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62.1-20071 No’lu ASHRAE Standardı, minimum
soluma bölgesi dış hava akımı hızlarını ve başlıca
üç havalandırma konfigürasyonu için bölge
düzeyinde ve sistem düzeyinde (alım) dış hava
akımı gerekliliklerini ortaya koyar: tek bölgeli,
%100 dış havalı ve çok bölgeli sistemler.

Önceden belirtildiği üzere2,3,4, tasarımcılar, her bir

bölge (herhangi bir sistemdeki) için gereken mini-

mum soluma bölgesi dış hava akımını (Vbz)ve hava-

landırma sistemi konfigürasyonuna bağlı olan mini-

mum sistem dış hava alım debisini (Vot) hesaplamak

için Standart 62.1’deki hız ve denklemlerin yanı sıra,

bölge popülasyonu ve zemin alanı gibi uygun tasarım

parametrelerini kullanmalıdır. Sistemin hem ısıtma

hem de soğutma bakımından mekanik kapasitesini

tesis etmek için tasarımcıların bu minimum en kötü

senaryo değerlerine gereksinimi vardır. Standart 62.1,

model bina kodları5,6 ve LEED-NC’ye uygunluk için,

havalandırma sistemleri Standart 62.1 hız ve den-

klemleri kullanılarak tasarlanmalıdır.

Ancak işletim sırasında koşullar değiştikçe gereken

hava alım debisi de değişir. Standart 62.1 bu gerçe-

ği değerlendirmeye alır ve sistemlerin, bölge popü-

lasyonu ve sistemin havalandırma verimindeki deği-

şikliklere karşılık bölge düzeyinde veya sistem

düzeyinde veya her iki düzeyde hava akımının

değiştirilmesini sağlayan opsiyonel dinamik ayar

kontrolleriyle tasarlanmasına izin verir. Tasarım için

kullanılan minimum dış hava akımı hızları ve çok

bölgeli sistem denklemlerinin çoğu, uygun tasarım

dışı parametrelerle birlikte herhangi bir işletim

koşulu için gereken dış hava akımı değerlerinin

bulunmasında kullanılabilir. Tasarımcılar sistemin

tasarımdan düşük hava alım debisiyle çalışırken hali

hazırda gerekli olan dış hava akımı değerlerini sağla-

mayı sürdürmesine olanak veren opsiyonel kontroller

belirtebilir. Hava alım debisinin popülasyondaki azal-

ma ve/veya verimdeki artmayla birlikte aşağı yönde

ayarlanması, enerji tasarrufu sağlarken sistemdeki

uygun seyreltme havalandırmasını da korur.

Popülasyondaki değişiklikleri temel alan dinamik

ayar yaklaşımları (talep kontrollü havalandırma

[DCV – demand controlled ventilation]), tek bir hava

işleyicinin tek bir havalandırma bölgesine dış

hava/devridaim edilen hava karışımı sağladığı, tek

bölgeli sistemler için tavsiye edilmiştir7,8,9. Tek bir

merkezi hava işleyicinin birden çok bölgeye yalnızca

dış hava sağladığı ve bölgeler arasında hiç devridaim

olmayan %100 dış havalı sistemlerde bölge düzeyin-

de DCV, tek bölgeli yaklaşımların, her bölgenin

gerekli kontrolleri (debi sensörü, modülasyon dampe-

ri vb.) kapsaması koşuluyla tek bölge yaklaşımlarının

direkt sonucudur. Ancak, tek bir merkezi hava işleyi-

cinin iki veya daha çok bölgeye dış hava ile devrida-

im havası karışımı sağladığı çok bölgeli sistemler için

dinamik ayara ilişkin yayınlanmış bilgiler sınırlıdır.

Standard 62.1-2004 için Kullanım Kılavuzu’nda

bulunan çok bölgeli sistemlerde DCV’ye bir olası

yaklaşım, artan bölge düzeyindeki CO2’ye önce

yerel VAV damperini, ardından da dış hava dampe-

rini açmak yöntemiyle karşılık vermekteydi; ancak

bu yaklaşım büyük oranda kanıtlanmamış olduğun-

dan 2007 Kullanım Kılavuzu'nun dışında bırakıldı.

