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Abstract
Ships around the world are operated at all weather conditions. Therefore HVAC (Heating Ventilating and
Air Conditioning) systems for ships are very significant and these systems have to work in limit conditions
of outer climate temperature and moisture. To this end, ship heat load should be known. Therefore
necessary heat load is calculated for various air conditions and ship speeds. In this paper, the ship’s
characteristics having the HVAC system are studied. Moisture, velocity and energy equations are derived.
Firstly Simulink model is created for one location by Matlab Simulink. For the entire ship’s HVAC system
simulation, heat transfer of the locations with each other and outer climate are also considered. Desirable
temperature and moisture conditions for locations are derived by adding a PID controller to the model.
Keywords: Simulink, HVAC, PID control
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et
Gemiler farkl iklim ko ullar nda dünyan n her yerinde i letildikleri için, mevcut iklimlendirme sistemleri d
ortam s cakl ve nemine göre uç s n r artlar nda do ru ve yeterli çal acak ekilde seçilmelidir. Bu
yeterlilik gemi s yükünün bilinmesini gerektirir ve hesaplar bu do rultuda yap l r. Bu yüzden de i en hava
artlar nda ve gemi h zlar nda istenen s l artlar n elde edilmesi için gerekli s yükünün hesaplanmas
gerekir. Bu çal mada HVAC (Heating Ventilating and Air Conditioning) sisteme sahip bir gemi için nem, h z
ve enerji denklemleri olu turulmu tur. lk olarak Matlab Simulink kullan larak geminin bir bölgesi için
model kurulmu tur. Tüm geminin HVAC sistem simülasyonu için kabinlerin birbiri aras nda ve d ortam ile
s etkile imleri dikkate al nm t r. Bölgeler için istenilen s cakl k ve nem artlar modele PID kontrol
eklenerek elde edilmi tir.
Anahtar Kelimeler: Simulink, HVAC, PID kontrol
Sembol Listesi

Cm : Çelik sac malzemenin s kapasitans
Ca : Kuru havan n özgül s s
CS : Suyun özgül s s
CV : Su buhar n n özgül s s

Rv : Su buhar n n gaz sabiti

W : Mahal havas n n mutlak özgül nemi

T : klimlendirilen mahalin s cakl
Ta : Taze havan n s cakl

Wa : Taze havan n mutlak özgül nemi
Wk : Kar m havas n n mutlak özgül nemi

Tk : Kar m havas s cakl
f k : Hava kar m n n hacimsel debisi
Ra : Kuru havan n gaz sabiti

hk : Kar m havas n n entalpisi
qv : Su buhar n n doyma s cakl ndaki entalpi

w : zgül nem
wk : Kar m havas n n özgül nemi

de eri
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1.

