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GÜN IŞIĞI/DOĞAL IŞIK ANALİZİ
Gün ışığı analizi yüzeye düşen ışık miktarını bulmaya yarar. Bir mekanda belirlenen işleve göre
gereken ışığın karşılanıp karşılanmadığı görülür. İstenen ışık seviyesinin ne kadarının gün
ışığından sağlandığı tespit edilir. Ölçü birimi lux veya foot-candle cinsindendir.

1 foot-candle = 10,8 lux

Farklı mekanlar için gereken ışık miktarı 50-1000 lux veya 5-100 foot-candle arasında değişir.

Revit'te aydınlatma seviyesini belirlemek için render yapılır. Aşağıdaki tabloda Illuminating
Engineering Society tarafından önerilen ışık seviyeleri yer almaktadır:

Tasarım, tarih, zaman ve gökyüzü koşulları günışığı analizine etkide bulunur.

LEED günışığı kredisi (8.1), Güz ekinoksu olan 21 Eylül 9:00 ve15:00 saatlerinde açık hava
koşullarında, düzenli kullanılan mekanların %75'inde gün ışığı aydınlatma değerlerinin 10-500
foot-candle arasında olmasını gerektirmektedir. "Daylight Autonomy" gibi diğer ölçekler tüm
yıl için aydınlatma değerlerinin toplamının dikkate alır.

Revit’te mekanların doğal ışık alma seviyelerini ölçmek için iki yöntem kullanılmaktadır. Birinci
yöntem illuminance render ile anlık bir durum için render alınarak ışık seviyesinin ölçülmesine
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dayanmaktadır. Diğer yöntem ise Revit’e kurulacak ilave eklentilerle LEED ile tanımlı referans
değerleri çerçevesinde ışık değerlerinin seviyesinin tespit edilmesi üzerine kuruludur.

1. Yöntem: Illuminance Render yöntemi ile ışık seviyesini ölçmek

Yukarıda anlatıldığı gibi bu yöntemde, güneş ışığının mekanlar üzerinde herhangi bir zamanda
oluşturduğu ışık seviyesi ölçülür. Render işlemi genellikle plan düzlemi üzerinde yapılır. Oluşan
renk kodlaması ve renklerin karşılık geldiği değerler mekanların ışık seviyesini gösterir.

Gerekli işlemleri ve ilgili parametreleri anlamak için Render penceresini incelemek faydalı
olacaktır:

1- ViewRender in Cloud seçilir:

3D View'den anlık veya daha önce kaydedilen bir 3B pencere görüntüsü seçilir.

2-Output TypeIlluminance işaretlenir. Açılan alt seçenekler şu şekildedir:

Location/Time: Projenin yeri ve aydınlatma
koşullarının test edileneceği zamandır. "Use date
from view", eğer kayıtlı 3D View ile ilişkili bir tarih
varsa, bu tarihi kullanılır. Proje konumu Manage
sekmesinden Project Location panelinde yer alan
Location penceresinden ayarlanır.

Sky Model: Farklı gökyüzü koşullarını yansıtabilen 6
gökyüzü modeli bulunur ve güneş şiddeti de
tanımlanabilir. Bulunan yer için Green Building Studio
(GBS) üzerinden CSV formatında hava dosyaları
indirilerek kullanılabilir veya "DOE weather data site"
üzerinden bu veriler alınabilir
(http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus
/weatherdata_about.cfm).
Hangi tip gökyüzü seçileceğinden emin
olunmadığında CIE Overcast Sky modeliyle
başlanabilir. BU model direkt güneşin özgün
özelliklerini bulundurmaz ve günün herhangi bir
zamanındaki kapalı hava koşulunu temsil eder. 09:00,
12:00 ve 15:00'de ekinoks ve gün dönümü için Perez
modelini kullanarak stnadrad durum aralığını

Perez: Tüm gökyüzü tipleri için (açıktan
tamamen kapalıya) Günışığı simülasyonlarında
en sık kullanılan gökyüzü modelidir. LEED'de
günışığı tahminleri için kullanımı zorunludur.

CIE: Buradaki modeller Perez'in basitleştirilmiş ve
standardize edilmiş şekilleridir. Ne tür gökyüzü
olduğu bilindiğinde veya belirli bir durum için
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görselleştirmek sıkça tercih edilir.

Irradiance (ışıma) Değerleri: Birim alana gelen ışıma
miktarıdır. Işığın şiddeti ve parlaklığı olarak da ifade
edilir. Daylight Factor Sky dışındaki gökyüzü durumları
için girilir.