Warden10 besleme havasındaki CO2 konsantrasyo-
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nunun, hava alım

debisinin azalt-ve-

yanıt-ver yöntemiyle

algılanması ve korun-

masını savunuyordu,

ancak bu yaklaşım

Standart 62-1989'da

bulunan hız ve den-

klemlere odaklanıyor

ve her bir bölgedeki

popülasyon veya hava

akımı değişikliklerini

hesaba katmıyordu.

Murphy9, hava alım

debisini, hali hazırda-

ki sistem havalandırma verimine dayanarak ve bölge

debisindeki değişiklikleri hesaba katarak ayarlayan

bir yaklaşım olan havalandırma ayar kontrolünü

(VRC - ventilation reset control) tanımlamıştır.

Bu makalede tek yollu çok bölgeli sistemler (VAV-

ilave ısı sistemlerine odaklanarak) için tasarım süre-

ci yeniden değerlendirilmiş ve kısmi termal yük

koşullarındaki gerçek dış hava akımı gereklilikleri,

bu sistemlerde hava alım debisinin dinamik ayarlan-

ması için gerekçeler belirtilerek incelenmiştir.

Tasarımda Havalandırma
Sabit hacimli ilave ısı sistemleri, bazı bölgelerde ter-

minal ilave ısı içeren tek yollu VAV sistemleri, çift

yollu fanlı VAV sistemleri ve çift yollu çift kanallı

VAV sistemlerinin tümü de havalandırma amaçlı çok

bölgeli sistemlerdir.  Bu makalede bunlar arasında

en yaygın olanı işlenmiştir: Bazı bölgelerde terminal

ilave ısı içeren tek yollu VAV sistemi (Şekil 1).

Bu sistemlerin tasarımı daha önce3, 11 adımlı tasa-

rım-hesaplama prosesi olarak ayrıntılı biçimde işlen-

mişti. Bu kademeli prosesin (ilk olarak Standart 62-

1989 tarafından zorunlu kılınan ve ardından

Standard 62.1-2004 ve 2007’de güncellenen den-

klem ve kavramları kullanan) yeniden incelenmesi

bağlamında, aşağıdaki paragraflarda Şekil 2’de gös-

terilen örnek ofis alanı için gereken tasarım dış hava

akımının bulunmasında kullanılan hesaplamalar

anlatılmıştır. Bu örnekteki havalandırma bölgeleri-

nin olağandışı biçimde büyük olduğuna dikkat edin.

Tek bir termostat tarafından kontrol edilen birden

çok birbirine eş VAV kutusunun her bir bölgeye hiz-

met ettiğini varsaydık. Bu gerçekçi olmayabilir, ama

havalandırma hesaplaması kavramlarının açıklanma-

sına yardımcı olur.

Her havalandırma alanı için, aşağıdaki üç adımı kul-

lanarak Tablo 1’de gösterilen tasarım bölge popülas-
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yonları için bölge düzeyinde dış hava akımı gerekli-

liklerini belirleyin:

Adım 1 Gereken minimum soluma bölgesi dış hava

akımını (Vbz = Rp x Pz + Ra x Az), Standart 62.1, Tablo

6-1’de bulunan kişi dış hava debisi (Rp, cfm/kişi) ve

alan dış hava debisini (Ra, cfm/ft2) kullanarak hesap-

layın. Tasarım söz konusu olduğunda, havalandırma-

tasarım koşulundaki minimum gerekliliği bulmak için

bölge popülasyonunu (Pz = Pz-des) kullanın.

Adım 2 Besleme dağıtıcısı ile dönüş menfezi konu-

mu ve besleme havası sıcaklığına dayanarak,

Standart 62.1, Tablo 6-2’den bölgenin hava dağıtım

verimine (Ez) bakın. Bazı bölge konfigürasyonları-

nın diğerlerine kıyasla daha fazla soluma alanı bypa-

sına yol açtığını ve bu etkinliğin dinamik bir değer

olabileceğini unutmayın; bazı bölgelerde soğuk hava

verilirken Ez = 1,0’dır, ama üstten dağıtıcılardan çok

sıcak hava verildiğinde Ez = 0,8’e kadar düşebilir.

