MAKALE

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin
Optimum Kontrolü – JAGA Araştırması
İç mekan ısıtma ve soğutma sistemlerinde enerji
tüketiminin kontrol edilmesi ısınma ve iklimleme
teorisinde daima önemli rol oynayan bir konu

Problem binanın ısı dengesi ile ilgili klasik sadeleştirme varsayımları yapılarak başlangıçta L.S. Pontriagin [4] tarafından önerilen yöntemle çözülür.

olmuştur. Günümüzde sadece ısıtma/iklimleme
işleminin kontrolünden de öte enerji tüketiminin
en optimum düzeyde kontrolünü gerektiren gelişmiş ısıtma/iklimleme teknolojisinin bir sonucu
olarak bu konu daha da önem kazanmıştır.

Bir binayı ısıtırken binadaki ilk sıcaklık ile gerekli
sıcaklıklar arasındaki değişim zamanı minimum
olduğu zaman enerji tüketimi de minimuma indirilmiş olur (“maksimal hızlı hareket” yöntemi).
Konut ya da sosyal binaların çoğunluğunda,
ısıtma için harcanan enerjinin minimuma indirilmesi aşağıdaki iki ifadenin yerine getirilmesi
ile sağlanabilir:

Akıllı binalarda bu algoritmaya uygun bilgisayar
teknolojisi kullanımı ısıtma ve soğutma sürecini
optimum düzeye çıkarabilir.
Çoklu mod ısıtma fonksiyonları ısıtma sistemi
kontrolünde anlamlı bir öneme sahiptir. İdari
bina, okul, tiyatro, sinema, yerleşim alanları
ve üretim tesisleri gibi neredeyse tüm modern
tesislerde ısıtmaya harcanan enerji tüketiminden tasarruf etmek için, ısıtma sistemlerinin
günün belli saatlerinde ve hafta sonu ve tatillerde normal sıcaklıkların altına düşürülmesi
gerekmektedir. Ayrıca tesisin düzenli işleyişi
için açıldığı zamanlarda da sıcaklık koşullarının
normlara uygun olması gerekir.
Sıcaklığın normal değerlerin altına düşürüldüğü
bu ısıtma şekli çoklu mod ısıtma olarak adlandırılmaktadır. Acil durum halinde enerji kaynağı
kesildiğinde de benzer bir durum meydana
gelmektedir.
Pratik anlamdaki önemi dikkate alınarak çoklu
mod ısıtmanın kullanımı hakkında çok şey
yazılmıştır.
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İfade BİR:
Binanın mevcut ısıtma cihazlarının maksimum
gücü kullanılarak ısıtılması gerekir.
İfade İKİ:
Binanın ısıtılması çevreden en yüksek ısıtma
kapasitesiyle başlatılmalıdır.
Bu birçok durumda bir kural olarak en çok
soğuyan çevreleyen yapıların iç yüzeyleriyle
ilgilidir (bu durumda ısıtma süresinin minimuma
indirilmesi örneğin konveksiyon takip jetleri
aracılığıyla çevreleyen yapıların iç yüzeylerini
hızla ısıtarak gerçekleştirilebilir).
Güç tüketimi kontrolünün optimuma ulaşması
için BİR ve İKİNCİ ifadelerin eş zamanlı olarak
yerine getirilmesi gerekir. Bir binanın ısıtılmasında (hava artık çevreleyen yapılar) yukarıda
bahsedilen ifadelerden sadece birinin yerine
getirilmesi genellikle optimumdan çok uzak bir
sonuç yaratmaktadır.

