HESAPLAMALI AKIŞKANLAR
DİNAMİĞİ (HAD)
Computational Fluid Dynamics (CFD)
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ERKE, çalışmalarını İstanbul-Üsküdar’daki LEED Platin sertifikalı ERKE Green
Academy binasında sürdürmektedir. Hem ERKE’nin yönetim ofisi hem de yeşil bina
eğitimlerinin verildiği bir eğitim merkezi olarak kullanılan bina, aynı zamanda yeşil
bina konusuna ilgi duyan tüm profesyonellere, öğrencilere ve ziyaretçilere açık
olmasıyla sürdürülebilir yapılarla ilgili açık bir bilgi merkezi konumundadır.
ERKE’nin hem yönetim ofisi hem de yeşil bina eğitimlerinin verildiği bir eğitim
merkezi olarak kullanılan bina, aynı zamanda yeşil bina konusuna ilgi duyan tüm
profesyonellere, öğrencilere ve ziyaretçilere açık olmasıyla sürdürülebilir yapılarla
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Hizmetlerimiz

CFD Analizi

Gün Işığı Analizi
ve Modelleme
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Kurumsal
Sürdürülebilirlik

Yeşil Bina
Danışmanlığı

Elektrik
Proje

Aydınlatma
Danışmanlığı

Enerji
Verimliliği

Ürün
Sürdürülebilirliği

Eğitimler
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TORIUM
Alışveriş Merkezi
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ÜR ÜN
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AYD I NL AT MA
DA NI Ş M A NL I Ğ I

Yeşil Bina Danışmanlığı ile
hizmet kapsamını genişletti.

EPD, LCA (Yaşam Döngüsü
Analizi), GreenGuard, HPD,
Çevresel Ürün Beyanları

Sürdürülebilirlik ve Estetik çıkış
noktası ile Aydınlatma
Danışmanlığı hizmeti verilmeye
başlandı.
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ELE K TRİ K
P RO JE

YE Ş İ L
MA L Z E M E

Elektrik Proje Tasarım
ve Danışmanlık olarak
kuruldu.

Türkiye’nin sertifikalı malzeme
platformu

yeşilmalzemeler.com.tr
web sitesi kuruldu.
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ERKE
Sürdürülebilir
Bina Tasarım
Danışmanlık
Ltd. Şti.
2014
Mimari:
DEER
ARCHITECTS
Lokasyon:
Kısıklı, Çamlıca
Sertifika:
Leed Platinum,

Breeam
Excellent
Proje Tarihi:
2013
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dolor sitR İamet DoTÜRKİYE
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nec convallis augue turpis, quis interdum dui malesuada sed. Nunc
ERKE
Sürdürülebilir
Tasarım
finibus
nisi inBina
ligula
laoreet ulDanışmanlık, UL Environment’ın ile
trices. Nullam commodo et nunc
partnerlik anlaşması imzaladı.
nec cursus. Sed vel mollis arcu.
Mauris sit amet dolor eu elit condimentum molestie vel eu erat.
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CFD Analizi Nedir?

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) / Computational Fluid Dynamics (CFD),
numerik analiz ve algoritmalar kullanılarak akışkan davranışları ile ilgili
problemleri, bilgisayar simülasyonları vasıtası ile analiz edip çözme amaçlı
bir mühendislik çalışmasıdır.
CFD çalışmaları sayesinde projelere tasarım aşamasında yapılan analiz katkıları
ile inşaat öncesi ve yapı kullanımı sırasında oluşabilecek bazı ekstra maliyetler
önlenebilmektedir.

ERKE Sürdürülebilir Bina Tasarım Danışmanlık,
CFD çalışmaları başlığı altında, 6 farklı analiz
yöntemi ile etkili çözümler sunmaktadır;
• Rüzgar Yükü Hesapları
• Yangın ve Duman Simülasyonları
• Yaya Seviyesi Konfor Analizleri
• Özel Havalandırma Uygulamaları
• Isıl Konfor ve Havalandırma
• Otopark Egzoz Simülasyonları

8

9

Rüzgar Yükü
Hesapları

Yapı cephesinde oluşacak basınç dağılımının bilinmesi, doğal havalandırma
çalışmaları ve bina cephelerinde oluşacak rüzgar yükünün görülmesi açısından
önemlidir.
Rüzgardan kaynaklanan basınç dağılımı ve akış şartlarının belirlenebilmesi için
yapı çevresi ve yapı geometrisi gibi faktörlerin detaylı incelenmesi gerekir.
Yapının ayrıntılı 3B modeli hazırlandıktan sonra, yapılan bilgisayar simülasyonları
ve analizleri sonucunda cephelerdeki ortalama basınçlar detaylı olarak elde edilebilmektedir.
Hazırlanan simülasyon raporlarıyla yüksek katlı binalarda kullanılan cephe malzemeleri, güneş kırıcılar gibi ekipmanların statik dayanım değerlerine ulaşılabilmekte ve ekipman seçiminde iyileştirmeler yapılabilmektedir.
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Yangın ve Duman
Simülasyonları