Adım 3 Gereken minimum bölge dış hava akımını

(Voz = Vbz/Ez) bulun. Bu dış hava debisi bölgeye,

genellikle deşarj (besleme) hava akımı içinde veril-

melidir.

İlk üç adım, havalandırma sistemi konfigürasyonun-

dan bağımsız olarak bölge düzeyinde uygulanır.

Ancak çok bölgeli sistemlerde, sistemin havalandır-

ma verimliliğini uygun şekilde açıklamak için diğer

birkaç hesaplama adımı gereklidir (bkz. “Her Derde

Deva Çözümlere Dikkat” başlıklı kutu). Standart

62.1, Ek A'da açıklanan yaklaşım kullanıldığında,

aşağıdaki ek adımlar da örneğimiz için geçerlid§ir.

Tablo 2’de her bir bölgeye ilişkin maksimum deşarj

hava akımı gösterilmiş ve tasarım hesaplama prose-

sinin 4 ila 11 arasındaki adımları belgelenmiştir.

Adım 4 Her bir bölge için minimum deşarj dış hava

fraksiyonunu belirleyin  (Zdz = Voz /Vdz) – Tasarım

söz konusu olduğunda, Adım 3’te bulunan tasarım

minimum bölge dış hava akımını (bkz. “Sağduyu

Şart” başlıklı kutu) ve beklenen minimum bölge

deşarj hava akımını (Vdz = Vdz_min). kullanın. Deşarj

hava akımı için beklenen minimum değer nedir?

İhtiyatlı tasarımcılar VAV kutusundaki, tek yollu çok

bölgeli bir sistemde minimum deşarj hava akımına

eşit olan minimum birincil hava akımı ayarını kulla-

nabilir. Bu minimum hava akımı pratikte soğutma

tasarımında beklenmese de, kolaylıkla belirlenebilir

ve ihtiyatlı bir tasarım sağlar. Bunun sonucunda elde

edilen dış hava alım debisi kesinlikle herhangi bir

işletim koşulunda gereksinim duyulan en yüksek (en

kötü senaryo) değeri olacaktır. Ancak çok düşük

birincil hava akımı ayarları çok yüksek Zdz değerle-

rine ve çok yüksek alım debisi değerlerine yol açar

ve bu değerler bazı tasarımcılar için fazla yüksek

olabilir. Minimum debi ayarı dış hava akımına eşitse

ve bu ayar beklenen minimum bölge deşarj hava

akımı olarak kullanılırsa, bölge deşarj hava akımının

%100’ünün dış havadan oluşmasını gerektirir (Zdz=

Voz/Vdz_min = Voz/Voz = l,0) Sistemin %100 dış hava

alım debisine göre tasarlanmış olmalıdır.

Bu durumu önlemek için, tasarımcılar muhtemelen

deneyime veya bir saatlik sistem performansı simü-

lasyonuna dayanan daha makul bir minimum bekle-

nen değer kullanmalıdır. Çoğu tasarım için, tasarıma

yönelik minimum beklenen değer, bölge dış hava

akımı değerinden çok daha yüksektir. Bir bölge

havalandırma-tasarım koşullarında gerçekten çok

düşük hava akımına gereksinim duyuyorsa, beklenen

minimum deşarj hava akımı bir yerel fan (örneğin bir

seri fan kutusu) kullanılarak dağıtım kutusundan

yerel devridaim ilavesi veya bir transfer fanı kullanı-

larak komşu bölgelerden daha fazla besleme havası

çekilmesi yoluyla arttırılabilir.

Tablo 2’deki örnek hesaplamalar için, ihtiyatlı yaklaşım

kullanıldığında minimum beklenen deşarj hava akımı

her bir bölgede keyfi bir şekilde maksimum bölge deşarj

hava akımının %25’ine ayarlanmış (Vdz-min = 0,25 x

Vdz) olan minimum birincil hava akımı ayarına eşittir.