Yazan: Y. A. Tabunschikov,
Teknik Bilim Doktoru, Muhabir üye–
Rusya Mimarlık ve Yapı Bilimleri Akademisi;
Kenneth Van De Velde, Jaga N.V.
Ancak, bahsedilen çözümün sadece belli yönlerinin uygulanması uygulamalı matematikçiler
arasında ciddi bir şüphe yaratmakta ve daha
fazla kanıtlama gerektirmektedir.
Önemli matematik profesörlerinden U. F.
Korobejnik’in prof. U. A. Tabunschikov [5, 6]
ile yaptığı çalışmasında sonuçların doğruluğu
saptanmıştır.
Ayrıca, matematiksel bir sonuç doğrudan
hesaplamalar kanıtlanmadığı veya spesifik
deneysel araştırmalarda teyit edilmediği sürece bilimsel araştırmacılar ve uzmanlar için
inandırıcı olamaz.
Sonuçların doğrudan hesaplamalarla teyit edilmesi için komplike matematiksel simulasyon
yazılımlarının kullanılması şarttır. Ve bu da
tamamen farklı özellikte bir çalışmadır. Dolayısıyla, geriye kalan tek seçenek spesifik bir deney
yapma olanağı yaratmaktır.
Deneyin amacı bizim çözümümüz ile belirlenen optimum enerji tüketim kontrolünün ve
ortaya çıkan BİR ve İKİ ifadelerinin etkinliğini
göstermektir. Bu da belli bir binayı ısıtmak için
kullanılan enerjinin nicel olarak karşılaştırılması
yoluyla yapılabilir.
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Aksi takdirde, sadece bir kaynak kullanılması
durumunda deneyin iki aşamaya bölünmesi ve
iki aşama için farklı güç seviyeleri sağlayan bir
kaynağın kullanılması gerekir.
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Deneyi yapmak ve BİRİNCİ ifadenin (Binanın
mevcut ısıtma cihazlarının maksimum gücü kullanılarak ısıtılması gerekir) kontrol edilmesi için,
iki özdeş tesisin olması ve tesislerin farklı enerji
kaynakları uygulanarak eş zamanlı ısıtılması
işleminin organize edilmesi gerekmektedir.

??

??

??

??

??

??

??
15 m

İKİNCİ ifadenin (Binanın ısıtılması çevreden
en yüksek ısıtma kapasitesiyle başlatılmalıdır)
kontrol edilmesi için özdeş ısıtma cihazlarına
sahip iki özdeş tesisin olması gerekmektedir.
Birinci durumda iki özdeş ısıtma cihazı söz gelimi yoğun konveksiyon jetleri yoluyla ilk olarak
çevreleyen yapıların iç yüzeylerini ısıtacak ve
diğer durumda ise ilk olarak tesisin iç havasını
ısıtacaktır
Belçikalı “Jaga NV” şirketi deneyi bahsedilen
koşulları sağlayan araştırma merkezlerindeki
iklim bölmesinde yapmayı teklif etti.
İklim bölmesinde her biri 4m x 4m boyutunda
ve eğimli çatısı ve 2,7-3,7m. yüksekliği olan
iki özdeş tesis bulduk. İklim bölmesinde hava
sıcaklığını -15 - +30 °C arasında tutmak
mümkün olmuştur.

Şekil 1. İklim bölmesi diyagramı ve deney yapılacak tesisler, ısıtma cihazları ve sıcaklık sensörleri planı.

muş ve özdeş ısı transferi rezistans katsayısı
0.6m².°C/W’e eşit olmuştur.
Duvarların kalınlığı 300m’dir. Özdeş ısı transferi rezistans katsayısı duvarlar için ise 2.7
m².°C/W döşeme için ise 2.6 m².°C/W. Tesislerde herhangi bir hava alışverişi yoktur.
Herbir tesisteki sıcaklığın ölçülmesi için, aşağıdaki araçlar kullanılmıştır:
l

l

2. duvarda 12,60 m²; 3. duvarda 1,56 m²;
4. duvarda 2,52 m² olmak üzere pencere
açıklıkları mevcuttur. Alüminyum pencere
tabanlarının ve çoklu cam ünitelerde doldurul-

l

İçerideki hava sıcaklığının ölçümü için tesislerin yükseklik uzantısındaki beş noktaya (I,
II, III, IV, V) yerleştirilmiş 25 sensör; I, II, III,
IV sensörleri duvar yüzeyinden 27 cm uzağa
yerleştirilmiştir;
1. Duvar iç yüzeyinin sıcaklığını ölçmek için
5 sensör;
2. pencere iç yüzeyini ölçmek için 5 sıcaklık
sensörü.

