç tesise uygulayamayız. Ancak, tasarımcılar mühendislik 
bilgilerini ve deneyimlerini kullanarak tasarımlarını bir türden 
diğer türe uyarlayabilmelidirler. 

Bu çalışma kapsamında enerji verimliliği bütünsel olarak ele 
alınacak ve aşağıdakiler incelenecektir:

Enerji Tasarruflu Temiz Oda 
Tasarımı – Bir Tezat mı?



   

Birincil Enerji Kullanıcıları

uyulur?
Temiz Oda Tasarım Parametreleri, Sıcaklık, nem ve hava 
değişim oranları

Hava yönetim metotları ve etkileri 

BİRİNCİL ENERJİ KULLANICILARI

İleri teknoloji tesislerinin yapım mali-
yeti, herhangi bir ticari binanın yapım 

Üretimde kullanılan donanım toplam 
proje maliyetinin neredeyse yarısını temsil 
ederken, mekanik sistemler toplam proje 
maliyetinin yaklaşık %25’i olan en büyük 

etmek üzere tesisi işletme maliyeti, genel 
üretim maliyetini %20 ila %30 arasında 
etkileyebilir.  Buhar ve sıcak su gibi ısıtma 
ortamları oluşturmak için doğalgaz veya 
akaryakıt kullanılır. Soğutma ortamı oluş-
turmak ve dağıtmak üzere soğutucuların, 
çillerlerin soğutma kulelerinin ve pom-
paların çalıştırılması için elektrik tüketilir. 

Elektrik aynı zamanda ortam sıcaklığını-nemini kontrol etmek, 

rahat bir çalışma ortamı oluşturmak üzere hava akışı sağlamak 
için klima santrallerini çalıştırır.

Şekil 1. Temiz odalarda nihai enerji kullanımı 

Energy end use in cleanrooms
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ENERJİ STANDARTLARI

olduğundan, üretim odaklı tesisler için enerji standartlarına 

zorunlu tutar.  Bu standart, 2013 yılında güncellenmiştir.  Bina 
cephe elemanları, pencere alanı, mekanik ekipman verimliliği, 
kanal sistemi ve boru izolasyonu, elektrik besleme hatlarını 
boyutlama, boru döşeme, düşük kayıplı kanal sistemi ve sistem-
leri bilinçli olarak devreye alma kolaylıkla uygulanabilir.  Ancak, 
zorunluluklardan bazıları uygulanamaz;

Güvenlik nedeniyle aydınlatma seviyesi azaltılamaz.  
Dış hava ekonomizörü, ortam basınç kontrolünü boza-
bileceğinden önerilmez.
Hava akımında sağlığa zararlı kimyasal sıvılar bulunursa, 
ısı geri kazanımı gerçekleştirilemez.

-
dan, enerji kullanımını karşılaştırmak kolay değildir. Üreticiler, 

bu tür bilgileri gizli tutmaktadır.  Birleşik Krallık’ın Enerji verimli-
liği programı, kendi enerji kullanım değerlerinden bazılarını bir 
araya getirip yayınlamıştır. Bu, Şekil 2’de görülebilir.

yük hesabı yazılımları basınç kontrollü ve hava değişimi 
temelli tesisler için uygun değildir. Saatlik dış hava kuru ve 
yaş sıcaklık verileri kullanarak enerji hesaplamaları yapmak 
özel olarak hesap metotları geliştirilmeli ve doğrulanmalıdır.   

için geliştirildiğinden, bu hesaplamalar her tesiste ve  
her tasarımcı için tutarlı sonuçlar vermeme riski taşır.

TEMİZ ODA TASARIM PARAMETRELERİ

Temiz oda validasyonu için önemli parametreler şunlardır: 
sıcaklık, nem, ve üretim alanlarına göre değişen partikül sayıları.  
Kontrol toleransları, kontrol cihazlarının kalitesi neticede proje 

temiz odalar dışındaki alanlar için belirlenmiştir.  Temiz oda 
sıcaklık ve nem gereksinimleri, Temiz odada kullanılan giysi 
(gowning) gereksinimlerine, etkinlik seviyelerine, elektrostatik 
birikime ve üretim ihtiyaçlarına göre değişir.  Dahili tasarım 
koşullarını belirlerken, gerekenden daha düşük değerler kul-
lanmak tüm projenin ilk ve işletim maliyetlerini gereksiz yere 
artırabilir. Ortam sıcaklığı ve bağıl nem seviyeleri 16°C +/-1°C ve 
30% Bağıl Nem +/-%2 seviyelerinde seçilmesi, -1,7 °C çiğ noktası 
kontrol etmek gereksinimini getirir.  Bu ortam çiğ noktasına 
ulaşmak için, ya -4 °C’da çok soğuk su ve glikol karışımı ya da 
yüksek basınç buharı kullanan kimyasal kurutuculu nem alma 
gerekmektedir. Her iki durumda da, işletim maliyeti, sistemleri-
nin çalışmasındaki verimsizlik nedeniyle gereksiz yere artacaktır. 

çözeltisi ve bu çözeltinin viskozitesinin daha yüksek olması 
nedeniyle pompalama enerjisi artacaktır.  Diğer yandan, kimya-
sal kurutucu tekerleği havayı kururken nemi tutacağından, bunu 
yeniden hazır duruma getirmek için kullanılan buhar havayı aynı 

zamanda aşırı derecede ısıtacaktır.  
Bu yüzden son duyulur soğutma 

kış ayları içinde daha yüksek ortam 
bağıl nemi kullanmak, ön ısıtma 
ve buharlı nemlendirme ihtiyacını 
beraberinde getirdiğinden, kış 
iklimlendirme sistemlerini karışık 
yapıp enerji gereksinimini artıra-
caktır. Nemlendiricinin konumu da 
çok önemlidir. Havanın psikometri 
prosesini değerlendirmeden nem-
lendiricinin yerine karar verilirse, 
nemlendiricinin çalışmamasına 
neden olabilir.   Temiz odalara hasar 
vermenin ve hava sistemine bakteri Şekil 2: İngiltere İlaç üretim tesislerinde yapılan araştırmasındaki enerji performans 

göstergelerinin özeti (ECG 33)

Açıklamalar:
İletilen Enerji; Tesiste kullanılan enerji
Birincil Enerji; Üretilip tesise iletilmek için kullanılan enerji



   

artışına neden olmanın yanı sıra sistemin çalışmamasına ve 
klima santrallerinin veya kanal sisteminin ambale olmasına yol 

belirlerken, bunun etkilerini ve sonuçlarını değerlendirmeli, 
bunu kimya mühendislerine açıklamalıdır. En uygun sıcaklık 

sistemleri basitleştirir.

Diğer bir önemli parametre ise, alandaki değişik boyutlardaki 

seviyelerine gore temiz odaları tanımlar. Ayrıntılar için aşağıdaki 
Şekil 3’e bakınız.

Uygulama Durumu (as-built) :  Odada ekipman veya 
insan yoktur. Yapımdan sonra, herhangi bir araç veya 
ekipman kurulumundan önce.
Bekleme Durumu (at rest): Ekipman kuruludur, ancak 
ortamda hiçbir süreç veya etkinlik yoktur.
Çalışma Durumu (in operation): Ortam çalışma duru-
mundadır ve insanlar odanın içindedir.

odaları için 0.45 m/s hava hızı ve ISO 8 temiz odaları için en az 

-

gerektirmektedir.  Her ne kadar bu, tasarımcıların hangi hava 
değişiminin kullanılacağına karar vermesinde biraz zaman 

kaybına neden olsa da, çoğu ilaç üreticisi her temizlik seviyesi 
için hava değişim oranlarını şirket standartı olarak belirlemiştir.  
Yarıiletkenlerde, hava değişimlerine yönelik hiçbir yasal zorunlu-
luk olmadığından, hava değişim oranları daha esnektir.  Sağlam 
çalışabilir ürün oranı, o temiz oda hava değişim oranlarını belir-

kararlar daha dikkatli verilmelidir. İnsan sağlığında kaç insanın 
sağlığı etkilendi diyerek bu karar verilemez.  İlaç ve yarıiletken 
temiz odalarda görülen hava değişim oranları için Şekil 4’e 
bakınız.

Şekil 3. Temiz oda partikül sayıları

Sınıflandırma İlaç Yarıiletken

ISO 4 (Sınıf 10) Yok
0.3 – 0.5 m/s (60 

-100 FPM)

ISO 5 (Sınıf 100) 0.45 m/s (90 FPM)
0.2 – 0.45 m/s (40 

– 90 FPM)

ISO 6 (Sınıf 1.000) Yok
0.1 – 0.3 m/s (20 – 

60 FPM)

ISO 7 (Sınıf 10.000) 40 – 60 ACH 30 – 70 ACH

ISO 8 (Sınıf 

100.000)
20 – 30 ACH 10 – 20 ACH

Şekil 4 – Temizlik seviyelerine ulaşmak için farklı endüstrilerde 

görülen Hava Değişim Oranları

Not: Tablo, farklı üreticilerin verdiği tasarım ölçütlerinden 
derlenmiştir.  ACH, tek yönlü olmayan ve karışık hava akımları için 
kullanılmaktadır.  
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Tasarımcılar bu değerleri kullanmamalı, temiz odalarına uygun 
hava değişimlerini belirlemek için hesaplamalar yapmalıdır.  

hava değişim oranlarını etkiler.  ISPE Aseptik Tesis Kılavuzu, geri 
kazanım süresine bağlı olarak hava değişim oranlarını hesapla-

kullanılabilir. 

Crrest = (Crop s) exp (-Nt)+Cs
Crrest: Son oda yoğunluğu
Crop: İlk oda yoğunluğu
Cs: Besleme havası yoğunluğu
N: Oda hava değişimi
t: Zaman

olarak azalır. Oda partikül yoğunluğu aşağıdakiler yardımıyla 
hesaplanabilir:
Cs = Crop

hesaplanabilir,
 Crop p * Np m)

p

Np= İnsan Sayısı

m

Sadece bazı endüstri standartlarını kullanmak yerine hava 
değişim oranlarını optimize etmek ve azaltmak, hem hava 

-
tacaktır.  Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Lawrence Livermore 

hava akış oranını azaltmak konusunda yapılan çalışmalar olumlu 

kritik üretim yapılmayan ortamlarında kullanılabilir.  Ölçümler ve 

Ancak, meşgul (çalışma durumu) ve boşta (bekleme durumu) 
olduğu dönemlerde değişen hava akış oranına ulaşmak daha 

program odaklı işlemdir.

HVAC EKİPMAN SEÇİMLERİ ve ETKİLERİ

-

bulundurmalıdır.  Yeniden ısıtma ve ön ısıtma için su ısıtmada 
kullanılan sıcaklıklar, kazanın türünü ve verimliliğini etkileyebilir.  

olan bir alev borulu kazan yerine kullanılabiliyorsa, bu aynı 

büyük bir rol oynayabilir.  Sıcak ve kuru iklimlerde, hava yıkayıcı 
veya basınçlı hava spreyi gibi bir adyabatik nemlendirici kullan-
mak, yazın nemlendirmenin yanı sıra serbest soğutma sağlar.  
Yalnızca kışın nemlendirme gerektiren soğuk iklimlerde, buharlı 
nemlendirme kullanmak önemlidir, çünkü bu, havayı önceden 
buhar enjeksiyonundan gelen ısıdan sıcaklığını yükseltirken 
nemlendirme sağlar. 

elektrik tüketimini azaltabilir.  

listelenebilir:

Şekil 6 – Farklı koruyucu giysi (gowning) protokollerini izleyen insanların partikül üretimi.