Adım 5 Sistem için, pik sistem popülasyonu (Ps) için

kullanıcı çeşitlilik fraksiyonunu (D = Ps/∑z-des) ve

tasarım popülasyonunun toplamını (bu örnekte

∑z-des = 224 kişi) bulun. Pik popülasyon tüm bölge-
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lerde aynı anda gerçekleşmediğinden bu fraksiyon

tasarım için kişilerle bağlantılı dış hava akımını azal-

tır. Bu örnekte pik sistem popülasyonu (Ps = 164

kişi) iken, popülasyon çeşitliliğini bölgeler arasına

eşit olarak dağıtmak üzere tüm sistem için geçerli

olacak bir çeşitlilik faktörü (D = 164/224 = 0,732)

kullanılmıştır.

Adım 6 Tüm soluma bölgelerindeki dış hava kulla-

nım debisini, yanı düzeltilmemiş dış hava alım debi-

sini (Vou = D x ∑ [Rp x Pz] + ∑ [Ra x Az]) bulun. VAV

sistemlerinde kullanıcı çeşitlilik faktörü D, kişilerin

sistemde dış hava kullanımını "ayarlayarak" gerçek

sistem popülasyonuna karşılık verir. Örnek sistemde,

tüm soluma bölgelerinde kullanılan dış hava, sistem

genelinde geçerli popülasyon çeşitliliği için ayarlan-

mıştır (Vou = 0,732 x 1.120 + 1.980 = 2.800 ft3/m).

Adım 7 Havalandırma-tasarım koşulu için sistem

birincil hava akımını (Vps) tesis edin. Tasarım bağla-

mında, VAV sistemi birincil hava akımı yani merke-

zi besleme havası akımı genellikle soğutma-tasarım

koşullarındaki blok hava akımına eşittir. En yüksek

sistem birincil hava akımı genellikle en düşük sistem

havalandırma verimine (E) ve dolayısıyla en yüksek

veya en kötü senaryo alım debisine yol açar.

(bkz. “Sağduyu Şart” başlıklı kutu). Soğutma-tasa-

rımda sistem birincil hava akımı, pik bölge deşarj

hava akımlarının toplamına bir yük çeşitliliği faktö-

rü (örnekte 0,70) uygulamak veya havalandırma-

tasarım koşulunda gereken en yüksek birincil hava

akımını (Vps = 0,70 x ∑Vdz = 0,70 x 26.600 = 18.600

ft3/m) bulmak üzere bir yük hesaplama programı

kullanmak yoluyla bulunabilir.

Bir veya iki çok büyük bölge içeren VAV sistemle-

rinde, en kötü senaryo alım debisi blok hava akımın-

dan daha düşük olabilir, bu nedenle tasarımcıların

blok dışı birincil hava akımlarındaki alım gereklilik-

lerini de dikkatle kontrol etmesi gerekir. Ve üstten

ısıtmalı sistemlerde, düşük bölge hava dağıtımı veri-

mi değerleri de en kötü senaryo alım debilerinde

birincil hava akımını değiştirebileceğinden, tasarım-

cıların yine dikkatli olması gerekir.

Adım 8 Ortalama dış hava fraksiyonunu (Xs =

Vou/Vps) yani tüm soluma bölgelerinin tam olarak

aynı deşarj dış hava fraksiyonuna gereksinim duy-

ması durumunda birincil hava akımında gereken dış

hava fraksiyonunu bulun. Örnekte bu, havalandırma-

tasarım koşullarında tüm soluma bölgelerinde kulla-

nılan dış hava akımının (Vou) havalandırma-tasarım

koşullarındaki sistem birincil hava akımına oranıdır

(Xs = 2.800/18.600 = 0,150).

Adım 9 Sistemin ortalama dış hava fraksiyonu ve

bölge için gereken deşarj dış hava fraksiyonundan

hareketle her bir bölge için bölge havalandırma veri-

mini (Evz = 1 + Xs – Zdz) bulun. Tablo 2’de örnek sis-

temdeki her bir bölge için bu hesaplamaların sonucu

gösterilmiştir.