iri

Gemilerde çal ma artlar n n zorlu undan dolay , iklimlendirme ve havaland rma sistemleri di er
ortamlara göre daha fazla önem arz etmektedir. Gemiler sürekli hareket halinde oldu u için d ortamdaki
hava artlar da o denli de i mektedir. Bu da iklimlendirme uygulamalar nda kontrol sistemlerinin önemini
artt rmaktad r.
Gemilerde d hava artlar n n ve gemi h z n n de i imine ba l olarak sistemin s tma veya so utma yükü
de i mektedir. Bu çal mada hava artlar n n bu de i imlerine ba l olarak istenen s l artlar elde edecek
iklimlendirme sisteminin belirlenmesi için mahallerin matematik modelleri kurulup sistemin PID
kontrolcülü simülasyonunun yap lmas amaçlanm t r. Sistemin s cakl k ve nem cevaplar n n doyuma
ula mas , bozucu etkileri ve dinamik cevab her bir oda için ayr ayr modellenmi ve kontrol edilmi tir.
Böylece, entegre edilmi olarak bir geminin HVAC sistem performans de erlendirilmi tir.
Son yirmi y lda HVAC sistemlerinin modellenmesi ve kontrolüne ili kin birçok çal ma yap lm t r. Bir
iklimlendirme odas s cakl n n kontrolü için sistemin transfer fonksiyonunu kullanarak on-off kontrol
yöntemi ile Cherchas (1985) simülasyonlar gerçekle tirmi tir. Zhang ve di erleri (1993) ise çiftlik
hayvanlar n n ya ad bir ortam n transfer fonksiyonunu bularak, normalde nonlineer olan sistemin, kendi
çal mas nda lineer oldu unu kabul ederek s tma ve havaland rma kontrolüne ait simülasyon sonuçlar n
elde etmi tir. House ve di erleri (1991), herhangi bir iklimlendirme sisteminde s cakl n kontrolü için ayr k
zamanl optimal denetim yöntemini uygulam ve di er bir kontrol yöntemi olan aç-kapa denetimine göre
enerji tasarrufu sa lam t r.
klimlendirme sistemleri uygulamalar nda Dexter ve di erleri (1989) öz ayarl kontrolör tasarlam t r.
Kamimura (1994), herhangi bir iklimlendirme sistemi için en uygun PID katsay lar n tespit eden ’bilgisayar
destekli ayarlama’’ (CAT) yaz l m n kullanarak tasarlad PID kontrolör ile transfer fonksiyonu belli olan bir
odan n s cakl n kontrol etmi tir. William (1992) ise mikroi lemci tabanl elektronik kontrolörlerin
binalar n s cakl k kontrolünde kullan lmas n n enerji verimlili i aç s ndan iyi olaca dü üncesinden yola
ç karak iklimlendirme sistemindeki kar m havas damperlerinin kontrolünde PID kontrolörün
kullan lmas n önermi tir.
Atkinson ve Martino (1989) iklimlendirilmesi yap lan bir fabrikada nem, bas nç, s cakl k ve hava temizli inin
kontrolü için analog devre elemanlar yla tasarlad bir PID kontrolör kullanm t r. Krakow ve di erleri
(1995a, 1995b) da PID kontrolör ile bir kompresör ve so utucu fan n n h z n kontrol ederek bir odan n
s cakl k ve nemini kontrol etmi ve sonras nda da PID katsay lar n n analitik olarak belirlenmesi çal mas n
yapm t r. Son olarak Kaya (1976) i yeri ve binalar gibi kompleks sistemlerin iklimlendirilmesindeki kontrol
problemini çözmek için analitik tekniklerden faydalanan bir model sunmu tur.
Yazarlar taraf ndan yap lan bir önceki çal mada 15 C s cakl k ve 29,5 neme sahip gemi içindeki bir
mahalin istenilen 25 C s cakl k ve 45 nem de erlerine ula mas için HVAC simülasyonu yap lm t r (Koçal
ve di erleri). Bu çal mada ise farkl olarak mahaller içinden sürekli nem ve s cakl k kayb oldu u göz önüne
al nm t r. Bu kay p nedeniyle sisteme verilen bozucu etkinin HVAC simülasyonuna etkisi incelenmi tir.
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2. Çok bölgeli iklimlendirme sistemleri
Çok bölgeli sistemlerde tüm mahallere tek bir iklimlendirme merkezinden hava gönderilmektedir.
Gönderilen bölgelerin ayr damperleri olup mahallerdeki termostatlar vas tas yla kontrollü bir ekilde
damperlerin aç kl klar ayarlanarak istenilen hava artlar elde edilmi olur. Tüm bölgelerin dönü
kanal ndan ç kan hava birle erek tek bir kanaldan tekrar iklimlendirme sistemine geri döner. Sistemin
çal ma prensibi ekil 1’de gösterilmektedir.

ekil 1. Çok bölgeli iklimlendirme sistemi (Ba er, 2006)

3. Matematik model
Matematik modelin olu turulmas nda nem dengesi, enerji dengesi ve h z dengesi denklemlerinden
yararlan lm t r.
3.1. Nem dengesi
Sisteme giren havadaki nem miktar ile sisteme verilen su buhar miktar n n toplam , sistemden ç kan
havadaki nem miktar ile kontrol hacmindeki nem de i imi miktar n n toplam na e ittir. Matematiksel
olarak a a daki gibi ifade edilmektedir ( znergiz, 1998).