Şekil 5 – Temiz Oda Geri Kazanım Performansı
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-
tirler. Bu nedenle, son temiz oda hava hareketini yapan hava 

gibi elemanların sayısı nedeniyle yüksek statik basınçta çalışır 
ve çiğ noktası kontrolüne bağlı olarak kurutucu tekerleğe 

miktarlardaki hava akışını hareket ettiren sistemlerde, %80 ile 
%86 arasında değişen yüksek verimliliğe sahip olduklarından, 

doğrudan motor tahrikli olarak çalışırlar.  Bu tür klima santralleri, 

çıkarırlar.  Bu nedenle, ses azaltımına gereksinim duyarlar, bu da 
ilk maliyeti ve operasyonel enerji tüketimini arttırır.  Bu durum, 

-
rudan tahrik tertibatında da mevcuttur.  Ancak, verimliliği hem 

düşüktür; %60 ile %75 arasında bir verimlilikle çalışır.  Plenum 

kullanan yarıiletken sirkülasyon havası sağlayan klima santral-

santrallerinde görülür.

kullanılmalıdır. Çoğunlukla gereksinime bağlı olarak akışı 

-
lar için kullanmak konusunda bilinçli olmalıyız. Ekipman çoğun-

ve enerji tüketimini azaltır.  Ancak, motor çoğunlukla tam hızda 

verimsiz, büyük boyutlardaki sistem tasarımlarını düzeltmek için 
bunları kullanmamalıdır.

HAVA YÖNETİM KONSEPTLERİ 
ve ETKİLERİ

Şekil 7’de gösterildiği üzere, temiz 
oda hava akışı yönetim konseptleri 
yaygın olarak ilaç üretim tesislerde 
görülür.  Bu düzen, klima santrali hem 

kullanır, dış hava ve sirkülasyon havası 
karıştırılır ve tek bir santralde işlenir.  
Dış hava, geri dönen hava ile karıştığı 
için, dış havadan gelen nemin alınması 

Şekil 7 – Karışık Hava Akışı Hava Yönetim Şeması 
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için, hava karışımının, ortam çiğ noktası sıcaklığına kadar soğu-
tulması gerekir.  Bu nedenle, besleme hava sıcaklığı çok soğuk 
olur ve alan sıcaklığının korunması için yeniden ısıtılması gerekir.  
Bu da besleme havasının işlenmesinde verimsizliğe yol açan eş 
zamanlı soğutma ve ısıtmaya neden olur.  Psikrometrik süreç 

az ekipman kullanacaktır ve bu sistemi kullanmak hava yönetim 
konseptinin basitliğini ve esnekliğini de beraberinde getirir. 
Besleme havası gerektiğinde soğutulup yeniden ısıtılacağından, 

Yarıiletken temiz odalarda yaygın olarak kullanılan diğer hava 
yönetim metodu, Şekil 8’de görüldüğü gibi, birincil ikincil klima 
santrali sistemi adını taşır. Bu senaryoda, dış havanın ve temiz 
oda havasının santralleri birbirinden ayrılır. Hava dolaşımından 
çok daha az olan dış hava akışı, ortam çiğ noktasını korumak 
için soğutulur veya nemlendirilir.  İşlenmiş dış hava, ikincil hava 
santraline içerisindeki geri dönüş havası ile karıştırılarak temiz 
odaya ulaştırılır. Dış hava akımı zaten işlenmiş olduğundan, ikin-
cil sistem için kullanılan klima santrali yalnızca, ortamın gerek-
tirdiği şekilde hissedilir soğutma sağlar. Bu da ortam sıcaklığını 
sağlamak için gereken yeniden ısıtmayı devre dışı bırakılabilir 
veya azaltılabilir.  Psikrometrik süreç Şekil 10’da gösterilmektedir.  

korunma ve temizlik seviyeleri söz konusu olduğunda yarıilet-

ve hem yarı iletken hem de ilaç tesislerde birincil ikincil hava 
konseptini uygun olduğu sürece kullanmaya çalışmalıdır. 

SONUÇ

rımları oluşturmaya yönelik kuralların açıklanması:
Standartları araştırma yapmadan uygulamayın
İstenen sonuçlara ulaşmak için yeterli hava debisini kul-
lanın ve sadece hava değişim oranlarına odaklanmayın.
Ortam hava akışını kullanım şekline bağlı olarak azaltı-
labilir.

lenmelidir.
Mümkün ve güvenli olduğu durumlarda, ortamdaki 
hava yeniden sirküle edilmelidir.
Genişletilmiş sıcaklık ve bağıl nem kontrol limitleri 
ürünlerin ve prosesin izin verdiği ölçüde kullanılmalıdır.

melidir.
Birincil ve ikincil hava yönetim konseptlerini kullanmak, 
nem alma ve duyarlı soğutma süreçlerini birbirinden 
ayırdığı için enerji tüketimini azaltacaktır.
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Özet
 
Bina içi ortamları etkileyen parametrelerin düzgün 
karakterizasyonu sıklıkla maliyetleri, esnekliği ve veri 

ve yazılımın kullanımı ile sınırlıdır. Bu makalede, uzun 
dönem bina içi ortam ve bina işletme verilerinin ölçül-

açık kaynak cihazlarının tasarlanıp geliştirildiği Açık Kay-
nak Bina Bilimi Sensörleri (OSBSS) projesi tanımlanmıştır. 
OSBSS’nin amacı, araştırma projelerinde ve sonucunda 
bina otomasyon ve kontrolünde kullanım için maliyet 
etken bir biçimde yüksek mekan zaman ayrışması ile 
büyük bir sayıda ölçümlerin senkronizasyonunda daha 
çok esneklik için imkan sağlamaktır. Satışa hazır elektro-
nik bileşenlerlerin kullanımı ile veri kaydedicilerin imalatı 
için talimatlı detaylandırılmış kaynaklar internet üzerin-
den ücretsiz olarak ulaşılabilirdir. Proje, mevcut durumda 
binalarda hava ve yüzey sıcaklıklarını, hava bağıl nemini, 
insan mevcudiyetini, aydınlatma yoğunluğunu, CO2 kon-

diğer sönsörlerden veriyi kaydedebilen genel bir voltaj 
veri kaydedicisi içeren birçok önemli parametreyi ölçebil-
mek için dizayn edilmiş çeşitli sensör ve veri kaydedicileri 
içerir. Ayrıca, bir eğitim binasında ticari emsalleri ile 

eş konumlandırma testlerinden sonuçlar tanımlanmıştır 

ki önemli ölçüde daha düşük maliyetlerde mükemmel 

Anahtar kelimeler: Açık kaynak, Arduino, Sensörler, 

OPEN SOURCE BUILDING SCIENCE SENSORS 
(OSBSS): A LOW-COST ARDUINO-BASED PLATFORM 
FOR LONG-TERM INDOOR ENVIRONMENTAL DATA 
COLLECTION

ABSTRACT

-

Here we describe the Open Source Building Science 
Sensors (OSBSS) project, which we created to design 

-

recording long-term indoor environmental and building 

-
rements with high spatial and temporal resolution in a 

eventually, in building automation and control. Detailed 
-

Açık Kaynak Bina Bilimi Sensörleri 
(OSBSS): Uzun Dönem Bina İçi 
Çevresel Veri Toplama için Düşük 
Maliyetli Arduino Tabanlı Platform

Akram Syed Ali, Zachary Zanzinger, Deion Debose, Brent Stephens

Çeviren: Cem Doğan ŞAHİN*
*İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Makina Mühendisliği Bölümü
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occupancy, light intensity, CO2 concentrations, and a gene-

alongside their commercial counterparts, which demons-

© 2016 The Authors. Published by Elsevier Ltd. This is an 
open access article under the CC BY-NC-ND
license (http://creat ivecommons.org/l icenses/
by-nc-nd/4.0/).
Keywords: Open source, Arduino, Sensors, Data collec-
tion, Indoor environment.

1. Giriş

Binalardaki yüksek kalitedeki verinin toplanması ihtiyacı 

ortam kalitesi ve hatta binadaki mikrobiyolojik çevreyle 
ilgili algı ve anlayışı geliştirebilir [1-6]. İleri düzeydeki bina 
otomasyon sistemleri, binanın kullanımı ile ilgili geniş 
ölçekli veriyi toplayabilmektedir [7]. Ancak iç ortamla 
ilgili bir çok parametrenin doğru bir şekilde karakterize 
edilmesi, ticari yazılım ve donanımın kullanılmasıyla alakalı 
olarak sınırlandırılmıştır. Bu durum da maliyeti, esnek karar 
alma mekanizmasını ve veri entegrasyonunu olumsuz 
olarak etkilemektedir [8]. Sonuç olarak, çoğu iç ortam ince-

bilgisini elde ederken sorunla karşılaşmakta ve bu durum 

Bununla alakalı olarak, bina iç ortamıyla ilgili verilerin 
toplanmasındaki maliyetlerin azaltılması konusunda, ticari 

Bu duruma istinaden, OSBSS projesi, 2013 yılında başlatı-

larak bina çevresel ve işletimsel parametreleri gibi geniş 
ölçekteki önemli verilerin düşük maliyet ve yüksek kalitede 

-
ğıda maddelerle belirtilmiş özelliklere sahip olan sensör ve 

-
lerin kullanımından kaynaklı, satın alınabilirlik;
Açık kaynak yazılım ve donanım kullanılarak tasarlanmış 
ve birleştirilmiştir;
Acemi kullanıcıların internetteki kullanım talimatlarını 
takip ederek iki saat civarında inşa edilebilecek, prog-
ramlanabilecek ve çalıştırılabilecek özelliktedir;
Kullanıcının isteğine bağlı olarak belirlenen zaman 
aralıklarıyla  uzun zamanlı ölçülen verilerin SD kartlara 
kaydedilebilirliği;
Tüm cihazlar arasında senkronize ve yüksek doğrulukta 
zaman akışı;
Yaygınlıkla kullanılan ticari cihazlara benzer hassasiyet 
ve doğrulukta veri kalitesi [10].
Tipik bina uygulamaları düşük güç tüketimi ve uzun pil 
ömrü (tek pille yaklaşık olarak bir yıl).

-

   3
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grupların oluşturduğu kalabalık bir kullanıcı kitlesi vardır. 
 
Bütün bunlara ek olarak, çok sayıda sensör ve cihaz Ardu-

içerisindeki sıcaklık ve bağıl nemin izlenmesi için kablosuz 
sensör ağları, insan hareketliliğinin incelenmesi ve ZigBee 

binalarda iyileştirme yapabilmek için bina kabuğu ve 
ısıtma sistemi paratmetrelerinin dengelenmesi gibi diğer 
birçok veri toplanması işlemlerinde başarıyla kullanılagel-

veri toplamanmasındaki kolay kullanımını ve güvenilirliğini 
ispatlamış ve Arduino’yu OSBSS projesinde geliştirilecek 
sensör prototipleri için uygun bir seçim haline getirmiştir.
 