Tesisler 400 mm yükseklik ve 2 400 mm boyunda bakır alüminyum konvektörler şeklinde JAGA
Tempo ısıtma cihazları (tip 11) ile donatılmıştır.
Isıtma cihazı bir ısı eşanjörü (değiştirici) ve
üst-ve-üzeri panellerden oluşmaktadır. Isı
eşanjörü alüminyum paletleri olan kaynaksız
daire şeklinde bir bakır borudur.
1. tesiste ısıtma sistemi tesisin ortasına, 2. tesiste ise 1. duvarın yanında çevreleyen yapılara
bitişik yerleştirilmiştir (Şekil 1).
Isıtma cihazı üzerine ısı verme kapasitesini
arttırmak ve konveksiyon jetlerini çevreleyen
yapıların iç yüzeyine doğru yönlendirmek (ısıtma
cihazının duvara bitişik olduğu yerlerde) için

Tesislerdeki sıcaklığı ölçecek sensörler beş
farklı seviyede yerleştirilmiştir: tabandan 0.1
m, 0.6 m, 1.1 m, 1.6 m ve 2.1 m yükseklikte
(Resim2).

Resim 1. JAGA araştırma merkezi iklim bölmesinin
genel taslağı
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Sıcaklık sensörlerinin yerleşim planı resim 1’de
gösterilmiştedir. Çevreleyen yapıların iç yüzeyindeki sıcaklık sensörleri normal rakamlarla,
içerideki hava sıcaklık sensörleri ise Roma
rakamları ile gösterilmiştir.

Resim 2. Pencere düzeni iç yüzeyi üzerindeki sıcaklık sensörleri.

+
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1. Tesis

2. Tesis

25 °C

Temp: 19,95 °C
Return: 58,00 °C
:81,70 °C
Return: 8,82 °C
: 8,44 °C

Temp: 18,48 °C

R1
R4

Return: 59,68 °C
:51,00 °C
Return: 10,56 °C
: 11,28 °C

R1
R4

22,76 °C

22,86 °C

23,32 °C

23,63, °C

22,33 °C

21,95 °C

22,61°C

22,05 °C

22,02 °C

22,08 °C

20,37 °C

21,70 °C

20,96 °C

21,39 °C

19,53 °C

20,12 °C

19,34 °C

19,93 °C

18,16 °C

19,56 °C

18,03 °C

17,96 °C

17,32 °C

18,12 °C

15,12 °C

13,85 °C

11,84 °C

10,03 °C

13,05 °C

12,96 °C

5 °C

Resim 3. Isıtma cihazı üzerine kurulan JAGA DBE
sistemi

gerekir) Testinin sonuçları Tablo 1 ve 2’de
gösterilmektedir. 1. ve 2. tabloları incelersek
göreceğiz ki:

01:59:52

Şekil 2. Deney sonuçlarının ekran üzerinde gösterilişi.

ayarlanabilir dönüş hızına sahip fanlar yoluyla
JAGA’nın DBE (“Dinamik Kaldırma Etkisi”)
sistemi (Resim 3) kurulmuştur.
İklim bölmesine bitişik olan tesise yerleştirilmiş
gaz ısıtıcı ile ısıtılan su ısıtma yakıtı olarak
kullanılmaktadır. Isıtma cihazlarına ısıtıcı yakıt
aynı kaynaktan tedarik edildiği için her iki ısıtma
cihazının sıcaklıkları aynı kalır.
Giriş ve çıkış sıcaklıklarının yanı sıra herbir
ısıtma cihazındaki anlık su Akışı da sensörler
yardımıyla kontrol edilir. Tesisin ısıtılması için
enerji tüketimi giriş ve çıkış sıcaklıklarına ve
su akış miktarına (tüketilen ısıtma yakıtının)
göre hesaplanır.
Farklı ısı enerjisi seviyeleri ve ısıtma cihazlarının
(konvektörler) farklı konumlandırılması ile ortaya çıkan enerji tüketimi analiz sonuçları Tablo
1.5’de gösterilmiştir. Tesiste belirlenmiş bir
sıcaklığa ulaşmak için gereken enerji tüketimi
ısıtma verimliliğinin ölçüsü olarak kabul edilir.
Tesisin sıcaklığı formül (5) ile hesaplanır.
Deneyin anlaşılması için önemli olan iki duruma
da dikkat çekmek gerekir.
Bunlardan birincisi zamanın kısıtlı olması bu
yüzden de tesislerin 13 veya 15 °C yerine
0 °C’den başlanarak tipik sınırlar dahilinde
ısıtılmasıdır. Öte yandan, bu durum sadece
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l