Adım 10 Sistem havalandırma verimini, yani en

düşük bölge havalandırma verimini (Ev = [en düşük

[Evz]) bulun. Tek yollu çok bölgeli sistemler için

tasarım koşullarında, en düşük havalandırma verimi

havalandırma bakımından kritik bölgede, yani deşarj

hava akımında en yüksek dış hava fraksiyonuna

gereksinim duyan bölgede gerçekleşir. Örnek sis-

temde, Kuzey Ofisleri havalandırma bakımından kri-

tik bölge (Ev = 0,650) olmuştur.

Adım 11 Son olarak, gereken minimum sistem dış

hava alım debisini bulun (Vot = Vou/Ev) Havalandır-

ma-tasarım koşullarında, bu değer en yüksek (en

kötü senaryo) alım debisini temsil eder. Örnek sis-

temde, düşük sistem havalandırma verimi, tasarımda

görece yüksek alım debisine yol (Vot = 2.800/0,650

= 4.300 f3/m) açmaktadır.

Tasarım hesaplamaları için söylenecekler bu kadardır.

Tasarımcılar tarafından her zaman kullanılmasalar da

(bkz. “VAV Tasarım Hataları” başlıklı kutu”), bu

hesaplamalar 1989 yılından beri Standart 62’ye uygun-

luk için zorunlu tutulmaktadır. Soğutma ve ısıtma

bataryalarının seçilmesinde anahtar bir değer olan en

köyü senaryo dış hava alım debilerinin elde edilmesini

sağlarlar. Model kodlarına dahil edilmiş5,6 ve LEED

sertifikalı projeler için bir ön koşul olarak kapsam için-

de tutulmuş bu hız ve denklemler, hesap tablosu anali-
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zine uygundur ve bazı başlıca sistem enerjisi/ekono-

mik performans programlarına entegre edilmiştir. 

İşletim Sırasında Havalandırma –
Tasarım Birincil Hava Akımının %80’i
Uygun şekilde tasarlanmış tek yollu VAV sistemleri,

dış hava alım debisini algılamalı (veya sistemin

birincil hava akımı ve karışım kutusu basıncındaki

değişiklikleri bir başka yöntemle telafi etmeli) ve

koşullar değiştikçe dış hava damperinin konumunu

modüle ederek bu değeri tasarım değerinde tutmalı-

dır. Ancak uygun havalandırmayı sağlamak için sis-

temler tüm işletim koşullarında bu en kötü senaryo

değerine gereksinim duymaz. Bu bölümde önceden

tasarım için açıklananlara çok benzeyen, ancak her

bölge için gerçek popülasyonu kullanmanın yanı sıra

iki popülasyon için %20 sistem hava akımındaki ger-

çek hava akımı değerlerini kullanarak havalandırma

debisinin tasarım dışı koşullarda düşürülebileceğini

gösteren on bir hesaplama adımı sunulmuştur.

Kullanım süresi içinde bir zamanda bölge popülas-

yonunun Tablo 3’te gösterilen ve toplamı sistemin

tasarım popülasyonuna eşit olan değerlere denk

olduğu varsayılmıştır. Her bir bölge için gerçek

bölge popülasyonu (Pz) kullanılarak 1 ile 3 arasında-

ki adımlar uygulandığında, her bir bölge için gere-

ken güncel dış hava akımını bulabiliriz (Voz = [Rp x

Pz + Ra x Az]/Ez). Tasarımdan düşük olan popülasyo-

nun bu dış hava akımı değerlerinin bazılarını Tablo

1’e kıyasla düşürdüğüne dikkat edin.

Aynı kullanım zamanında, soğutma yükleri Tablo

4’te gösterilen gerçek bölge deşarj debisi (Vdz) sonu-

cunu da verebilir. Tüm bölgeler soğutma tasarım

hava akımından daha azına gereksinim duyar.

Adım 4 Gerçek popülasyona dayanan bölge dış hava

akımını (Tablo 3) ve Tablo 4’te gösterilen gerçek

bölge deşarj hava akımı değerlerini (Vdz) kullanarak

her bir bölge için bölge dış hava fraksiyonunu ((Zdz

= Voz / Vdz) bulun.