OSBSS projesinde yapılması planlanan prototipler için 
Arduino kartı Pro Mini seçilmiştir. Bu kart uygulamalarda 
daha çok karşılaşılan Arduino Uno kartının yalın halidir 
ve Atmel ATmega328P mikroişlemciye sahiptir. Kart 
dış yüzeyine ekstra olarak yerleştirilen çevre birimleri 
çıkarılmış olmasına rağmen mikroişlemciye direkt erişim 
sağlamaktadır. Ayrıca, Pro Mini üzerinde Uno’daki daha 
geniş Dual In-line Package (DIP) mikroişlemci yerine Thin 

kapladığından dolayı avantajlı bir durum oluşturmakta 

imkan sağlamaktadır. Mikroişlemci üzerindeki bütün 
pinler, kolay iletişim erişimi sağlayabilmesi için kaldırılarak 

Başlıkların, harici cihazların arabağlama yapılabilmesi 
için Pro Mini üzerine lehimlenmesi gerekmektedir. Pro 

tolere edemediğinden dolayı OSBSS veri kaydedicileri Pro 

2.2. Veri depolanması

OSBSS veri kaydedicilerinin ilk nesil versiyonları zaman 
damgalı ölçümleri microSD kartların içine saklamak için 
tasarlanmıştır. MicroSD kartın özellikleri, besleme voltajı-

-

Çünkü sensör ve zaman verilerinin tamamı virgülle ayrılmış 

sadece yalnızca birkaç byte’lık veri içermektedir. Bu çalış-

edilebilmektedir. Bu da teorik olarak milyarlarca ölçümün 
depolanabilmesi anlamına gelmektedir. Günümüzde kulla-

rinin gerçekleştirilebilmesi adına birçok ticari, hazır sensör 
-

cilerin içeriğini oluşturması için seçilmiştir. Bu çalışmada, 
OSBSS projesi kapsamında yapılan veri kaydedicilerin 
gelişitirilmesi süreci anlatılacak ve ticari muadilleri ile 

yapılacaktır. Alan çalışmasından elde edilen, nispeten sade 

etmektedir. Daha kontrollü bir test ortamından elde edilen 

2. OSBSS Platformu 

-
rini anlatacaktır: Arduino yazılımı ve donanımı (2.1. Bölüm); 

(2.3. Bölüm); gerçek zamanlı ve doğru saat (2.4. Bölüm) ve 
pil ömrü (2.5. Bölüm).

2.1. Arduino yazılımı ve donanımı

OSBSS projesinde temel veri toplama donanımının gelişti-
-

güçteki bit CMOS mikrokontrolcülerini kullanan, değişik 
geliştirici devre kartlarını sağlamaktadır. Mikrokontrolcüler, 
yaklaşık olarak 300,000  satırlık program kodlarını saniyede 
işleme alabilme yeteneğine sahiptir. Bu da binalara ilişkin 
verilerin toplanmasında gerekli bilgi girdi ve çıktısına 
dayanan uygulamalarda aranan zaman ölçeği için (örn; 
saniye ve dakika) gayet yeterlidir. Arduino, tüm major 
işletim sistemlerinde çalışabilen bir entegre geliştirme 
ortamına sahiptir ve basitleştirilmiş C/C++ programlama 

-
net üzerinde, geliştirme konusuna ivme kazandıran, hızlı 
kod yazma ve hataların düzenlenmesi konusunda uzman 



nılan modern bilgisayarlarda bulunan arayüzler aracılığıyla 
microSD kartlarındaki verilerin okunması oldukça kolaydır.

kullanılarak, tüm verilerin *.txt ya da *.csv (ya da diğer 
-

ramlanabilir [15]. Ayraçla ayrılmış değerler kullanıldığından 
-

makta ve herhangi bir tablolama programı ile okunabil-
mektedir. Pro Mini’nin microSD kart ile direkt ilişki kurması 
mümkün olmadığından dolayı, iletişimin kurulabilmesi 

-
cunda, yay bazlı microSD kart soketlerinin bazı durumlarda 
gevşek bir bağlantıya sahip olduğu ve sonucunda veri 

sürtünmeye bazlı çalışan microSD kart soketleri önerilmek-

çıkartılıp bilgisayara takılması kadar kolaydır.

2.3. Güç tasarruf stratejileri

Pro Mini kartları çekilen akımı düşürebilmek için için 
-

leşik olarak bulunan iki LED’i iptal ederek yapmışlardır. Bu 
uygulamanın yapılış nedeni güç LED’inin sürekli açık kal-
ması ve gereksiz yere çekilen akımı yükseltmeleridir. Ayrıca, 
bazı Pro Mini klonlarında, durum LED’i SPI bus üzerinden 

seri rezistörüne sahiptir. Bu sorunlardan kaçınmak için, 
diğer bileşenleri zarar görmediğinden emin olunarak LED 
devreden çıkarılmıştır. 

mikroişlemcisinin değişik uyku modları ortaya çıkartılmıştır. 

zaman aralıklarında veri kaydetmesi için tasarlandığı 
bilindiğinden dolayı, mikroişlemcinin yalnızca bu zaman 

-

ATmega328P mikroişlemcisi, işlemci kullanımda değilken 

Mikroişlemci içerisindeki mümkün olabilecek en derin iki 
tane uyku modu (bekleme ve güç-azaltma) test edilmiştir. 
Güç azaltma modunda ana işlemci saati ve zaman osilatörü 
gibi çoğu iç elektronik aksamlar devre dışı bırakılmıştır. 

(BOD) gibi modüllerin, mikroişlemcinin uyku modunda 
olduğunda devre dışı bırakılabilmesini içermektedir. Bütün 
bu elektronik aksamlar Arduino uyku modundan uyanır 
uyanmaz devreye alınır ve böylece normal bir şekilde 
kullanılabilir. Ek olarak, her I/O pini üzerindeki iç kaldırma 

devre dışı bırakılabilir. Akımdaki önemli ölçüdeki düşüşü 
sağlayan bu stratejiler Şekil 1’de gösterilmiştir. LED’in iptal 
edilmesi akımı uyku modundayken 6.41 mA’den 0.31 mA’e 

modunda akımı 0.1 mA’e düşürmüşlerdir.

En sonunda, bu düşük akımların pratik anlamda da uygu-
lanabilir olduğundan emin olunabilmek açısından, dış 
cihazlar da ihtiyaç duyulana kadar kapatılmıştır. Bu durum, 
microSD kartın ve sensörlerin mümkün olduğunda kapatıl-
masını içermektedir. MicroSD kartın ve diğer cihazların kul-
lanılmadığı zamanlarda kapalı moda geçirilebilinmesi için 
NPN bipolar junction transistör (BJT) kullanılmıştır. Tran-
sistör, devreleri koparan ve ihtiyaç duyulduğu anda tekrar 
bağlayan bir tür şalter gibi davranmaktadır. Beklemede 
olan sensörün kapalı hale getirilmesi için transistörün kul-
lanılması çekilen akımı ayrıca düşürmektedir. Sensörlerin 
birçoğu düşük akım çeken cihazlardır ancak tamamen 
kapalı hale getirilmesi pilin daha uzun süre kullanılmasını 
sağlamaktadır. Öte yandan, ısınma zamanı gerektiren ve 
güç değişimi için tasarlanmamış sensörlere ayrıca dikkat 
edilmelidir. Çünkü bu sensörler tekrar açıldığında kullanı-
labilmeleri için ayrı bir kod yazılması gerekli olabilir.

Şekil 1. Arduino Pro Mini’nin değişik uyku hallerinde çektiği akım

İki veri kayıt anı arasında MicroSD kartın devre dışı bıra-

Bu yöntemin düzgünce çalıştığı aylar içerisinde yapılan 
binlerce deneme sonucunda kesinleştirilmiştir. Bu noktada, 
microSD kartın gücü kesilmeden önce veri dosyasının bariz 
bir şekilde kapatıldığından emin olunması gerektiğinin 
vurgulanması gerekmektedir. Bu durum veri kaybının 
oluşmaması için gereklidir. MicroSD karta güç verildiği 
her an yeniden etkinleştirilmelidir. Sonuç olarak, uyku 
modunda çekilen akım toplamda çekilen akıma yapılan 
en büyük katkıdır ve bu nedenle uyku moduyla düşürülen 
akımın olabildiğince düşürülebilmesiyle ilgili olarak güçlü 
bir motivasyon vardır [16].
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2.4. Zamanın işlenebilmesi için hatasız, gerçek 
zamanlı saat (RTC)

Zamanın işlenebilmesi için ilk olarak, Maxim DS1307 ve 
DS3234 adındaki iki gerçek zamanlı saat test edilmiştir. Bir-

-
ması yarattığından dolayı DS1307 kullanılmamıştır. Ayrıca 

yaşayan, ısıya dayanıklı osilatör ile birlikte neredeyse 
hatasız bir gerçek zamanlı saat olduğu gösterilmiştir [17]. 
Bu durum, saatin değişken sıcaklığa bağlı olarak yaşanan 
zaman kaymasına göre kendisini tekrar kalibre edebilmesi 
anlamına gelmektedir. İnternetteki bazı kaynaklar da, saat-
lerdeki osilatörlerde meydana gelen diğer zaman kayma-

Böylece uzun dönemli testlerin sonuçları, cihazın kendisini 
kalibre edebilmesi için kullanılabilir ve sonuç olarak cihaz 
uzun yıllar tekrar tekrar merkez sunucuya bağlanmadan 
kendisini kalibre edebilir.

Mikroişlemcinin düşük-güç moduna geçirilmesi maksi-

kaydedicleri, ölçüm ya da veri kaydı yapılmadığında uyku 
modunu kullanmaları için tasarlanmışlardır. Ancak daha 
önceden de belirtildiği üzere, mikroişlemci düşük-güç 
modundayken iç elektronik akşamların çoğu devre dışı 
bırakılmışlardır. Sonuç olarak, mikroişlemci uyku modun-
dan kendi kendine geri dönebilmesi mümkün değildir ve 
süresiz olarak düşük güç halinde kalır. Bu sorunun çözü-
lebilmesi için, Atmega328P’nin iç ya da dış kaynaklardan 
gelen kesintileri algılayabilen ve kendisini uyandırarak 
normal modda çalışmaya devam edecek çeşitli özelliklere 
sahiptir. Kesintiler, mevcut işlemci aktivitesini kesen ve 
zaman uyumsuz sinyallerdir. İşlemcinin ne yaptığından 
bağımsız olarak düzenli programın dışında oluşurlar. Bu 
sinyaller bir dış etkenle (örn: pin durumundaki değişiklik) 
ya da iç etkenle (örn: programlanmış zamanlayıcı ya da 
yazılım sinyali) tetiklenebilirler. Kesinti tetiklenir tetiklen-
mez en yüksek önceliğe sahip olur. Etki halindeyken, Inter-

yürütmüş olduğu programı bekletir. Bu ise kesintinin 

program kesinti tetiklenmeden önce yaptığı işe geri döner. 
ATmega328P’nin düşük güçte olduğu durumda işlemci 
kurulabilir. Böylece, daha önceden durumu tanımlanmış 
olan pinin görevi dış etkenden gelen sinyale göre değişti-

modundan uyanır. OSBSS veri kaydedicileri daha önceden 
belirlenen ölçüm aralıklarına göre ölçüm almaları için 
tasarlandığı ve hatasız zaman tutulmasını gerektirdiğinden, 

işlemci üzerindeki dış kesintiye bağlı olan sinyali tetikleye-

adet kendine özgü ve aktive edilebilir alarm özelliği barın-
dırmaktadır. Bu alarmlar, saate istenen tarih ya da zamanda, 

kesintiler üretebilmeleri için imkân tanımaktadır. Örneğin, 
eğer 1 dakikalık ölçüm aralığı gerekiyorsa, saat her daki-

kesinti sinyallerinin oluştuğu tarih ve zaman, herhangi 
bir sensörün ölçüm aldığı anda zaman damgası olarak 
kullanılabilir.

algıladıktan sonra düşük güç modundan çıkmak üzere 
ayarlanmıştır. Bu olay, Pro Mini üzerinde yer alan ve bu 
iş için özellikle atanmış dijital pinlerden birinin DS3234 

-
-

siyonlarının diğer ek kodlara ve mantığa bağlı olarak her 
satırdaki kodun çalıştırılmasına yönelik bazı işletim yüküne 
sahip olduğundan yapılır. Bundan dolayı, Arduino dilinde 
yazılan blok kod, mikroişlemciyle direkt iletişim halinde 

koddan daha yavaş işleme sokulur. Normal şartlarda, bu 
durum operasyonda herhangi bir anlamlı etki yaratmaz 
ancak zamanlamanın daha kritik olduğu operasyonlarda 

2.5. Pil ömrü

ettiği yedek gücünü kullanarak tarih ve zamanı oluşturur. 
Zaman modülüne dış destek güç bağlanmadan, pil hücresi 

hatasız olarak sürdürebilmektedir. Ancak bu durumda da, 
saatle iletişim kesilmektedir. Dış destek güç sağlanır sağ-
lanmaz, saat pilden dış güce geçiş yapar ve saatle iletişimi 

-
tedir. Düşük güç modunda çalışan Arduino Pro Mini’ye (0.1 

mA akım tüketmektedir. OSBSS ekibi olarak, veri kaydedi-
cilerin çalıştırılması için tipik lithium-ion polimer pillerine 
güvenilmektedir. Bu piller, seri haldeki çeşitli AA ya da AAA 
pillerine oranla daha güvenilirdirler. Çünkü seri bağlanmış 
AA ya da AAA pilleri dengesiz bir biçimde biri diğerinden 

gerekli olan minimum voltaj seviyesinin altına lithium-ion 
pillerinden daha çabuk düşmektedir. Lithium-ion polimer 
pilleri uzun süreli ölçüm uygulamaları için daha ideal olan 
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-
lur, istenilen zaman aralığında veri 
kaydetmesi için uyanır, veriyi microSD 
karta kaydeder ve tekrar düşük güç 
moduna döner.