deneylerin önemini etkilemekle kalmaz anlamlılığına da arttırır. İkinci durum ise cihaz
yüzeyi ile tesisteki hava arasındaki sıcaklık
diferansiyelinden dolayı deney işlemi süresince
cihazdaki ısı çıkışının değişebilmesidir.
Bu deneydeki otomatikler de sıcaklık ısı yakıtı
tüketiminin tam kontrolünü sağlayacak donanımda değildir. Ancak, bu dalgalanmalar %
5’in üzerine çıkmayacak ve dolayısıyla nihai
sonuçlarımızı etkilemeyecektir.
BİRİNCİ İfade (Binanın mevcut ısıtma cihazlarının maksimum gücü kullanılarak ısıtılması

I sıtma cihazının tesisin ortasına yerleştirilmesi ve ısı gücünü 1.5’tan 4.7kW’ye
yükseltmemiz durumunda tesisi 0’dan 9°C’ye
kadar ısıtarak ve ısınma süresini 3 saat 41
dakikadan 34 dakikaya düşürerek harcanan
enerjiden %53 tasarruf etmek mümkün
olmaktadır;

l

Isıtma cihazının tesisin dış yapılarının iç yüzeyine yerleştirilmesi durumunda, ısı gücünü
1.7’den 5,1 kW’ye çıkarınca tesisi 0’dan
9°C’ye kadar ısıtarak ve ısınma süresini 2
saat 26 dakikadan 28 dakikaya düşürerek
harcanan enerjiden %42 tasarruf etmek
mümkün olmaktadır.

Tablo 1. Isıtma Cihazının Tesisin Ortasına Yerleştirilmesi Durumunda Tesisin Isıtılması Için
Gereken Enerji Tüketimi Analizi Sonuçları
Cihazın ısı gücü,
kW

Sıcaklık değişimi,
°C

1.5
4.7

Enerji tüketimi

Isınma için harcanan süre

kJ

%

Saat:dakika

%

0’dan 9’a

20 460

100

3:41

100

0’dan 9’a

9 577

47

0:34

15.4

Tablo 2. Isıtma Cihazının Çevreleyen Yapıların Iç Yüzeyine Yerleştirilmesi Durumunda Deney
Sonuçları
Cihazın ısı gücü,
kW

Sıcaklık değişimi,
°C

1.7
5.1

Enerji tüketimi

Isınma için harcanan süre

kJ

%

Saat:dakika

%

0’dan 9’a

14 762

100

2:26

100

0’dan 9’a

8 580

58

0:28

32.6
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Tablo 3. Cihazın Tesisin Ortasına (1. Tesis) Ve Çevreleyen Yapıların Iç Yüzeyine (2. Tesis) Yerleştirilmesi Durumunda Isı Tüketimi ve
Isınma Sürelerinin Karşılaştırılması
Cihazın
ısı gücü,
kW

Sıcaklık
değişimi,
°C

4.9
3.9

Enerji

Süre

Enerji tüketimi,
kJ
(1. tesis)

Enerji tüketimi,
kJ
(2. tesis)

Enerji tüketimindeki
azalma,
%

1. Tesisin ısınması
için harcanan süre,
s:dk

2. Tesisin ısınması
için harcanan süre,
s:dk

Süredeki
azalma,
%

0’dan 9’a

9 577

8 580

10.4

0:34

0:28

17.6

0’dan 22’ye

108 333

67 307

37.9

8:07

4:33

43.9

İKİNCİ ifadenin (Binanın ısıtılması çevreden en
yüksek ısıtma kapasitesiyle başlatılmalıdır) test
sonuçları Tablo 3’te gösterilmektedir.
Tablo 3’ü incelersek çevrelenen yapıların iç yüzeyine yerleştirilmiş (2. tesis) özdeş ısı güçlerine
sahip ısıtma cihazlarının tesisin ortasına yerleştirilen (2. tesis) cihazlara kıyasla daha fazla enerji
tasarrufu sağladığını göreceğiz (Resim 4):