CFD analizi, otoparklarda olası bir yangın veya duman yayılımının görsel ve sayısal
simülasyonu, sonuçların değerlendirilmesi ve en iyi kaçış stratejisinin belirlenmesinde etkili bir çalışmadır.
CFD analizi çalışmaalrı ile, yangın anında yapıların havalandırma sisteminin performansı ölçülebilimektedir.
Bu sayede yangın ya da olası duman yayılımından itibaren geçen sürede yangın
yükleri belirlenerek doğru kaçış stratejileri ve uygun sistem tasarımları oluşturulabilmektedir.
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Yaya Seviyesi
Konfor Analizleri

Rüzgarın doğrultusu, yönü ve hızı gibi iklimsel özellikler ve çevre faktörleri göz
önüne alınarak yapılarda yaya seviyesi konfor analizleri CFD simülasyonları ile
değerlendirilebilmektedir.
3B modellemesinin ardından yapılan bu çalışma ile, bölgenin rüzgar dağılımı
elde edilerek ağaçlandırma, kafeterya alanları ve yüksek katlı binalardaki balkon
tasarımlarında iyileştirmeler yapılabilmektedir.
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Veri Merkezi, Ameliyathane
Havalandırma Uygulamaları

Bilgi işlem merkezlerinin, ameliyathanelerin ve server odalarının termal yönetimi,
sağlıklı işleyiş için önemlidir.
CFD analizleri ile veri merkezlerindeki ekipmanların çalışma şartlarının eş zamanlı
olarak yapılan sıcaklık ve debi ölçümleri sonucu çıkan değerlerle standart değerler karşılaştırılarak oluşabilecek hatalar minimize edilebilmektedir.
Yapılan simülasyonlar ile ısıl harita üzerinde limitler dışında kalan sıcak alanlar için
nedenleri irdelenerek planlama aşamasında iyileştirmeler yapılmaktadır.
Ameliyathaneler ise sterilizasyon şartları konusunda en dikkat edilmesi gereken
alanlardır. Bu tarz tıbbi mahallerde yapılan CFD çalışmaları sonucunda havalandırmadan kaynaklanan problemlere ulaşılarak sterilizasyon koşulları artırılabilmekte,
en sağlıklı havalandırma tasarımına ulaşılabilmektedir.
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Isıl Konfor ve
Doğal Havalandırma

CFD çalışmaları ile sıcaklık ve bağıl nem koşullarının belirlenmesi ile akışın yönelimine bağlı olarak optimum tasarım imkanı sunulmaktadır. Herhangi bir mekanik
havalandırma gerektirmeden iç mekanlar doğal havalandırılarak, havalandırma
konforu arttırılabilmektedir.
Isıl Konfor Analizleri sayesinde bina cephesindeki ısı kazanç faktörlerinin etkisi belirgin olarak görülebilmektedir. Seçilen havalandırma sisteminin ısıtma ve
soğutma verimliliği sayısal verilerle ortaya konulabilmektedir.
Simülasyon çalışmaları ile homojen havalandırma koşulları değerlendirilerek bina
veya mahallerde yer alan hava giriş ve çıkış konumlarına bağlı olarak uygun menfez yerleri belirlenebilmektedir.
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Otopark Egzoz
Simülasyonları

Kapalı alanlarda ve otoparklarda oluşan egzoz gazlarının, kullanıcı konforu ve
sağlığı gözetilerek, uygun bir şekilde bertaraf edilmesi gerekmektedir.
Kapalı otoparklarda bulunan jet fanlı otopark havalandırma sistemi-nin olası
yangın durumunda veya günlük havalandırma esnasında hatasız çalışması güvenlik ve sağlıklı iç mekan hava kalitesi açısından önemlidir.
CFD analizleri ile en uygun jet fan yerleşimi ve debiler hesaplanabilmektedir.
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ERKE
Green Academy

Proje
ERKE Green
Academy
Lokasyon
Kısıklı, İstanbul

LEED Platinum
BD+C: New
Construction,
BREEAM
Very Good

Hem ERKE Sürdürülebilir Bina
Tasarım Danışmanlık’ın yönetim
ve çalışma ofisi hem de yeşil
bina eğitimlerinin verildiği örnek
bir bina olarak tasarlanan ERKE
Green Academy, Sign of the City
Awards yarışmasnda Türkiye’nin
En Yeşil Binası ödülüne layık
görülmüştür.
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Elektrik Proje firması olarak kurulan ERKE,
süreç içinde bünyesine kattığı Mimar, Çevre
Mühendisi, Makine Mühendisi branşlarından
oluşan ekibi ile enerji verimliliği ve enerji
tasarrufunu en ön planda tutarak 360 derece
bakış açısına sahip bir şekilde sürdürülebilirlik
danışmanlığı hizmeti vermektedir.
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Yeşil bina uygulamalarının kamu, özel
sektör ve üniversiteler tarafından yerinde
incelenebileceği; mekansal açıdan yarı
kamusal alan olarak kurgulanan LEED
Platin sertifikalı ERKE Green Academy, aynı
zamanda yıl boyunca, yeşil bina eğitimlerinin
verildiği bir bilgi merkezi konumundadır.