DNI (Direct Normal Radiation)ve DHI (Diffused
Horizontal Radiation) W/m2 cinsinden değerler girilir.
DNI güneşin konumuna dik (yüzeyin normali) yüzeyin
birim alanına gelen yersel güneş ışınımıdır. DHI ise
yatay bir yüzeyin birim alanına atmosferden saçılan
yersel güneş ışınımın gelme miktarıdır. GHI'nın bir
bileşeniidr ve güneş ışınından gelmez. GHI (Küresel
Yatay Işınım): Yeryüzü yüzeyine yatay bir yüzey
üzerine gelen yersel ışınım miktarının toplamıdır.
GHI=DHI+DNI*cos(güneşin zenit açısı)

Açık bir havada yatay bir düzlemce alınan çoğu
güneş ışınımı DNI, bulutlu havada ise DHI'dir.

DNI ve DHI değerleri saatliktir ve GBS üzerinden
alınabilir. Revit'te hava dosyalarına erişilebilir. Bu
süreç aşağıda anlatılmaktadır.

değerler elde etmek için  CIE model(ler)i
kullanılabilir.

Daylight Factor Sky: Sonuçları yüzde cinsinden
gösterir. Zaman ve konum önemli değildir.
Yüzeye gelen doğal ışığın aynı gökyüzü
koşullarında tamamen engelsiz yatay yüzeye
gelebilecek olana oranıdır. CIE'nin kapalı
gökyüzü modeline dayanır.  Bu tipte elektrik
aydınlatması dahil edilmez.

17 Haziran 2014 saat 14:00 için değerler:

GHI =187 Wh/m2

DNI = 179 Wh/m2

DHI = 23 Wh/m2

Legend: Kullanılacak ölçüt birimlerdir.

Units (birim)olarak footcandles veya lux seçilebilir.
Lux metrik veya SI birimidir ve m2 başına bir lümendir.
Foot-candle İngiliz veya IP birimidir Bir mumluk
kaynağın bir foot mesafede (30cm) yüzey üzerinde
bıratığı aydınllığa eşittir.

Scale Range (ölçek aralığı) için min. ve max
değerleri vardır veya Automatic de seçilebilir. Ölçek
aralığı Automatic seçilerek on oransal bölümlemeli
simülasyonda hesaplanan min. ve max. (95.
persentil) değere göre ayarlanır.

Scale increment (ölçek arttırımı): Geçerli seçenek olan Lineer seçilen aralığa göre 10 oransal
bölümlemeyi kullanır. Logaritmik aralığın daha alt kısmındaki değerleri kolayca görsel olarak
ayırt ederken daha yüksek değerleri de yakalar. Bu ölçek, özellikle iç aydınlatma tasarımı için
0-2000 lux arasını ayırdeebilmek önemli olduğu için  "Automatic" aralığı seçildiğinde faydalıdır.
İnsan gözü çok geniş aydınlatma değerleri aralığında işlev görür; logaritmik bir ölçek ışık
seviyelerini nasıl algıladığımızı daha iyi temsil eder.
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3-Image Size renderin çözünürlüğüdür. Bu çözünürlük
değeri bulut kredisi maliyetini belirler. Eğitim amaçlı
kullanımda ücretsizdir.

4-Bakış açısının ayarlanması sonraki işlemdir. Gürnışığı analizi işleminde mekana ait kat planı
görünüşünde çalışmak gereklidir. Mekanların gereksinim duyulan günışığını ne kadar aldığı
kolayca gözlemlenebilir. Perspektif görünümler sadece düşey yüzeyler üzerindeki nesnelere
(tablo vs.) gelen ışığı tespit etmek için faydalı olabilirler.

Bu işlemde kamera yerleştirilerek kat planında dik açıda bakış
sağlanmalıdır. View sekmesinden 3D View altındaki Camera seçilir.

İstenen kat planı Floor Plans'tan seçilir. Örneğin 03-Floor

Kamera yerleştirilmeden önce ortografik (dik) bir bakış açısından kata
bakması için Perspective kutusundan onay kaldırılır.

Kamera kat planı üzerinden herhangi
bir yere yerleştirilir. İlk tıklama
kameranın yeri ikincisi bakış yönünü
tanımlar. İşlem sonucu 3D View altında
kameranın bakış yönünde bir görünüm
oluşturulur. Kameranın bakışı View
Cube üzerinden Top görünüme
değiştirilir.