dw 1
ª K1TWm
m  K 2 f k TW
T  Av(W  0,622) º¼
dt V ¬

K1

Ra
wk
, K2
0,622 P
TkWk

(1)

(2)
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3.2. Enerji dengesi
Yapt m z kabuller dahilinde iklimlendirme odas kontrol hacmine giren enerjiyle hacimden ç kan enerji
aras ndaki fark enerji kazan m n veya kayb n göstermektedir. Enerji de i imi s t c dan kontrol hacmine
verilen s miktar , kontrol hacmine verilen havan n entalpisi ve nemlendirmek için verilen su buhar
entalpisinin toplam ndan, kontrol hacminden ç kan havan n entalpisi ile oda çeperlerinden kaçan s miktar
toplam n n ç kar lmas ile elde edilir ( znergiz, 1998).
ª Q U k (Wk  0,378)
º
mCS TS Qk

f k hk 
Avh
« c
»
U (W  0,378)
Uc
Uc
«U
»
1
«
» , K3
(Ca  CV w)V «
»
TW  K 2 f k TW  Av (W  0,622)) »
« (CV T  qV )V ( K1mTW
«
»
¬
¼

dT
dt

Wk  0,378
TkWk

(3)

3.3. H z dengesi
Kontrol hacminin matematik modelinin ç kart lmas s ras nda ŬŽŶƚƌŽů ŚĂĐŵŝ ŝĕŝŶĚĞŬŝ ďĂƐŦŶĕ ƐĂďŝƚ ǀĞ
ĂƚŵŽƐĨĞƌďĂƐŦŶĐŦŶĂĞƔŝƚƚŝƌ” kabulü göz önünde bulundurulur. Kontrol hacmine giren kuru hava miktar ile
kontrol hacminden ç kan kuru hava miktar aras ndaki fark, kontrol hacminde s cakl k ve nemin de i kenli i
nedeniyle yo unlu un de i imi sonucunda meydana gelen kütle de i imine e ittir. Bu denklemden h z
ifadesi çekilerek kontrol hacmindeki havan n h z denklem (4)’teki gibidir ( znergiz, 1998).

v

fk
V 1
dT
dW
TW 
T
(W
)
2
ATkWk
A (TW )
dt
dt

4.

(4)

ölgeler aras s transferi

Sistemimiz gemi oldu undan mahaller aras duvar iç kesiti en içte metal plaka, üzerinde izolasyon
malzemesi ve en d ta da mika kaplama olarak kabul edilmi tir. Bu özelliklere göre zamana ba l s kayb
denklemi elde edilirken mika ve izolasyon malzemesinin s yutma özelli i olmad varsay lm t r.

ekil 2. ç ve D Duvar kesitleri
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Mahalden d ortama, ta n mla ve iletimle s geçi i meydana gelmektedir. Bu s geçi inin matematiksel
ifadesi olu turulurken dikkat edilmesi gereken husus, kapasitif etkinin yaln z çelik sac malzemede oldu u
ve malzemenin tam orta bölgesinde bulundu udur.
Denklem olu turulurken kapasitif etkinin oldu u k sm n, s transferini iki bölgeye ay rd varsay lm t r. ç
duvar yüzeyinden ta n mla olan s transferi, mika malzemenin üzerinden iletimle olan s transferi,
izolasyon malzemesi üzerinden iletimle olan s transferi ve sac malzemenin yar geni li inde iletimle olan
s transferi ilk s transferi blo unu olu turmaktad r. Mahal içerisinde ta n mla s geçi i denklem (5) ve
(6)’daki gibi yaz lmaktad r.

dQ
Qk
dt

dQ
Qk 2
dt

5.