Tipik bir OSBSS veri kaydedicisinden 
çekilen gerçek akımı ölçebilmek için, 
veri kaydedici Tektronix TDS1001B 
osiloskopuna bağlanmış ve çekilen 

rezistörü veri kaydedicisinin güç 
sağlayıcısına bağlanmıştır. Osilos-
kopun probları ise rezistörün her iki 
ucuna bağlanır ve rezistör boyunca 

ohm olduğundan, osiloskopta beliren herhangi bir voltaj  
aynı zamanda Ohm kanunu kullanılarak okunabilir.  Osi-
loskop, aralığı 1ms den büyük olan sinyal algılandığında 
tetiklemesi için kurulmuştur. Osiloskopun ölçüm bandı, 
sinyalin gürültüsünü düşürmek için 20 MHz’e kısılmıştır. 
Gürültünün daha da düşürülmesi için, osiloskop ham sin-
yali yakalamaktan ziyade 128 sinyali yakalayıp ortalamasını 
görüntülemek için ayarlanmıştır. Bu kurulum, belirlenen 

etmek için kullanılmıştır ve Şekil 2a’da gösterilmektedir. 
Yatay ve dikey bölümler gösterildiği gibi uygun bir şekilde 
ayarlanmıştır.

-
termektedir. Sensörden yapılan ölçümün microSD karta 
yazılması süresi 200 ms’nin altındadır. Bu durumda çekilen 
akım, 112.5 ms’de veri kaydedici uyku modundan uyanıp 
ölçüm aldığında ~13.5 mA’den,  microSD dosyayı açıp 
veriyi kaydettiğinde ~20-50 mA’e, zaman damgası microSD 
karta yazıldığında ~45-60 mA’e gelerek değişiklik göster-
mektedir. Daha sonra dosya kapatılır ve LED veri girişinin 

Şekil 2b’de gösterildiği gibi üç parçaya bölünmesiyle ve 
eğrinin altında kalan alanların ortalamasının alınmasıyla, 
pil ömrü tahmin edilebilir. 2500 mAh lithium-ion polimer 
pilin güç kaynağı olarak kullanıldığı ve 1 dakikalık ölçüm 
aralığına göre yaklaşık olarak hesaplanabilen tahmini pil 
ömrü Eşitlik (1)’de verilmiştir..

(1)

Sıcaklığın değişiminin, pilin kendini tüketmesi ve ömrü 
üzerindeki etkisi dikkate alınırsa, tipik bir OSBSS veri kay-
dedicisi için gerçek pil ömrünün bir yıl civarında olduğu 
görülebilir [20-22]. Tahminler, kullanılan sensör tipine 
göre değişiklik göstermesine rağmen, belirtilmiş olan pil 

ömrünün çoğu bina uygulamaları için gayet yeterli olduğu 
ve ticari muadilleri ile karşılaştırılabilir bir seviyede olduğu 
söylenebilir.

Temel yazılım ve donanım kurulup test edildikten sonra, 
yazılmış kodların büyük bir çoğunluğu Arduino için hazır-
lanan değişik kütüphanelerle birleştirilir. Bu durum güç 

satır kodlarla kullanılabilsinler diye yapılmıştır. Kütüpha-
neler, Atmega328P işlemcisi için özellikle geliştirilmişlerdir. 
Böylece ATmega328P işlemcisiyle çalışan herhangi bir 
Arudino kartı bu kütüphaneleri kullanabileceklerdir. Bu 
kütüphaneler, OSBSS GitHub havuzundan, https://github.
com/OSBSS linki aracılığıyla görüntülenebilir ve indirilebilir. 

-

yarım boy lehimlenebilir breadboard üzerine dayanıklı 
bağlatılar sağlanması lehimlenmiştir. Bütün cihazlar için 
detaylı bilgilendirmeye, teknik dökümanlara ve desteğe 
http://www.osbss.com adresinden ulaşılabilir.

3. Çeşitli sensör prototiplerinin geliştirilmesi

Şekil 3 bir OSBSS veri kaydedicisinin temel tasarımını 

çizgi, neyin ölçüleceğine bağlı olarak sensörün değiştiri-

-
sistörü ile kesilmektedir. Arduino Pro Mini’ye dayanan ve 

piyasada bulunan mevcut ticari sensörleri kullanan çeşitli 
prototipler tekil OSBSS veri kaydedicilerinin oluşturula-

sıcaklık ve bağıl nem, (2) yüzey ya da hava akışı sıcaklığı, (3) 
kullanıcı yakınlığı, (4) karbondioksit, (5) aydınlatma yoğun-
luğu ve (6) diğer ticari sensörlerden çıktı alabilen jenerik 

Şekil 2. Ölçüm sırasında OSBSS sıcaklık ve bağıl nem veri kaydedicisinin çektiği akım profili 

a) uzak versiyon b) yakınlaştırılmış versiyon
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-
sistör ve ölçüme özgü sensör içeren OSBSS veri kaydedici 
prototiplerini göstermektedir. Her sensörün geliştirilmesi 
ait ayrıntılı bilgi sonraki altbaşlıklarda verilecektir. 

Şekil 3. OSBSS veri kaydedicilerinin temel tasarımı

3.1. Sıcaklık ve bağıl nem

Sıcaklık ölçümü için, US Sensor ultra hassas NTC termis-

Sensirion SHT15 dijital nem sensörü seçilmiştir. Termistör, 
-550C ve +800C sıcaklık aralığında ölçüm yapabilir  ±0.050C 
doğruluğa sahiptir ve bu durum bina uygulamalarında 
kullanılabilecek çoğu iç/dış ortam koşullarının ölçülmesi 
için yeterli seviyede sayılmaktadır. Termistör, başında 
açık havada 5 ile 10 s arasıda tepki süresine sahip epoxy 
kaplamaya sahiptir. Çoğu iç ortam uygulamasında sıcaklık 
genellikle bu süreden daha yavaş değiştiğinden dolayı, bu 

sıcaklık katsayısına sahiptir. Bu da resiztansının sıcaklıkla 
ters orantıyla değişiklik gösterdiği anlamına gelmektedir. 
Bu değer 10000 ohm rezistörünün üzerindeki voltaj 
değerinin okunmasıyla ölçülür ve daha sonra Ohm kanunu 
kullanılarak termistörün gerçek direnç değerine çevrilir. 
Termistörden okunan direnç değeri daha sonra uyarlanmış 
Steinhart-Hart denkliği kullanılarak 
sıcaklığa dönüştürülür.

NTC termistörlerinin rezistanslarından 
bilinmeyen sıcaklığın hesaplanması için 
direnç-sıcaklık kalibrasyon denkliğinin 
kullanılması, sıcaklık değerini birkaç 

yakınlıkla elde ettiğini kanıtlamıştır [23]. 
Termistör polarize olmayan analog cihaz 
olduğundan dolayı Arduino’nun analog 
giriş pinlerinden bir tanesine bağlana-
bilir. Arduino üzerindeki analog-dijital 
çeviricisi (ADC) kullanılması 10-bit’lik 
analog voltaj gösterge değerlerinin elde 

arasındaki herhangi bir voltaj gösterge 
değerinin 0 ve 210 ya da 1024 arasındaki 

bir değerle ilişkilendirilebileceği anlamına gelmektedir. 
Yüksek çözünürlük değerine sahip harici ADC’nin kulla-
nılması daha iyi değerler okunmasını sağlayabilir. Ancak 
termistör optimum koşullarda ±0.05°C doğruluğa sahip 
olduğundan dolayı, 10-bit ADC nin kesinlik seviyesi yeter-
lidir. ADC gösterge değerlerinin doğruluğunun artırılması 
ve çevresel bileşenlerden gelen elektronik gürültünün 
azaltılması için birçok ardışık değer okunarak ortalamaları 
alınabilir.

Bağıl nem ölçümleri için, ölçüm doğruluğu konusundaki 
ve uzun dönemli istikrarının iyi bilinmesinden dolayı 
Sensirion’un SHT15 sensörü seçilmiştir. Sensör, nispeten 
kirli veya olağanüstü çevresel koşullara maruz kaldıktan 
sonra dahi zamanla kendisini kalibre edebilmekte ve uzun 
süre sonra bile doğru bağıl nem ölçümleri yapılmasını 

-
rak pinlere sahip olan SHT75 etiketiyle ulaşılabilir. SHT75, 
ticari bir ürün olan Onset HOBO U12 sıcaklık ve bağıl nem 
veri kaydedicisinde kullanılmaktadır. SHT15 aynı zamanda 
sıcaklık ölçüleri de gerçekleştirebilmektedir. Ancak OSBSS 

termistör kullandığından SHT15 sıcaklık gösterge değerleri 
kullanılmamakta ve bağıl nem hesaplamaları bu termistör-
den alınan değerlere dayanarak yapılmaktadır. Bu, daha 
yüksek doğrulukta bağıl nem değerleri elde edilmesini 
sağlamaktadır. Ancak yine de, okunan sıcaklık değerlerinin, 
sensör çipinin içindeki ve çevresindeki gerçek sıcaklık 
değerleriyle bir korelasyon içinde olup olmadığından emin 
olabilmek için termistörün SHT15 sensörüne daha yakın 
olması beklenmektedir. 

3.2. Hava Akımı / Yüzey sıcaklığı

-

Şekil 4. OSBSS veri kaydedici prototipleri: a) sıcaklık ve bağıl nem; b) hareket / yakınlık; 

c) CO2 konsantrasyonu; d) hava akımı / yüzey sıcaklığı; e) aydınlatma yoğunluğu; 

f ) genel voltaj veri kaydedicisi.
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larla birlikte yüzeylerde ya da akışkanlarda (örn; hava, su) 
sıcaklığın ölçülmesi için kullanılabilir. Bağıl nem sensörü 
çıkarılır ve termistör yeterli uzunluktaki bir kablonun 
ucuna lehimlenir. Termistörün uçları birbiriyle kısa devre 

başı ve yalıtılmış uçları, sıvılarda ölçüm alınabilmesi için 
su yalıtımı sağlaması açısından opsiyonel olarak ince 

miktarda uygulanan sıcak yapışkan tabaka, termistörün 
tepki süresini artırabilir. Bu veri kaydedici aynı zamanda, 

sistemlerinde kullanıldığı zaman, veri kaydedici sistemin 

içerisinde yapılması gerekmektedir.