Adım 5 Bu örnek gerçek bölge ve sistem popülasyo-

nuna odaklandığından, sistem popülasyonu bölge

popülasyonlarının toplamıdır, dolayısıyla popülas-

yon çeşitliliği bu hesaplamalar üzerinde herhangi bir

etkiye sahip değildir (D = Ps /∑Pz = 1,0).

Adım 6 Her bir bölge için gerçek popülasyonlarını

kullanarak ve popülasyon çeşitliliğini D = 1,0 alarak

düzeltilmemiş dış hava akımını (Vou = D x ∑[Rp x Pz

+ ∑[Ra x Az]) bulun.

Adım 7 Tek yollu VAV sisteminde, bölge birincil

hava akımı (Vpz), her VAV kutusunda bölge deşarj

hava akımına eşittir. Bunun soncunda, işletim sıra-

sında sistemin birincil hava akımını (Vps), gerçek

bölge deşarj hava akımı değerlerinin (Vdz) toplamı

(artı olası besleme kanalı sızıntıları) olarak hesapla-

yın. Örnekte, hiç kanal sızıntısı olmadığı varsayıldı-

ğında sistem birincil hava akımı, tasarım değerinin

%80’ine eşittir (Vps = 0.80 x ∑Vdz = 14,900 ft3/m).

Adım 8 Güncel düzeltilmemiş dış hava akımı ve ger-

çek sistem birincil hava akımından hareketle gerçek

ortalama dış hava fraksiyonunu (Xs = Vou / Vps)

belirleyin. Örnekte sistem birincil hava akımının

azalmış olmasından dolayı bu fraksiyon tasarım

değerinden biraz yüksektir (0,188’e karşı 0,150).

Adım 9 Her bölge için, ortalama dış hava fraksiyonu

ve bölge deşarj dış hava fraksiyonundan hareketle

güncel bölge havalandırma verimini bulun (Evz = 1 +

Xs – Zdz) bulun. Bu değerler, birincil hava akımının

yanı sıra bölge deşarj hava akımındaki değişiklikler-

den dolayı, tasarım değerlerinden farklılık gösterir.

Adım 10 Tüm bölgeler arasındaki en düşük verime

eşit olan gerçek sistem havalandırma verimini bulun.

Bu örnekteki koşullarda, verim en kötü tasarım

koşuluna kıyasla yükselir (0,902’ye karşı 0,650).

Adım 11 Gereken dış hava alım debisini bulun (Vot

= Vou/Ev). Bu değer tasarım koşullarında en kötü

senaryo değerinden daha düşüktür. En kötü senaryo-

ya göre tasarlandığında, herhangi bir kısmi yük

koşulundaki dış hava alım debisi, tasarım değerinden

her zaman daha düşüktür.

Tablo 4’te görüldüğü gibi, tek başına sistem birincil
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hava akımının düşürülmesi (sistem popülasyonunda

herhangi bir değişiklik olmadan) verimi arttırır;

dolayısıyla bu örnekte %80 hava akımı koşulunda

gereken minimum dış hava alım debisi tasarımdaki

4.300 f3/m değerinden yalnızca 3.100 f3/m’ye düşer.

İşletim Sırasında Havalandırma –
Tasarım Popülasyonunun %80’i
Dolayısıyla tek başına hava akımının azaltılması

verimi arttırır ve gereken akım debisini azaltır.

Ancak hem sistem birincil hava akımı, hem de sis-

tem popülasyonunun tasarım değerlerinin %80’ine

düşmesi durumunda ne olur?

Kullanım süresinde bir zamanda, bazı kullanıcıların

binayı terk ettiğini ve bölge popülasyonunun Tablo

5’te gösterilen değerlere eşit olup toplamda tasarım

popülasyonunun %80’ine eşit olan 131 kişilik sistem

popülasyonunun gerçekleştiğini varsayın. Yukarıda-

ki 1 ile 3 arasındaki adımları uygulayarak, her bir

bölge için gereken güncel dış hava akımını bulabili-

riz (Voz = [Rp x Pz + Ra x Az]/Ez). Kuzey Ofislerinin

ilave ısıtmaya gereksinim duyduğunu ve ısıtmada

Ez=0,8 olacak şekilde yapılandırıldığını, dolayısıyla

da bu bölgede dış hava akımının arttığını varsaydığı-

mıza dikkat edin.