T  Ta
dT
1 d

Rd 1 dt Rd 1Cm Rd 2

T  Ta
1 dT

Rd 3 dt Rd 3 Cm Rd 4

ransal T re

§
Rd 1 ·
¨1 
¸
Rd 2 ¹
©
 Qk
Cm Rd 1

(5)

§
Rd 3 ·
¨1 
¸
Rd 4 ¹
©
 Qk 2
Cm Rd 3

(6)

ntegral PID etkili kontrol

PID kontrolcü olarak bilinen yöntem, modern endüstride çok geni kullan m alan na sahiptir. Do rusal
oldu u kadar do rusal olmayan tüm sistemler için de uygulanabilme özelli ine sahiptir. ç temel kontrol
etkisinin bütün üstünlükleriyle beraber tek bir kontrolcü alt nda toplanmas yla olu an kontrol etkisidir.
ntegral etkide sistemde meydana gelebilecek kal c durum hatas yok olurken, türev etkide sistemin cevap
h z ve kararl l artmaktayd . Böylelikle PID kontrol metodu P, PI ve PD kontrol etkilerinin üçünün de
üstünlüklerini birlikte bar nd ran, sistemde kal c durum hatas n s f r yapan, sistemin h zl ve kararl cevap
vermesini sa layan ve yayg n olarak kullan lan kontrol birimidir (Çelikel, 2006).

ekil 3. PID etkili kontrol sisteminin ematik yap s (Çelikel, 2006)
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PID etkili kontrol sisteminde, kontrol etkisi

u(t ) , denklem (7) ile ifade edilir.

ekil 5.6’da PID etkili kontrol

sisteminin ematik yap s gösterilmektedir.
u (t )

t
§
de(t ) ·
1
K p ¨ e(t )  ³ e(t )dt  W d
¸
¨
Wi o
dt ¸¹
©

(7)

6. Simulink modelinin olu turulmas
Gemiler farkl mahallerden meydana geldi inden dolay tüm mahaller için ayr ayr Matlab-Simulink modeli
olu turulup, bu modellerin birbirine entegrasyonu sa lanarak 106,8 m uzunlu unda, 6400 DWT olan bir
kuru yük gemisine ait 4 adet kapal alan n n iklimlendirme sisteminin çözümü yap lm t r. Simülasyonu
yap lan mahallerin boyutlar Çizelge 1’de verilmi olup her bir mahalin farkl s kazançlar veya kay plar
oldu undan hepsi farkl birer sistem olarak dü ünülmü tür.
Tablo 1. Simülasyonu yap lan mahallerin boyutlar .
Kamara 1

11.2 m

2

Kamara 2

10.8 m

2

Kamara 3

11.2 m

2

Koridor

8.5 m

2

ekil 4. Kamara 1’in Matlab Simulink modeli
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Ancak kullan lan yöntem tüm mahaller için paralel do rultuda oldu undan bu çal mada tek mahal için
modelin nas l olu turuldu unun verilmesi yeterli olacakt r. Bu do rultuda kamara 1’in Matlab-Simulink
modeli ekil 4’te verilmi tir. Ayr ca bu çal mada literatürde yayg n ekilde kullan lan ve ba ar l sonuçlar
veren PID kontrolcü modele eklenmi tir.

ekil 5. Birbiriye entegre üç kamara 1 koridorun Matlab Simulink Modeli

7. Sim lasyon sonunda elde edilen sonuçlar
Simülasyon ba lat lmadan önce mahallerin s cakl k ve nem de erleri, d ortam s cakl ve nem de erileri
ile istenen mahal içi referans nem ve s cakl k de erleri yap lan simülasyona girilmelidir. Tüm gemi
mahallerinin iklimlendirme yap lmadan önceki s cakl ile nem miktar d ortam artlar nda s ras yla 15