TORIUM
Alışveriş Merkezi

ERKEGreenAcademy.com adresinde bulunan
sanal tur, binada kullanılan malzeme
detaylarını ve binanın tüm mahallerini 360
derece inceleme imkanı sunmaktadır.
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Lorem ipsum dolor sit amet Donec convallis augue turpis, quis interdum dui malesuada sed. Nunc
finibus nisi in ligula laoreet ultrices. Nullam commodo et nunc
nec cursus. Sed vel mollis arcu.
Mauris sit amet dolor eu elit condimentum molestie vel eu erat.
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ZORLU CENTER

Proje
Zorlu Center
Lokasyon
Şişli, İstanbul
İnşaat Alanı
615.885 m2
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Mimari
Emre Arolat
Architects
Yatırımcı
Zorlu
Gayrimenkul
Grubu
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ZORLU CENTER

Zorlu Center’ın teras katında bulunan havuz alanındaki rüzgar hızını kesmek için
uygulanması düşünülen rüzgar kesicinin içbükey veya dışbükey olması durumu
CFD rüzgar tüneli yöntemiyle belirlenmiştir.
Analiz sonucunda dışbükey rüzgar kesicinin yaya seviyesi konforu bakımından
daha iyi sonuç verdiği görülmüştür.
Devam eden çalışma olarak Zorlu Center’ın teras katında bulunan havuz
alanındaki rüzgar hızını kesmek için uygulanan rüzgar kesicinin dışbükey olması
durumundaki yaya seviyesi konforu çalışılmıştır.
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BUSINESS İSTANBUL

Proje
Business
İstanbul

Mimari
Efekta
Mimarlık

Lokasyon
Kadıköy,
İstanbul

Yatırımcı
SVR Grup

İnşaat Alanı
116.600 m2
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BUSINESS İSTANBUL
CEPHE YÜKÜ ANALİZİ

Business İstanbul için rüzgâr tüneli simülasyonu çalışmaları yapılmıştır. 3B olarak
detaylı bir şekilde modellenen güneş kırıcı profilleri üzerine düşen cephe yükleri
irdelenmiştir. En yüksek rüzgâr hızının oluştuğu durum için, 8 farklı rüzgâr yönüne
bağlı cephe yükü basınç dağılımları yüksek hızlı bilgisayarlar yardımıyla analiz
edilmiştir.
Çalışma sonucunda cephe üzerindeki pozitif ve negatif basınç dağılımları,
türbülanslı akışın görüldüğü yerler ve en uygun güneş kırıcı dayanım değerleri
hesaplanmıştır.
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BUSINESS İSTANBUL
YAYA SEVİYESİ KONFOR ANALİZİ

Business İstanbul için yaya seviyesi konfor analizi, balkon ve yaya seviyesindeki
rüzgar hızlarını hesaplayabilmek için gerçekleştirilmiştir.
Mimari plana 1:1 ölçekte bağlı kalınarak, yapının ve yakın çevredeki yüksek katlı
binaların katı modelleri oluşturulmuş, yapının yer aldığı topografya 1 x 1 km2’lik
alanı içerecek şekilde izohipslerden modellenmiştir.
Beaufort skalasında verilen farklı rüzgâr şiddeti değerlerine göre yapılan analiz
sonucunda balkonlarda ve yaya seviyelerinde yapılabilecek olan iyileştirmelere
ulaşılmıştır.
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ERKE

Sürdürülebilir Bina
Tasarım Danışmanlık

ERKE, 2007 yılında Elektrik Proje Tasarım, Aydınlatma ve Uygulama Danışmanlığı
Hizmeti vermek üzere kurulmuş, 2009 yılından itibaren de Yeşil ve Sürdürülebilir
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eğitimlerinin verildiği bir eğitim merkezi olarak kullanılan bina, aynı zamanda yeşil
bina konusuna ilgi duyan tüm profesyonellere, öğrencilere ve ziyaretçilere açık
olmasıyla sürdürülebilir yapılarla ilgili açık bir bilgi merkezi konumundadır.
ERKE’nin hem yönetim ofisi hem de yeşil bina eğitimlerinin verildiği bir eğitim
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profesyonellere, öğrencilere ve ziyaretçilere açık olmasıyla sürdürülebilir yapılarla
ilgili açık bir bilgi merkezi konumundadır
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