Tablo 6’da gösterildiği gibi 4 ile 11 arasındaki adım-

ların tasarımdan düşük sistem popülasyonu ve sistem

birincil hava akımı kullanılarak çözülmesi, verimde

ilave artış ve gereken dış hava alım debisinde ilave

düşüş sağlar (tasarımda 4.300 ft3/m’den %80 debide

3.100 ft3/m’e ve %80 sistem popülasyonunda 2.960

ft3/m’e). Bu açıklayıcı örnekte, alım debisinin salt

hava akımlarına dayanılarak ayarlanmasının, hem

hava akımı hem de sistem popülasyonuna göre ayar-

lamaya göre çok daha fazla etkisi vardır, ama bu

sonuç sistemler arasında farklılık gösterecektir. Aynı

zamanda belirlenen azalmış dış hava alım debilerinin

belirli bir işletim koşulunda gereken minimum hızlar

olduğuna da dikkat edin. Pratikte bu minimum hızlar

yalnızca her bölgedeki kişileri doğru bir şekilde sayan

bir kontrol yaklaşımı kullanılarak elde edilebilir.

Özetle, gerçek popülasyon ve gerçek bölge birincil

hava akımı değerleri dikkate alınarak (ve bazı

durumlarda bölge hava dağıtımı etkinliğindeki deği-

şiklikleri hesaba katılarak), herhangi bir koşuldaki

en düşük dış hava alım debisi bulunabilir. Ve tasarım

alım debisi (uygun şekilde tasarlanmış sistemlerde

en kötü senaryo değeri olmalıdır) her zaman tasarım

dışı koşullarda gereken alım debisine eşit veya

ondan yüksek olduğundan, bölge hava akımı değer-

leri, popülasyon ve hatta belki bölge hava dağıtımı

etkinliği değiştikçe alım debisini dinamik olarak

ayarlamayı düşünmek mantıklıdır.

Olası Çok Bölgeli Sistem (MZS) Kontrol 
Yaklaşımları
Standart 62.1, popülasyon ve bölge hava akımındaki

değişikliklerden kaynaklanan bu kısmi yük dış hava

alım düşüşü potansiyelini kabul eder, dolayısıyla

Bölüm 6.2.7 güncel havalandırma talebine karşılık

olarak soluma bölgesi dış hava akımı (Vbz), dış hava

alım debisi (Vot) veya her ikisinde opsiyonel dinamik

ayar kontrolüne izin verir. Standart opsiyonel dina-

mik ayar kontrolünün dayanağı olarak kullanılabile-

cek koşullara örnek olarak, havalandırma veriminde-

ki varyasyonlar ve popülasyondaki varyasyonları

(bunların her ikisi de önceden ortaya konulduğu

üzere alım debisini etkiler) kapsar.

Tablo 7’de (Bkz. Sayfa 32) çok bölgeli sistemler için

dikkate alınabilecek birkaç olası dinamik ayar kont-

rolü yaklaşımı listelenmiştir. Bu listenin eksiksiz

veya ayrıntılı bir liste olmayıp incelenip karşılaştırı-

labilecek bazı yaklaşımları kapsayan bir liste olması

amaçlanmıştır. Bu yaklaşımların bazıları, dış hava

alımını hesaplanan güncel hava akımı gereklilikleri

yerine kirletici düzeylerine göre ayarladıklarından,

Standart 62.1’e dolaylı olarak uygundur. Standart

belirtilmiş bölge dış hava akımı debileri ve belirtilmiş

denklemler kullanılarak belirlenmiş dış hava alım

debisini zorunlu tutmakla birlikte spesifik kirletici

(veya vekil) konsantrasyonlarının direkt kontrolünü

zorunlu tutmaz. Bir yaklaşımda yalnızca akıma daya-

nan havalandırma ayar kontrolü (VRC) kullanılarak

çok bölgeli sistem denklemlerini, tüm bölgelerde tasa-

rım popülasyonu varsayılıp bölge hava akımındaki

değişikliklere göre ayarlama yaparak çözer. Birkaç
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yaklaşımda da sistem düzeyinde VRC bölge düzeyin-

deki DCV ile birleştirilerek, bölge hava akımı ve böle

popülasyonundaki değişiklikler de hesaba katılarak

güncel dış hava alım debisi elde edilir.