Co

o

s cakl k ile 29,5 nem olarak simülasyona girilmi tir. Bu bölümde kamara 2’de 25 C s cakl k ve 45
nem parametreleri eldesi için yap lan iklimlendirmede sonuç grafikleri a a daki ekilde gösterilmi tir.
Sisteme bozucu etki olarak mahallerden sürekli belli miktarda nem ve s çekilmesi durumunda Kamara
2’nin s cakl k zaman grafi i ekil 6’da gösterilmi tir.
Grafik incelendi inde çekilen s s cakl k dü mesine neden olmu tur. Fakat iklimlendirme sistemi taraf ndan
verilen s artt kça kontrollü bir ekilde mahalin s cakl n n artmas n n ve istenen referans de ere
ula mas n n sa land görülmektedir. Kamara 2’nin bozucu etkili ba l nem zaman grafi i de ekil 7’de
gösterilmi tir.
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S cakl k de i imi (K)

Grafi e bak ld nda çekilen nem ile birlikte ilk olarak mahalin nemi azalmas na kar n, belli bir süreden
sonra mahale verilen nem ile birlikte istenen referans nem de erine kontrollü bir ekilde ula ld
görülmektedir.

Kamara 2’nin bozucu etkili s cakl k zaman grafi i

Zaman (t)

Ba l nem

ekil 6. Mahalin bozucu etkili s cakl k zaman grafi i

Kamara 2’nin bozucu ba l nem zaman grafi i

Zaman (t)

ekil 7. Mahalin bozucu etkili ba l nem zaman grafi i
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8. Sonuçlar
Gemiler farkl iklim ko ullar nda dünyan n her yerinde i letilen araçlard r. Gemi hareketine ba l olarak
de i en ortam artlar na ra men gemideki çal ma ve dinlenme alanlar nda s l konfor artlar n n
sa lanmas gerekmektedir. Uç s n r artlar ndaki d ortam s cakl na ve nemine sahip alanlarda hareket
etmeleri iklimlendirme sistemlerinin gemilerdeki uygulamalar n n önemini artt rm t r.
Bu çal mada, bir geminin üç kamaras ve bir koridorunun havaland rma simülasyonu yap lm t r. Her bir
mahalin farkl s kazançlar veya kay plar oldu undan hepsi farkl birer sistem olarak dü ünülmü tür. Bir
tak m s kazanç ve kay plar n ihmal ederek sisteme verilen enerjinin, nemin ve d ortamdan al nan taze
hava ile sistemden dönen hava kar m n n dengesini içeren matematik model kurulmu , kontrol odas n n
tavan, zemin ve yan duvarlar nda olan s transferlerinin iletim ve ta n m vas tas yla oldu u kabulü
yap larak ve çeperlerin kapasitif özellikleri de göz önünde bulundurularak sistemin s kay p denklemleri
ç kar lm t r. Olu turulan bu denklemler ile Matlab-Simulink program yla ilk olarak tek bir mahal için
sonras nda da tüm mahaller için ayr ayr modeller olu turulmu tur. Tüm alanlar n iklimlendirme sisteminin
simülasyonu için mahallerin birbirleriyle ve d ortamla olan s trasferleri hesaba kat larak Simulink
ortam nda olu turulmu olan modeller birbirlerine entegre edilmi tir (Koçal, 2012).
Simülasyon modelinde mahal içi nem ve s cakl k de erlerini istenilen konfor artlar na getirmek, o artlarda
devaml l n sa lamak ve enerji verimlili ini artt rmak üzere katsay lar deneme yan lma yöntemiyle elde
edilen PID kontrolcü kullan lm t r (Koçal, 2012). Tüm gemi mahallerinin iklimlendirme yap lmadan önceki
s cakl k ve nem de erleri, d

ortam artlar nda 15 C

o

s cakl k ile

29,5 nem olarak kabul edilmi ,
o

mahallerden sürekli s ve nem kayb oldu u göz önünde bulundurularak istenen 25 C s cakl k ve 45
nem de erlerine simülasyon sonunda ula lm t r. S cakl k-zaman ve nem-zaman grafikleri incelendi inde
nem ve s cakl k parametreleri istenen duruma, fazla a m yapmadan, kal c durum hatas z geldi i
görülmü tür.
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