3.3. Aydınlatma yoğunluğu

Aydınlatma yoğunluğu ölçümleri için TAOS TSL2561 aydın-

bir kart üzerinde gelmektedir. Bu sensör dijital iki kablolu 
arayüze sahiptir ve sensör çıktıları manuel olarak istenilen 

-

özellikler sergilemektedir. Bu pahalı olmayan hücreler, 
kameralardaki ışık ölçerler, alarm cihazları, gece lambaları 
ve sokak lambaları gibi çoğu tüketici ürünlerinde buluna-
bilir. Ayrıca bu hücreler, aydınlıktan karanlığa (veya tam 
tersi) geçiş yapan uygulamalar için uygun olarak nitelendi-
rilikten, kesin ölçüm gerektiren aydınlatma yoğunluğunun 
belirlenmesi için uygun değildir. Bir diğer yandan, değişik 

3.4. Kullanıcı yakınlığı/hareket

Yüzeyler civarındaki insan yakınlığının ölçülmesi, oda 
içerisindeki kullacı aktivitesinin ve mevcudiyedinin değer-
lendirilmesi için kullanılabilir [6]. Öncül testlerden elde 

hareketinin ve varlığının ölçümünde kullanılması için seçil-

hareketi tespit edebilmektedir ve yatay ve dikey olarak 

geniş bir çalışma voltajına aralığına sahiptir. Bütün bunlara 

pini aracılığıyla sağlanır. Sensör hareketi tespit ettiği anda, 

okunabilmektedir. Herhangi bir hareket olmadığında ise, 

vermektedir. Sensör sadece iki mantıkta çıktı verebildi-
ğinden dolayı Arduino’nun herhangi bir dijital pinine 
bağlanabilir ve OUT pininin durumunun okunabilmesi için 

olarak microSD karta yazılabilir. Her bir veri noktası, 1 ve 
0’lık mantıkta zaman damgasına sahip olur. Bu mantıkta 
1 hareketi temsil ederken 0 hareketin olmadığı durumu 
temsil etmektedir.

Yakınlık veri kaydedicisi, zaman aralığından ziyade oda 
içerisindeki harekete bağlı olarak çalışarak veri kaydetti-

belirlenen aralıkta kesinti sinyali üretmemekte ve veri 
sadece hareketin tespit edildiği durumda microSD karta 

halde olması gerekmektedir. Oda içerisinde hareket olup 
olmadığını tespit edebilmek için, pin değişikliği kesintisi 

ayarlandığı şekliyle hareketi yaklaşık 2 saniye sonra algıla-

veri kaydedicisinin boşta çekilen akımı, belirlenen kayıt 

bağlı olarak çalışan diğer OSBSS veri kaydedicilerininkin-

veri kaydedicisinin toplam boşta çekilen akımını ~0.13 
mA’e getirmektedir. Hareket sensörü kullanıcı tanımlı ara-
lıklarla ölçüm yapmadığından, pilin ömrü yalnızca ortamın 
ne kadar hareketli olduğuna göre etkilenecektir. Düşük 
ya da orta derecede hareketin olduğu binalarda, boşta 
çekilen akım da hesaba katıldığında pil ömrünün en az bir 
yıl olacağı tahmin edilmektedir. 

3.5 CO2 konsantrasyonu

Bina içi ortamlarda CO2 konsantrasyonu alan kullanımı ve/
veya ortamın havalandırması ile ilgili kütle denge yaklaşı-
mını kullanarak, diğer bilgilerin bilindiği varsayılırsa, doğru 

CO2 sensörünü test ettikten sonra, SenseAir K-30 1% CO2 
sensörü ölçümler için seçilmiştir. K-30 CO2 sensörü düşük 

geçebildiği için gaz sensörü modüllerinde sıkça kullanıl-

2 gazı molekül-
lerinin tüm ışığı elimine etmek için dizayn edilmiştir (4.26 

payı ile). Bu aralıklar ve doğruluk payı binalarda kullanılan 
çoğu ticari cihazlardan daha iyidir [26]. 20 dakikalık ısınma 
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süresi olan PP sistemleri SBA-5 CO2 analizörü gibi diğer 
cihazlara kıyasla, K-30 sensörünün yaklaşık 1 dakikalık 

supply voltaj aralığı vardır.

İki doğrusal sinyal çıktısı her biri ayrı ölçülen 10-bit çözü-
nürlüklü 2000ppm’ye kadar çıkabilen CO2 konsantrasyonu 
sağlamaktadır. OSBSS CO2

2 modülüyle iletişimi sağla-

elektronik bileşenlerle iletişime izin veren bir protokoldür. 

Arduino kartları kolaylıkla sensöre bağlanabilir. Sensörün 
mevcut adresi sağlayıcısı CO2Meter, Inc. (GasLab) olan 

Arduino kartına bağlanmasına imkan sağlayabilmektedir. 
K-30 sensörü her 2 saniyede bir ölçüm yaparak kendi iç 

-

yaşanabileceğinden dolayı sensörden 2 saniyeden daha 
erken sürede ölçüm yapmasını istemek önerilmemektedir. 
Arada bir sağlama hataları oluşabilmektedir. Bu durum 
sensörün ölçüm almasına yüksek öncelik verilmesi için 
tasarlandığından dolayı gerçekleşmektedir. Sensör ölçüm 
aldığı zaman elektrik kaynaklı sesin ya da potansiyel hata-
ların azaltılması için diğer elektronik ekipmanlar devre dışı 
bırakılır ya da düşük öncelik verilir. Bu nedenden dolayı, 
ölçüm aldığı zamanlarda sensörle kurulan herhangi bir 

kilitlenmediğinden emin olunması için eşdeğer zaman-
lama ertelemelerinin olması ayrıca gereklidir. Ancak bütün 

ölçüm yapılabilmesi için ödün verilmesi gereken küçük 
şeylerdir.  

ve ortalama 150 mA akım çektiğinden, bu sensörün veri 
toplanması sırasında sürekli güce bağlı olarak kalması 
önerilmektedir. Karbondioksit sensörü, doğru ve tutarlı 
ölçümler alabilmesi için yaklaşık 1 dakikalık ısınma zamanı 
gerektirdiğinden dolayı güç dönüşüm modunun uygulan-
ması tercih edilmemiştir. 

Her okumadan önce sensörü bu kadar uzun sure açık tut-
mak, özellikle yüksek zamanlama çözünürlüklü uygulama-

kılacaktır. Sensöre güç dönüşümü uygulanması dayanıklılı-
ğına ve ömrüne etki edebilir. Karbondioksit veri kaydedici-
sinin uzun dönemli veri kaydı yapabilmesi için, harici ve bu 
iş için adanmış bir güç kaynağına bağlanılarak çalıştırılması 
önerilmektedir. Çünkü sürekli açık durumda olduğundan 
2500 mAh lithium-ion polimer pilin ömrü yaklaşık bir gün 

olmaktadır. Ancak bu durum çoğu ticari karbondioksit 
sensörleri için yaygın olmayan bir sınırlandırmadır.

3.6 Genel voltaj veri kaydedicisi

Genel voltaj veri kaydedicisi çok yaygın bulunan cihazlardır. 

çıktıyı sensörün ölçüm birimine göre, voltaj veya akım 
cinsinden okur. Yaygın bulunan cihazların lokal olarak veri 
depolayabilmesi ya da kablosuz olarak veri gönderebilmesi 
tüm iyi sensör ağlarının özelliğidir. Sensörlerden gelen 
voltaj çıktılarını analiz edilebilen verilere çevirebilmek için 
Analog-Dijital Çevirme Cihazı (ADC) kullanılmıştır. OSBSS 

kırma düzlemi üzerinde gelen Texas Instruments ADS1115 

uygun olan seri arayüz üzerinden yapar. Sensörlerin adresi 
manuel olarak düzenlenebilmektedir. Böylece dört ya da 

doğru okumaları gerçekleştirebilmek için düşük akımda 
-

yede 8 ile 860 numune arasında değişen şekilde program-

ve düşük sinyalleri 16x kez genişletebilmektedir. ADC tek 

Normal spring terminalleri veya screw terminalleri sensör-
leri analog çıkış yaparak genel veri kaydedicilerine bağlan-

içerideki parçalardan gelen sesi azaltmak için ortalama 
olarak 10-20 numune alınır.

4. Eğitim binalarındaki OSBSS veri kaydedicilerin 
test edilmesi

kontrol edilmiş veri kaydedicileri ile yan yana test edilmiştir 
[11]. Bu testleri ortam testleri izlemiştir. Her sensör için 
seçilen muadili ticari sensörler aşağıdaki gibidir: (1) Onset 
HOBO U12-012 sıcaklık ve bağıl nem için; (2)  Onset HOBO 

SBA-5 ve Telaire 7000 serisi hava kalitesi gözlemi için, her 
biri CO2 yoğunluğu için Onset HOBO U12-012 bağlı; (4) 
TMC20-HD hava akışı sıcaklığı için Onset HOBO U12-012’ye 
bağlı; (5) Onset HOBO U12-012 aydınlatma yoğunluğu 

için Onset HOBO U12-012’ye bağlı (OSBSS genel voltaj 
veri kaydedicileri ile de ölçülmüştür). Bu ticari cihazların 
karşılaştırma için seçilme sebebi hem endüstride hem de 
akademik çalışmalarda sıkça kullanılmalarıdır [3,4]. Hem 
OSBSS veri kaydedicileri hem de ticari muadili cihazların 

-
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nin ana kampüsünün eğitim binalarından birinde, biri bir 
yüksek lisans öğrencilerine ait bir laboratuvar ve diğeri de 

ortamlardaki iki hacimden veri toplamak amacıyla seçil-

bir periyotta, hem OSBSS veri kaydedicileri hem de ticari 
muadilleri ile yapılmıştır. Şekil 5 sensörlerin laboratuvar ve 

2 sen-
sörlerinin veri toplama aşamasında insan aktivitesinden 
etkilenmediklerinden emin olmak için kitaplıkların üzerine 
yerleştirilmiştir. Hareket sensörü odanın günlük hareketini 
algılaması için ana kapıya bakan bir duvara yerleştirilmiştir. 
Laboratuvarda dışarı bakan cam yoktur. Hava sıcaklığı 

kanalın tavanına yerleştirilmiştir. Genel veri toplayıp 
değişken basıncı ölçen veri kaydediciler geniş bir toplama/

1.5m yüksekliğe yerleştirilmiştir. Bu kural sadece hava 

dahil değildir. Hem OSBSS genel veri kaydedicisi, hem de 
Onset HOBO U12 analog ve dijital dönüşümünün karşılaş-
tırabilmesi için aynı hava basıncı hissedicisine bağlıdır.

Şekil 5. OSBSS veri kaydedicilerinin geçerlilik ve ortak alan testi 
için konumlandırılması

2 sensörleri, 

masasına yerleştirilmiştir. Işık sensörü gün içinde doğal 
güneş ışığı ve yapay ışığın doğru karışımını alabilmesi 

ile aynı havalandırma kanallarını kullandığından dolayı 
ölçülmemiştir.