 Crop noktaları ile tutma noktalarından
oynanarak günışığı analizi yapılacak kısım
tanımlanır. Kameranın konumu (Eye
elevation) ve nereye baktığı (Target
elevation) değerleri girilir ve Apply
düğmesine basılır. Crop düzleminin yeniden
tamamlanması gerekebilir. Crop alanın
tanımlanabilmesi için kameranın Properties
kısmındaki Extents başlığındaki Crop Region
View kutusunun seçilmiş olması gerekir.

Eye Elevation değeri olarak kat
döşemesinden belirli bir yükseklik girilir.
Burada kameranın döşemeden +140cm
yüksekte olması sağlanmıştır. Hangi
yüksekliğin girileceği görünüş/kesitlerden kat
kotlarından görülebilir.

 Ekranda o yükseklikte katın görünümü
gözükecektir.
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5-Render öncesi ışığın girişine etkisi olan Cam yüzeylerin saydamlık ve yansıtma değerlerinin
de tanımlanması gerekir.

6-Kullanılacak render ayarları için yine kameranın Properties kısmından Camera başlığındaki
Rendering Settings'e tıklanır:

Aydınlatma analizi için tek değiştirilebilecek seçenek
Lighting'dir. Quality, Background ve Image ayarları bu
işlem için geçerli değildir.

Burada Exterior Sun Only seçilmiştir. Yapay ışıklar
olsaydı, onlar da eklenebilirdi.

7-Render in Cloud düğmesine
basılarak işlem yapılır. Burada
Location,Time, Sky Model ve
Legend değerleri olduğu gibi kabul
edilmiştir. Daha doğru sonuçlar için
bu alanların gerçek bilgilerle
doldurulması gereklidir. Start
Rendering düğmesine tıklanarak
işlem başlatılır. Render işlemi
Autodesk'in ticari amaçlı kullanımı
ücretli olan bulut servisinin bir
parçasıdır ve merkezi sunucularda
gerçekleşir.

6-Render bittiğinde Revit ekranını alt köşesinde bir pop-up penceresi işlemin bttiğini gösterir.
Alternatif olarak bu bilgi e-mail ile de kullanıcıya yollanabilir. Render View sekmesi altındaki
Render Gallery seçilerek görülebilir.
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Farklı ayarlarla Render Gallery üzerinden tekrar render
yapılabilir; bunun için Revit'e ihtiyaç yoktur. Burada yeni ayarlar
girilebilir:

NOT: DNI ve DHI verilerini elde etmek için en hızlı yol projeden Analyze Sekmesiyle bir Enerji
simülasyonu oluşturmak ve Results and Compare ile analiz sonuçlarını görüntüleyerek
buradan Green Building Studio'ya bağlanmaktır.

Weather Station sekmesinden ilgili ay, gün ve saat için hava verisi indirilebilir.
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2. Yöntem: LEED referans verileriyle ışık seviyesini ölçmek

Diğer yöntem Revit’e kurulacak ilave eklentl yazılımıyla (Insight360) LEED ile tanımlı referans
değerleri çerçevesinde ışık değerlerinin seviyesinin tespit edilmesidir.

Analyze sekmesi üzerinden Lighting işlemlerin yapıldığı kısma geçilebilir:

İki aşamlı olarak gerçekleşir. New düğmesine tıklanarak model bilgileri bulut servisine yollanır.
Lighting düğmesi ile bu bilgiler Revit modleine eklenir.

New düğmesine basıldığında yazılım model üzerinde yapılması gereken işlemlerle ilgili uyaran
alttaki pencereyi açar:
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1. ADIM

1.1. Proje konumu: Işık analizi konum ve
hava verisiyle ilişkili olduğu için proje
konumu ManageLocation ile konum
tanımlanması gerekir.

1.2. Malzeme ve yüzey tanımları: Cam
olan yüzeylerde malzeme tipleri ve
saydamlık değerleri içeri gelecek ışığıns
eviyesini önemli şekilde etkiler. Bu
nedenle modeled doğru malzeme
ayarlarının da yapılması gerekir.

Modelde cam yüzey seçilir ve
PropertiesEdit Type ile malzeme
özelliklerine girilir:

Value kolonundaki “…” sembolüne
tıklanır. Material Browser üzerinde
Appearance sekmesi seçilir. Bu
kısımda Illuminance render
işleminde kullanılan tek ayar
Glazing başlığı altındaki Color
alanıdır (Custom olduğunda
erişilebilir olur). Reflectance, Sheet
of Glass bu render tipinde dikkate
alınmaz. 360 Render’ı ortalama %4
ön tanımlı bir değer kullanır.

Camın ışık geçirgenliği (T-Vis /
visible transmittance) sadece
Color ve Tint değerleri üzerinden
hesaplanır.