Bu yaklaşımlardan herhangi biri ile potansiyel avan-

taj ve dezavantajları tartışılabilir. Çok bölgeli sis-

temlerde dinamik ayar konusunda gelecekte yazıla-

cak makalelerin bu kontrol yaklaşımlarını daha

ayrıntılı olarak irdelemesi ve bu yaklaşımları belirli

işletim koşullarında kıyaslayarak bu tablonun doğru-

luğunu iyileştirmesi ve çeşitli çok bölgeli sistem

dinamik ayar yaklaşımlarının uygulanabilirliğini

ortaya koyması doğru olur. Bu kontrol yaklaşımla-

rından bazılarını (ve muhtemelen diğer yaklaşımları)

kullanan sistemlerin yıllık enerji performansı

ASHRAE 1547 Numaralı Araştırma Projesi’nin

konusudur.

Özet
Standart 62.1-2007 tasarımda gereken minimum dış

hava alım debisinin belirlenmesi için gereken dış

hava akımı debileri ve hesaplama prosedürlerini tesis

eder. Aynı zamanda işletim sırasında gereken alım

debisinin belirlenmesi için opsiyonel dinamik ayar

yaklaşımlarına da olanak verir. Bu makalede çok

bölgeli sistem tasarım prosesi özetlenmiş, ardından

dış hava alım debisi gerekliliklerinin işletim sırasın-

da hem popülasyon hem de bölge hava akımındaki

değişiklikler nedeniyle nasıl değiştiği gösterilmiştir.

Çok bölgeli sistemlerde dinamik ayar hakkında bazı

anahtar gözlemler aşağıdadır:

• Tasarım hesaplamaları dinamik ayar kontrollerin-

den bağımsızdır.

• İşletim sırasında, gereken minimum dış hava alım

debisi tasarım düzeylerine kıyasla düşer; bu kıs-

men bölge hava akımındaki değişikliklerden, kıs-

men de bölge popülasyonundaki değişikliklerden

(bölge hava dağıtım etkinliğindeki olası değişiklik-

lerle birlikte) kaynaklanır.

• Gereken alım debisi hiçbir zaman tasarım (en kötü

senaryo) değerini aşmadığından, göreli başlangıç

maliyeti ve işletim maliyeti tasarrufuna bağlı ola-

rak dinamik ayar yaklaşımları çok bölgeli sistemler

için makul gerekçelere dayandırılabilir.

• Çok bölgeli sistemlerde birkaç talep kontrollü

havalandırma yaklaşımının ayrıntılı olarak irdelen-

mesine ihtiyaç vardır.
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Tablo 1: Bölge hesaplamaları: Tasarım popülasyonu
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Tablo 2: Sistem hesaplamaları: Tasarım Koşulu Havalandırma Bölgeleri

NOTLAR:

1 Minimum deşarj (birincil) hava akımı keyfi olarak tasarım hava akımının %25’ine ayarlanmıştır.
2 D = Ps/∑Pz, burada Ps (sistem popülasyonu) = 164 kişi, ∑Pz (bölge pik popülasyonlarının toplamı) = 224

kişidir.
3 Vps = DF x ∑Vdz-des

1, burada DF (termal çeşitlilik faktörü) = 0,70
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Tablo 3: Bölge hesaplamaları: Tasarım system popülasyonu
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Tablo 4: Sistem hesaplamaları: tasarımın %80'i (tasarım sistem popülasyonuyla).
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Tablo 5: Bölge hesaplamaları: Tasarım system popülasyonunun %80’i
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Tablo 6: Sistem hesaplamaları: Tasarım birincil hava akımının %80’i (tasarım sistem popülasyonunun %80'i)
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Tablo 7: Bazı muhtemel çok bölgeli sistem (MZS) dinamik ayar yaklaşımları.
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