Onset HOBO U12, iç ortam veri kaydedicileri ile aynı 
ölçüm aralıklarında, dış ortam hava koşullarını ölçmesi 

için kapalı bir şekilde dışarıya yerleştirilmiştir. Tüm OSBSS 
veri kaydedicileri, aynı koşulları ölçmeleri açısından benzer 
ticari muadillerinin tam yanına konuşlandırılmıştır. Ek 
olarak, Onset HOBO U12 veri kaydedicsi üzerindeki kapak 
nedeniyle eklenen ısıl kütle sıcaklık ve bağıl açısından, 
kapaksız olan OSBSS veri kaydedicilerine göre küçük bir 
kayma yarattığı ilk yapılan testlerde bulunmuştur. Böylece, 
hem OSBSS hem de Onset HOBO U12 veri kaydedicleri için 
yapılan yer testleri kapaksız ortamda yapılmıştır.

5. Sonuçlar

kaydedicilerden ve ticari muadillerinden gelen sıcaklık, 
bağıl nen ve aydınlatma yoğunluğu verisi Şekil 6’da gös-
terilmiştir. Bu ölçümler arasındaki doğrusal korelasyon ise 
Şekil 7’de gösterilmiştir.

laboratuvar alanlarındaki sıcaklık ve bağıl nem değişkenleri 

dört karşılaştırma için 1.01 ve 1.03 arasındadır). Maksimum 
sapma sıcaklık için sadece 0.1-0.20C arasındadır ve bağıl 
nem için ise bu oran %0.5’tir. Şekil 6 aynı zamanda OSBSS 

sıcaklık ve bağıl nemde oluşan ani değişimleri takip edebil-
diğini göstermektedir.

hem OSBSS hem de HOBO veri kaydedicilerinin aydın-
latma yoğunluğu verisi güçlü korelasyon göstermektedir 

aydınlatma yoğunluğu ölçümleri cihazın yerine göre 

durum yapay bir ışık kaynağı olduğunu ve içeriye giren 
güneş ışığının pencere yetersizliğinden dolayı az olduğunu 
göstermektedir. Sürekli olarak 400-500 lux gibi yüksek 
değerlerde seyredilen zamanlar laboratuvarın dolu ve 
aydınlık olduğu zamanları göstermektedir. Aydınlatmanın 
0 lux gibi düşük değerlerde olduğu zamanlar da içeride 

cihazlar ise güney duvarın yaklaşık olarak %70’ini kaplayan 
büyük pencerelerin varlığı dolayısıyla daha değişken 

benzer bir şekil çizmektedir. En yüksek aydınlatma anında 

varlığını gösterir. Maksimum 400 lux olduğu günler ise 
gökyüzünün kapalı olduğu günlerdir.

Tüm ölçümlerde HOBO veri kaydedicisi daha yüksek lux 
değerleri vermiştir (özellikle yapay ışıklandırmalı laboratu-

-



   44

luğunun nokta ölçümleri her biri renk sıcaklığı 5000K olan, 

yapılmıştır. Lambalar 30 cm. yüksekliğe sabitlenmiştir ve 
her iki ölçüm cihazı da diğer ticari ölçüm cihazları (Tondaj  
LX 1010B ve Tondaj IX1330B) ile birlikte kullanılmıştır. Bu 
ölçümler HOBO ışık sensörünün, Tondaj cihazlarına daha 
yakın veriler sunan ve OSBSS’de kullanılan TSL2561 sen-
sörlerinden daha yüksek veriler algıladığını göstermiştir. 

bakıldığında, TSL2561’deki ışık sensörünün, HOBO’dan 
daha hassas olduğu ortaya çıkmaktadır. Yine de iki cihaz da 

elde edebildiklerini kanıtlamışlardır.

Şekil 6’ya benzer olarak, Şekil 8, CO2 konsantrasyonunun, 
hava akımı sıcaklık derecelerinin ve her iki alanda da kul-

-
daki değerlerini göstermektedir.

Şekil 8 açık bir şekilde hem OSBSS hem de ticari muadili 
sensörlerin ve veri kaydedicilerin nispeten yüksek zaman 
çözünürlüğünde binalarda gerçekleşen tipik olguları tespit 
ettiklerini göstermektedir. Bu olgular: CO2 konsantrasyonu-
nun ortamı işgal eden kişi yoğunluğu ile ve havalandırma 
şartlarına bağlı olarak değiştiği (~400 ve ~700 ppm ara-
sında, sensör ve lokasyona bağlı olarak), sistem soğutma 
ile yalnızca havalandırma modu arasında geçiş yaptıkça 
besleme kanalındaki hava akış sıcaklığının değiştiği (~12 

ölçümler arasındaki doğrusal korelasyonu göstermektedir.

(0-50 Pa ölçüm aralığı boyunca). Hem OSBSS, hem de 
-

bu ölçümde yaklaşık 10C kadar bir sapma yaşanmıştır. 
Ancak, OSBSS ve HOBO TMC20-HD ile aynı anda sıcaklık 
sensörlerinin buzlu suya daldırılmasıyla yapılan ölçümlerde 
TMC20-HD sensörü 10C, ve OSBSS cihazı 00C göstermiştir.
CO2 konsantrasyonu için ise, OSBSS veri kaydedicisi Telaire 

= 1.03). Bu sonuçlar SBA-5 sensörü ile karşılaştırıldığında 

2 sensörlü 
OSBSS veri kaydedicileri karşılaştırıldığında her biri toplam 
değerden daha yüksek bir korelasyon katsayısı veren iki 
trend çizgisi görülmektedir. Bu iki çizginin sebebi ise K-30 
sensörünün içindeki algoritmanın otomatik kalibrasyon-
lar yaparak periyodik olarak arka plan değerlerine geri 

Şekil 6. OSBSS veri kaydedicileri ve ticari muadilleri kullanılarak 

laboratuvar ve ofis ortamında yapılmış sıcaklık, bağıl nem ve ışık 

yoğunluğu ölçümleri.

Şekil 7. OSBSS sıcaklık, bağıl nem ve aydınlatma yoğunluğu veri 

kaydedicilerinin ticari muadilleri arasındaki korelasyonu.
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dönmesidir (440ppm). Bu algoritma gün içindeki CO2 
değerlerini periyodik olarak kontrol etmektedir ve arkap-
lan değeriyle karşılaştırmaktadır. Eğer bu değer sapmışsa, 
sensör kendini tekrar gözlemlenen en düşük değere göre 

saatlerinde gerçekleşen bu kalibrasyonu göstermektedir. 
Bu kalibrasyon ölçülen değerleri SBA-5’e yaklaştırmış ve 

sensörünün bu özelliği uzun zamanlı CO2 konsantrasyonu 
ölçümleri için, cihazın az bakım gerektirmesinden dolayı 
oldukça kullanışlıdır. Aynı zamanda, laboratuvar ortamında 
tekrarlanan K-30 ölçümleri cihazın diğer cihazlara kıyasla 

-

göstermektedir. Ek olarak da Şekil 10, sadece OSBSS cihazı 
ile yapılan laboratuvar alanındaki yakınlık ölçümlerini gös-

-
rinin benzer sonuçlar ortaya çıkardığını bir kez daha gös-

-

ile gösterilen zamanlar ise odanın boş olduğu zamanları 

kullanılmıştır. Bu ortam işgali ölçümleri aynı zamanda CO2 
ve aydınlatma yoğunluğu göstergeleriyle de uyumlu bir 
korelasyona sahiptir (Şekil 6 ve Şekil 8).

Şekil 9. OSBSS veri kaydedicileri ve ticari muadilleriyle yapılmış 

CO2, hava kanalı sıcaklığı ve diferansiyel basınç ölçümleri 

arasındaki korelasyon.

6. Değerlendirme

OSBSS cihazlar ağının ve benzer ticari ağların karşılaş-
tırmasını yapan bu çalışmanın sonuçları, cihazların çok 
miktardaki ilgili ortam kullanımı ve binaların çevresel ve 
operasyonel değişkenlerini anlamada kullanılabileceğini 

açık kaynak, özelleştirilebilir ve düşük maliyetli olmasıdır. 
Bu nedenle, binalardaki çevresel değişkenlerin ölçümü 
yapılırken yüksek mekansal ve zamansal çözümlemelerin 
sonuçlarını düşük maliyetle vermesi açısından, bu plat-

düşürme alanlarını ticari ürünlerle karşılaştırmalı olarak 

Şekil 8.  OSBSS veri kaydedicileri ve ticari muadilleri ile yapılmış 

laboratuvar ve ofis ortamındaki CO2 konsantrasyonu ölçümleri, 

aynı ortamı iklimlendiren HVAC sisteminin VAV besleme hava 

kanalında hava akış sıcaklığı ve diferansiyel basınç ölçümleri.

Şekil 10. OSBSS prototipiyle ve Onset HOBO UX90 ile yapılmış yakınlığa 

bağlı ortam kullanımı  ölçümleri, laboratuvarda yapılmış ve sadece 

OSBSS prototipi kullanılarak yapılan ortam kullanımı ölçümleri.
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anlatabilmek adına Tablo 1 birim cizhaz başına OSBSS 
veri kaydedicilerinin ve diğer benzer ticari muadillerinin 
maliyetlerini göstermektedir. Maliyetler Amerikan Doları 

parçaların hepsinin toptan satın alınan aynı tedarikçiden 
ayrı ayrı alındığını varsaymaktadır ve (b) OSBSS veri kay-
dedicilerini birleştirmek için harcanan zaman ve emeğin 
değerlerini hesaba katmamaktadır (ki bu durum, bizim 
deneyimlerimize göre yaklaşık olarak yeni bir kullanıcı için 

mektedir).

Çoğu OSBSS veri kaydedicisi diğer ticari muadilleriyle 
karşılaştırıldığında yaklaşık olarak %50 ile %75 arasında 
maliyeti düşürebilmektedir. Bu durum, OSBSS’nin donanım 
ve yazılım üzerinde gelecek güncelleştirmelere açık ve her 

tedir.

7. Çalışmanın kısıtlamaları ve gelecek çalışmalar için 
geliştirme alanları

bazı kısıtlamaları olduğu belirtilmelidir. Öncelikle araştır-
macı, veri kaydedicilerin sistemi nedeniyle parçaların bir-
leştirilmesi, devrenin kurulması, kütüphanenin yüklenmesi, 
veri kaydedicinin programlanması ve sisteme sunulması 
gibi işlemleri manuel olarak yapmaktadır. Bu nedenle her 
bir veri kaydedicinin kurulması çok zaman almaktadır ve 
daha da önemlisi hata payı çok yüksektir. Bu devrelerde 
bulunan hataların gerçek zamanlı olarak çözümlenmesi 
nispeten daha zor ve zaman alıcıdır. Sürekli olarak açıkla-
maların kullanılabilir ve okunabilirliği kontrol edilmekte, 
ancak aynı zamanda da daha deneyimli kullanıcılar için 
işlemi kolaylaştıracak ve daha hızlı sensör yapılanmasını 
sağlayacak bir basılmış devre (printed circuit board, PCB) 
üzerine çalışılmaktadır. Ayrıca, son kullanıcının herhangi 

bir devre kurulumu ya da kodlama bilmesine gerek 

kullanıcı arayüzü (GUI) üzerinde çalışılmaktadır. Ek olarak, 
açık kaynak olmanın gereklilikleri doğrultusunda, çoğun-
lukla kütüphanemizde hatalar ya da internetten indirilmiş 
kodlara rastlanmaktadır. Bu hataları tespit edilmesine ve 

veri kaydedicilerin tutarlılığını etkileyebilir. Son olarak, 
yakın zamanda güç değişim modu ile çalışan yeni microSD 
kartlarında bazı hatalara rastlanmıştır. Kullanıcıların bu 
hatalar konusunda da dikkatli olmaları önerilmektedir.

eklemeler üzerine çalışılmaktadır: durdurma ve başlama 
düğmelerin eklenmesi; sensör metadatasının girişlerinin 

yeni sensörlerin eklenmesi (yüzey yakınlığı, madde partikül 

hava hızı, güneş radyasyon akısı, vb.); ve kablosuz iletişim 
kabiliyetinin eklenmesi.