Tablo 4. Isıtma Cihazının DBE Sistemi Varken ve Yokken Enerji Tüketimi ve Isınma Sürelerinin
Karşılaştırılması
Isıtma
sistemi

Cihazın ısı
gücü,
kW

Sıcaklık
değişimi,
°C

Enerji
tüketimi,
kJ

Enerji
tüketimi,
%

Tesisin ısınması
için harcanan
süre, s:dk

Süredeki
azalma, %

DBE yokken

4.1

0’dan 22’ye

67 307

100

4:33

100

DBE varken

5.7

0’dan 22’ye

38 726

57.5

1:54

41.8

Tablo 5. Isıtma Cihazının Tesisin Ortasına Yerleştirilmesi ve DBE Sistemi Olmadan Çalıştırılması
ve Isıtma Cihazının Çevreleyen Yapıların Iç Yüzeyine Yerleştirilmesi ve DBE Sistemiyle Birlikte
Çalıştırılması Durumunda Enerji Tüketimi ve Isınma Sürelerinin Karşılaştırılması

Resim 6. Isıtma cihazı dış yapıların iç yüzeyine
yerleştirilmiş
l

l

Tesisi 0’dan 9°C’ye ısıtarak %10.4 tasarruf
sağlayıp ısınma süresini de 34 dakikadan 28
dakikaya düşürüyoruz;
Tesisi 0’dan 22°C’ye ısıtarak %37.9 tasarruf
sağlayıp ısınma süresini 8 saat 7 dakikadan
4 saat 33 dakikaya düşürüyoruz.

Isıtma cihazının DBE sistemi kurulumu bulunan
ve bulunmayan çevreleyen yapıların iç yüzeyine
yerleştirildiği tesislerde yapılan deneyin sonuçları Tablo 4’te gösterilmektedir. Tablo 4’ü
inceleyince ısıtma cihazına DBE sistemi kurulmasının tesisi 0’dan 22°C’ye ısıtınca % 42.5
enerji tasarrufu ve ısınma süresinde 4 saat 33
dakikadan 1 saat 54 dakikaya düşüş sağladığı

100

Tesisat Dergisi Sayı 146 - Şubat 2008

Isıtma
sistemi

Cihazın ısı
gücü,
kW

Sıcaklık
değişimi,
°C

Enerji
tüketimi,
kJ

Enerji
tüketimi,
%

Tesisin ısınması
için harcanan
süre, s:dk

Süredeki
azalma,
%

DBE yokken

1.5

0’dan 9’a

20 460

100

3:41

100

DBE varken

7.8

0’dan 9’a

5 595

27.3

0:12

5.4

görülmektedir. Optimum ısıtma kontrolü çözümleri ve BİR ve İKİ ifadelerininin (Binanın mevcut
ısıtma cihazlarının maksimum gücü kullanılarak
ısıtılması gerekir ve Binanın ısıtılması çevreden
en yüksek ısıtma kapasitesiyle başlatılmalıdır)
sonuçlarını test etmek için yapılan deneysel
çalışmalar Tablo 5’te gösterilmektedir.
Tablo 5’teki rakamlar enerji tasarrufunun
%72.7’ye yükseldiğini göstermektedir.

yüksek enerji tasarruf değerleri (%50’den
fazla) elde edildiğini göstermiştir.
2. Deneylerden elde edilen enerji tasarruf
rakamlarının oldukça olmasına rağmen
tesisteki optimum enerji dağıtım akışlarının
derin bir inceleme ortaya çıkarmış olması
şartıyla bir başka spesifik örnekte daha
fazla enerji tasarrufu sağlanabilir.
3. Optimum enerji tüketimi kontrolü problemine

Sonuçlar
1. Yapılan deneyler optimum tüketim kontrolü
sırasında görevi çözümlemek için BİRİNCİ ve
İKİNCİ ifadelerdeki kurallar uyarınca oldukça

yazarlar [1, 2, 3] tarafından getirilen çözüm
yüksek enerji tasarrufu özellikleri olan yeni
ısıtma ve soğutma sistemlerinin geliştirilmesi için temel teşkil edebilir.