İlk kablosuz OSBSS prototipleri oldukça başarılı sonuçlar 

kablosuz veri aktarmanın ilk testlerinden, ZigBEE (IEEE 

protokollerle karşılaştırıldığında güvenilirlik, maliyet, güç 
çekişi ve veri aktarımının uzaklığı umut verici sonuçlar elde 

gerektiren ve geniş sıklık aralığında çalışabilen hem bir 
alıcı hem de verici içermektedir. Özellikle kablosuz sensör 
ağları, bina otomasyonu, endüstriyel takip ve kontrol, ve 
otomatik sayaç okuyucu gibi uygulamalarda bu cihaz çok 

denemeleri henüz gelişme sürecinin ilk aşamalarında olsa 
da, testlerden alınan ilk sonuçlar oldukça umut vericidir. 

süreli depo yazımı ve okunması için microSD kartı gibi 

Ölçüm Karşılaştırılabilir ticari muadil OSBSS versiyonları

Ürretici / Model Birim maliyet Birim ortalama 
toplam maliyet

Birim başına 
tahmini tasarruf

Hava sıc. ve bağıl nemi Onset HOBO U12-012 140 $ 100 $ 40 $ (%29)

Yüzey ya da hava akış sıc. Onset HOBO UX120-006 ve TMC x-HD 175 $ 60 $ 115 $ (%66)

Aydınlatma yoğunluğu Onset HOBO U12 140 $ 70 $ 70 $ (%50)

CO2 Extech CO210 300 $ 150 $ 150 $ (%50)

Telaire + U12 veri kaydedici 600 $ 150 $ 450 $ (%75)

PP SBA-5 + U12 veri kaydedici 2100 $ 150 $ 1950 $ (%92)

Genel voltaj kaydedici Onset HOBO UX120-006 140 $ 70 $ 70 $ (%50)

Yakınlık sensörü Onset HOBO UX90-005 205 $ 70 $ 135 $ (%66)
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maliyeti düşürecektir. Bu verinin saklanması tüm OSBSS 
cihazları için alıcı görevi gören merkezi bir alan üzerinden 

ları azaltmak amaçlı kullanılabilir.

Teşekkür

tek ile karşılanmıştır (Grant No.2013-10-07). OSBSS takımına 
yardımcı olan Boyang Dong, Joseph Chee Poh Huan ve 

ve test edilme aşamasında bize yardımda bulunan OSBSS 
Danışma Heyeti üyelerine de teşekkürlerimizi sunarız.
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ÖZET

ömür maliyetlerinin karşılaştırılmasıdır. Öncelikle, altı Avrupa 
kentinde bulunan çok katlı bir iş merkezinin soğutma yükleri 

maliyetleri hesaplanmıştır. Sonuçlara bakılırsa, hiçbir soğutma 
sistemi bölgeden bağımsız olarak mutlak bir avantaj sergile-
memektedir. Soğuk iklimlerde, geleneksel buhar sıkıştırmalı 

sıcak iklimlerde güneşten elde edilen elektrikle tahrik edilen 
buhar sıkıştırmalı sistemler ön plana çıkmaktadır. Güneş ener-
jili absorpsiyonlu soğutma sistemleri mevcut pazar şartlarında 
rantabl olmamaktadırlar. 

Anahtar Kelimeler: Ömür maliyeti, soğutma sistemleri, iş mer-
kezi, solar soğutma, enerji pazarları

1. GİRİŞ

bina regülasyonlarına, yükselen enerji verimlerine ve Avrupa 
-

mektedir. Binalarda kullanılan mekân soğutma araçları arasında 
geleneksel buhar sıkıştırmalı ve absorpsiyonlu sistemler, bölge-
sel soğutma, solar elektrik tahrikli buhar sıkıştırması sistemleri 
ve solar termal absorpsiyonlu sistemler bulunmaktadır. Bu çok 
sayıda sistem arasından en verimli ve en ekonomik sistemi 
seçmek kolay değildir. 
Yakın geçmişte yayınlanan birkaç çalışma yukarıda sözü edilen 
soğutma sistemlerinin yerel veya bölgesel ölçekte ömür 
maliyetlerini araştırmıştır. Örneğin Kohlenbach vd. [1] solar 
termal absorpsiyonlu ve solar elektrik tahrikli buhar sıkıştırmalı 
sistemlerin ömür maliyetlerini, Avustralya ölçeğinde ulusal 
şebekeden beslenen buhar sıkıştırmalı soğutma sistemlere ait 
ömür maliyetleri ile karşılaştırmıştır. Diğerleri [2, 3, 4, 5, 6] ise 

belirli bir ekonomik durum ve iklim şartı için karşılaştırmıştır. Öte 
yandan, yukarıda bahsi geçen çalışmaların çoğu özel durumlar 
için çalışıldığından ve dolayısıyla sınırlı olduğundan, diğer 
ekonomik durumlara ve iklim şartlarına genellemek mümkün 
değildir. 

ve karşılaştırmaktadır. Amaç, soğutma sistemlerinin seçimi ve 
tasarımında rol oynayan planlamacılar, tasarımcılar ve mühen-
disler için, iklim ve Pazar koşullarına uygun ve düşük maliyetli 
önerilerde bulunmaktır. 

Avrupa’daki Ofis Binalarına Ömür
Maliyeti Açısından Optimize
Edilmiş Soğutma Sistemi Seçimi

 

Çeviren: Murat Çakan

Saqip Javed (saqib.javed@hvac.lth.se)



   

2. Yöntem

Bu çalışma iki kısımda sürdürülmüştür. İlk kısım seçilmiş Avrupa 
kentlerindeki soğutma yükleri ve enerji ihtiyaçları ile ilgilidir. 
En son teknolojiye sahip enerji simülasyon yazılımı DesignBu-
ilder, çalışmada ele alınan her bölgenin bina yönetmeliklerine 
uygun olarak ortaya çıkan bina ısıl yüklerinin hesaplanması 
için kullanılmıştır. Hesaplanan yükler daha sonra, ele alınan 
soğutma sistemlerinin yıllık enerji ihtiyaçlarının belirlenmesinde  
kullanılmak üzere bina enerji sistemleri için dinamik bir 
tasarım yazılımı olan Polysun’a aktarılmıştır. Güneşle soğutma  

-
nan binanın güneşe maruz kalma analizi ışınım tabanlı gün ışığı  

-
leştirilmiştir. Çalışmanın ikinci kısmı, ele alınan tüm sistemlerin 
maliyet etkinliği ve ekonomik yapılabilirliği ile ilgilenmektedir.  
Lokasyona özgü enerji ve ekonomik bilgiler ışığında her 
lokasyon için detaylı bir ömür maliyeti analizi yapılmıştır.  
Bölüm 2.1 ve 2.2 her iki kısmı da ayrıntılı biçimde  
irdelemektedir. 
   
2.1 Enerji simülasyonları ve soğutma sistemleri

Çalışmada ele alınan bina altı katlı, ana cepheleri kuzey-güney 
istikametinde olan, tüm cephelerinde pencere bulunan kutu 
şeklinde bir iş merkezidir. Şekil 1 binanın 3 boyutlu resimlerini 

2 yüzey alanına 

boyunca binanın üzerine gölge düşmediği varsayılmıştır. 

Şekil 1. Çalışmaya konu olan iş merkezinin 3 boyutlu resimleri

temsil eden altı bölgede çalışıldı. Her bir iklim zonu için bir kıyı, 
bir de karasal bölge incelendi. Üç iklim zonunda çalışılan bölge-
ler Stockholm (soğuk, kıyı) ve Tampere (soğuk, karasal), Londra 
(ılıman, kıyı) ve Berlin (ılıman, karasal), ve Atina (sıcak, kıyı) ve 
Zaragoza’ydı (sıcak, karasal). Binanın dışı çalışılan bölgelere özgü 

-
tir. Soğuk, ılıman ve sıcak iklim zonlarında binanın ortalama U 

2-K)’dir. Soğuk iklimler 

0,36’lık Güneş Isı Kazancı Katsayısı’na (SHGC) sahipken, ılıman ve 

üç normal cam yüzeyinden oluşmaktadırlar. Bina kütlesinin ısıl 
kapasitesi soğuk iklimlerde 407,2 kJ/(K-m2) iken, ılıman ve sıcak 
iklim bölgelerinde 405,7 kJ/(K-m2) olarak seçilmiştir. Binanın 

2 olduğu var-

önerilere göre hesaplanmıştır. Havalandırma miktarı 0,35 l/



   

(s-m2) ve 7,0 l/(s-kişi)’ye ayarlanmıştır. Isı geri kazanç verimi  

değişim) olarak belirlenmiştir. Isıtma ve soğutma ayar noktası 
sıcaklıkları her bölge için sırasıyla 21°C ve 25°C olarak seçilmiştir. 
Polysun’da simüle edilen soğutma sistemleri geleneksel buhar 

-
leri (So), bölgesel soğutma sistemleri (DC), solar termal sistemler 

ekipmanların kapasite ve soğutma etkinlik katsayıları (SEK) 
tedarikçi ve imalatçıların verdikleri bilgilere dayandırılmıştır. 
Kullanılan buhar sıkıştırmalı sistemlerin soğutma kapasiteleri 

Solar elektrik soğutma sistemleri de buhar sıkıştırmalı chilleri 
-

den elde edilen elektrikle tahrik edilir. Kullanılan absorpsiyonlu 
chillerlerin soğutma kapasitesi ve SEK’leri soğuk iklimlerde 

soğutma sistemleri de aynı absorpsiyonlu chillerleri kullanırlar, 

2.2 Ömür maliyet analizi

Yukarıda bahsi geçen soğutma sistemlerinin ömür maliyet ana-

Şekil 2 a) Enerji fiyatları ve teşvikler (sübvasyonlar dahil), ve b) enerji fiyatlarının reel artış oranları ve her bölge için reel faiz oranları
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Tablo 1. Simüle edilmiş pik enerji yükleri (DesignBuilder) 

ve yıllık enerji ihtiyacı (Polysun) 

Bölge

Pik 
ısıtma 
yükü  
(W/m2)

Pik 
soğutma 
yükü  
(W/m2)

Isıtma 
ihtiyacı 
(kWh/
m2/yıl)

Soğutma 
ihtiyacı 
(kWh/
m2/yıl)

Stockholm 51,0 27,8 24,5 5,8

Tampere 65,1 27,6 32,8 2,8

Londra 39,7 32,7 33,9 8,7

Berlin 52,3 35,3 43,4 11,4

Atina 32,5 42,6 11,6 50,5

Zaragoza 39,4 43,4 20,6 29,9

Ele alınan üç bölge için yürütülen yıllık solar ışınım analizinin 
sonuçları, bina cepheleri ile karşılaştırıldığında, binanın çatısının 
görece olarak daha yüksek bir solar potansiyel sergilediğini 
tespit etmektedir. Soğuk ve ılıman iklim bölgelerinde yatay 

2/
2/yıl olarak 

bulunmuştur. Çatılar önemli ölçüde daha yüksek yıllık solar 
ışınım aldıklarından, bu çalışmadaki tüm solar sistemler çatıya 
yerleştirilmişlerdir. Buna ilaveten, solar sistemlerden elde edilen 
enerjinin optimize edilmesi için bir parametrik çalışma sürdürül-
müştür. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, brüt açıklık alanı 264 m2, 

elektrikli soğutma sistemi olarak seçilmiştir. Benzer şekilde, brüt 
2, pik verimi 0,757 olan ve tümü güneye bakan 50 

adet solar kolektör solar termal soğutma sistemi olmak üzere 
seçilmiştir. Optimum enerji çıkışını sağlamak için, kolektör ve 
modüllerin kullanıldıkları bölgenin enlemine eşit bir açıyla; eğik 
biçimde yerleştirildikleri varsayılmıştır.      

lizleri, 25 yıllık bir ömür projeksiyonu için, Net Bugünkü Değer 
(NBD) yöntemi ile değerlendirilmiştir. Analiz, malzemeler, enerji 
tedarik şirketlerinin işçilik ve bağlantıları için yıllık ödemeler 

dahil olmak üzere satın alınan enerji için geometrik büyüme 
oranları göz önünde bulundurularak gerçekleştirildi. Çeşitli 
sistem bileşenlerinin maliyeti ya doğrudan imalatçılardan 

ve Stockholm’de 37,4 €/saat, Tampere’de 32,2 €/saat’tır. Ömür 

2.3 Sınırlamalar

Bu çalışma yöntemsel olduğu kadar sonuçlar üzerinde etkili ola-
bilecek istatistiki kabullere ve sınırlamalara de dayandırılmıştır. 
Öncelikle, herhangi diğer ömür maliyet analizinde olduğu gibi 

ekstrapole edilmişlerdir. İkinci olarak, bazı bölgelerde mev-

kullanılarak öğrenilmiştir. Üçüncü olarak, şu an için, Atina’da 
hiçbir bölgesel ısıtma altyapısı bulunmamaktadır. Atina için 

ısıtma, elektrikli aletler ve aydınlatma için harcanan enerji 
ihtiyacı bu çalışmada göz önüne alınmamıştır. Termal kolektör 

soğutma amacıyla kullanıldığı varsayılmıştır. Bu nedenle, soğut-
manın istenmediği zamanlarda, solar sistemler aracılığıyla elde 

3. Sonuçlar

Bu bölüm hem binaya ilişkin termal ve enerji simülasyonlarını 
hem de ömür maliyet analizi sonuçlarını sunmaktadır. Çalışılan 
binanın termal ve enerji ihtiyaçları her bölge için Tablo 1’de 
verilmiştir. Daha güneyde yer alan 
bölgelerde pik ısıtma yükleri ve 
ısıtma talepleri düşük kalmaktadır. 
Doğal olarak, tam tersi bir etki 
pik soğutma yükleri ve soğutma 
talepleri için tespit edilebilir. Sahil 
bölgeleri ile karasal bölgeler 
arasında enerji talebi ve pik yükler 
açısından karasal bölgeler lehine 

Şekil 3 Her sistem, bölge ve enerji kaynağı için enerji dengesi
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Şekil 3 ve Şekil 4, sırasıyla her bir sistem için yıllık enerji den-
gesini ve satın alınmış enerjinin net maliyetini göstermektedir. 
Beklendiği gibi, yüksek soğutma ihtiyacı olan bölgelerde 
yıllık enerji maliyetleri önemli ölçüde yüksek çıkmaktadır. 
Tüm soğutma sistemleri içerisinde, bölgesel soğutmanın ele 
alınan tüm bölgelerde en yüksek yıllık işletme maliyetini ortaya 
koyması oldukça ilginçtir. Bu durumun mantıklı bir açıklaması 
bölgesel soğutma tedariği yapan şirketlerin yüksek bağlantı 
bedelleri talep etmesinde bulunabilir. Dikkat çeken bir başka 
gözlem Stockholm, Tampere ve Londra’da solar elektrikli 

yüzdesini belirten solar payların soğuk ve ılıman iklim bölgele-
rinde görece olarak yüksek çıkmasıdır.      

Şekil 5 buhar sıkıştırmalı, absorp-
siyonlu bölgesel ısıtma, bölgesel 
ısıtma, solar termal ve solar 
elektrikli soğutma sistemleri için 
akümüle etmiş ömür maliyetlerini 
göstermektedir. Soğuk iklim bölge-
sinde, geleneksel buhar sıkıştırmalı 
sistemler, 25 yılın sonunda, Stock-
holm (sahil) ve Tampere (karasal) 
için en ekonomik sistemler olarak 
belirmektedir. Bölgesel ısıtma 
sistemi her ne kadar her iki bölgede 

de en düşük yatırım maliyetine 
sahipse de, buhar sıkıştırmalı sistemler sırasıyla 4 v e 15 yıl sonra 
kendilerini amorti edebilmektedir. Ilıman iklim bölgesinde, 25 
yılın sonunda, hem Londra (sahil) hem de Berlin (karasal) için 
solar elektrikli soğutma sistemleri en düşük ömür maliyeti gös-
termektedir. Sistem, her iki bölgede de en yüksek ikinci yatırım 
maliyetine sahiptir, ancak Londra’da 15 yıl, Berlin’de ise 24 yılda 
kendini amorti edebilmektedir. Sıcak iklim bölgesinde yer alan 
Atina (sahil) ve Zaragoza’da (karasal), bölgesel soğutma ve solar 
elektrikli soğutma 25 yılın sonunda en ekonomik çözümler 
olarak belirlenmektedir. Her iki bölgede de, bölgesel soğutma 
en düşük yatırım maliyetine sahipken, solar elektrikli soğutma 
sistemi ikinci en yüksek yatırım maliyetine sahiptir.  Zaragoza’da, 
en düşük ömür maliyetine sahip, solar elektrikli soğutma 15 yılın 
ardından kendini amorti ederken, amorti süresi Atina’da 25 yılı 
da geçmektedir.

Şekil 5’ten görülebileceği üzere, buhar sıkıştırmalı sistemlerin 

Şekil 5 İncelenen soğutma sistemleri için akümüle etmiş ömür 

maliyetleri 

a) Stockholm, b) Tampere, c) Londra, d) Berlin, e) Atina, f ) Zaragoza

Şekil 4 İncelenen soğutma sistemleri için yıllık enerji maliyetleri



   

Bu durum, buhar sıkıştırmalı sistemlerin görece düşük yatırım ve 
işletme maliyetleri yanısıra yüksek SEK seviyelerine bağlanabilir. 
Solar elektrikli soğutma sistemlerinin ömür maliyet analizleri 
bu sistemlerin ılıman ve sıcak iklim bölgelerinde daha başarılı 
olduklarını göstermektedir. Beklendiği gibi, bu sistemler yüksek 

ekonomik olmaktadırlar. Öte yandan, yüksek solar paylara 
rağmen, bu sistemler soğuk bölgelerde kendilerini kısa sürede 
amorti edememektedirler. Bölgesel soğutma sistemlerinin ömür 
maliyet analizlerine göre bu sistemler de bazı bölgelerde başa-
rılı olabilmektedirler. Öte yandan, tüm bölgelerde hem en düşük 
yatırım maliyetine (Şekil 6), hem de en düşük enerji maliyetine 
(Şekil 2a) sahip olmalarına rağmen, bölgesel soğutma sistemleri-
nin ömür maliyet analizleri 25 yılın ardından sadece bir bölgede 
en düşük çıkmaktadır. Bu durum bölgesel soğutma tedariği 
yapan şirketlerin talep ettikleri yüksek bağlantı ücretleri nede-

niyle olabilir. Absorpsiyonlu chiller-
lerin ömür maliyet analizleri onların 
Stockholm dışında her bölgede 
rantabl olduklarını göstermektedir. 
Bu, soğutmanın talep edildiği yaz 
dönemindeki düşük ısıtma maliyet-
lerine rağmen olmaktadır. Absorpsi-
yonlu sistemlerin ekonomik açıdan 
uygun olmamalarının ardındaki 
en önemli neden bu sistemlerin 
yüksek yatırım maliyetleri ve düşük 
SEK’leri olarak açıklanabilir. Benzer 
nedenlerle, solar kolektörlerle bir-
likte absorpsiyonlu chiller kullanan 
solar termal soğutma sistemlerinin 
ömür maliyetleri tüm bölgelerde 
her olasılıktan daha yüksektir.             

Şekil 6 ele alınan tüm soğutma 
sistemlerinin 25 yılın ardından 
akümüle etmiş ömür maliyetlerini 
göstermektedir. Özellikle ilginç 
olan, toplam ömür maliyeti içeri-
sinde ilk yatırım maliyetinin işletme 

maliyetlerine oranıdır. Soğuk 
iklimlerde, ömür maliyetinin en 
önemli kısmını ilk yatırım maliyetleri 
oluştururken, işletme maliyetlerinin 
payı çok küçüktür. Sıcak iklimlerde, 
işletme maliyetleri soğuk iklimde-
kine nazaran çok daha yüksektir. 
Bunun nedeni yatırım maliyetlerinin 
soğutma ihtiyacı ile doğrusal olarak 
artmaması, sadece, sıcak iklimlerde 
söz konusu ihtiyacın çok yüksek 
olmasıdır. Ortalamada, ilk yatırım 
maliyetleri, toplam maliyetin soğuk 
iklimlerde % 70’ini, ılıman iklimlerde 

% 61’ini ve sıcak iklimlerde % 56’sını oluşturur. Bir diğer husus, 
solar soğutma sistemleri genelde daha az işletme maliyetlerine 
yol açarlar. Bu, özellikle solar elektrikli soğutma sistemleri için 

olur.       

4. Hassasiyet analizi

Şekil 2b’de gösterilen ekonomik parametrelerle yapılan ömür 

parametresi ile iki hassasiyet analizi daha gerçekleştirilmiştir. 

artış sırasıyla 0 ve % 2,5’a sabitlenmiştir. Senaryo II’de, Senaryo 

sabitlenmiştir.

Şekil 7 İncelenen sistemlerin ömür maliyetleri (Senaryo I)

Şekil 8 İncelenen sistemlerin ömür maliyetleri (Senaryo II)

Şekil 6 İncelenen sistemlerin ömür maliyetleri



   

Şekil 7 ve Şekil 8 her iki hassasiyet analizinin de sonuçlarını gös-
termektedir. Senaryo I sonucunda çalışılan soğutma sistemleri-
nin ömür maliyetleri, Stockhom haricinde, genel olarak düşüş 

alınan soğutma sistemlerinin ömür maliyetleri de artmıştır. 
Senaryo II’nin ömür maliyetleri üzerindeki etkisi, Atina haricinde, 

oranlarının görece olarak düşük olduğu Stockholm, Tampere 
ve Berlin gibi bölgelerde daha göze batmaktadır. Bunun aksine, 

ihtiyacı ile birlikte, incelenen tüm soğutma sistemlerinin ömür 
maliyetlerini arttırmaktadır.              

5. Tartışma

Bu makale 25 yıllık bir süre için, Avrupa iklim ve ekonomik 
koşullarını temsil eden bölgelerde çeşitli soğutma sistemlerinin 
ömür maliyetlerini incelemektedir. DesignBuilder ve Polysun 

-
sayımların ışığı altında ve bölgelerin tümünde hiçbir soğutma 
sistemi optimum seçim olarak öne çıkamamıştır. Geleneksel 

-
gelerinde en düşük ömür maliyetini verirken, solar elektrikli 

düşük ömür maliyetlerine neden olmaktadır. Yüksek yıllık bağ-
lantı maliyetlerine rağmen bölgesel ısıtma (DC) da birçok bölge 
için optimum seçim olarak ortaya çıkmaktadır. Bölgesel ısıtma 

(ST) sistemlerin yüksek yatırım maliyetleri sebebiyle, mevcut 

tespit edilmiştir. 
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