Ancak bu ayarda Tint yerine sadece Custom
Color parametresi kullanılanılması tercih edilir.
Bu değer RGB olarak tanımlanır ve RGB
değerlerinin daima aynı olması beklenir.
Burada ışığın kalitesi değil, miktarı dikkate
alındığı için yeterlidir. Camın T-Vis değeri hem
RGB ayarı, hem de cam tabakanın sayı ve
kalınlığına da bağlı olacaktır.

Belirli kalınlıkta cama istenen T-Vis değerini
bulurken renk alttaki tablodan seçilebilir. Çift
camlı ve her tabakası 3mm olan bir pencere
modellenmişse %70’lik T-Vis değeri için RGB
değeri R50, G50 ve B50 olmalıdır.
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1.3. Oda ve oda parametrelerinin tanımlanması:

Odalarla ilgili mekan tanımlamaları yapıldığında
bunlardan oda metraj listeleri (Room Schedule)
elde edilebilir. Revit’te modele plan üzerinde
oda bilgileri Architecture Panel üzerinden
RoomModify|Place RoomTag on
Polacement ile eklenebilir. Kapalı hacimlerde
oda sınırları otomatik olarak tanınır. Birden fazla
mekan içeren kapalı hacimlerde ilgili alanların
once Room Separator ile ayrılması gerekir.

Eklenen ism eve Alana tıklanarak mekan ismi ve
numarası (Properties ile) değiştirilebilir.



AUTODESK REVIT KAVRAMSAL TASARIM DERS NOTLARI PROF. DR. SALİH OFLUOĞLU

Autodesk Bina Performans Analizi Sertifika Programından adapte edilmiştir. 10

Bu listeler aydın zamanda gün ışığı analizlerinde oda parametreleri eklemek ve LEED için
kullanılan mekanlardaki gün ışığı kullanımını test etmede kullanılabilir..

Yukarıdaki Lighting Analysis in Cloud
penceresinde Continue düğmesine basılarak
çıkan aşağıda 2. Adım başlığıyla detaylı
anlatılan pencerede Start Analysis gün ışığı
analiz işlemini başlatır.

Bu işlemden sonra Project
BrowserSchedules/Quantities altında oda
ve gün ışığı ilişkisini gösteren isimli bir Light
Analysis Room Schedule metraj listesi oluşur.

Bu listede tüm odalarda Include In
Daylighting işaretlidir.  Kullanılmayan
odalardan (teknik amaçlı, depo vb.) işaret
kaldırılarak bu mekanların dikkate alınması
engellenir:

AnalyzeLightingLighting ile odaların gün ışığı alma kapasiteleri analiz edilir. Odalar için
LEED referans düzeyleri hesaplanır. Bu analizler, Güz ekinoksunda sabah 9:00 ve öğleden
sonra 3:00 için oluşturulur. Automated Shades tıklandığında (LEED için) üst referans değerini
aşan odalarda bu seçenek tıklı olduğunda ışık seviyesi referans değeri içinde kabul edilir.

Elde edilen sonuçlara gore iyileştirmeler yapılarak AnalyzeLightingLighting ile tekrar analiz
yapılarak sonucun istenen aralığa gelip gelmediği test edilir.
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1.4. ileri seçenekler (Revit 2016 için aşağıdaki ayarlar geçerli olmayabilir)

Gün ışığı analizi için render ve ışık analizi
performansını etkileyen diğer ayarları
değiştirmek için bu iletişim kutusu
kullanılır.

"_Lighting Analysis Model View" ışık
analizi için geometri ve ayarları
tanımlamak için kullanılır.

Analizi başlatmadan önce bu 3D
görünüm özelliklerinde gerekli
değişiklileri yaparak analiz için özel
ayarlar yaratılabilir. Örneğin, ışık
analizinde dahil edilmeyecek objeler
bu görünümde gizlenebilir.

NOT: BU görünüm oluşturulmadığında
Analiz başlatılarak bu görünüm
yaratılabilir sonra analiz iptal edilir,
ardından Analiz tekrar çalıştırılmadan
önce görünüm ayarlanır.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için:

http://help.autodesk.com/view/BUILDING_PERFORMANCE_ANALYSIS/ENU/?guid=GUID-
073B1C6B-ED36-400B-8993-2571D35F9770

2. Adım

Analysis: En önemli ayardır. LEED’in
hangi sürümüne (LEED 2009 veya LEED
v4) göre analiz yapılacağını belirler.

Levels: Hangi kat seviyelerinin analiz
edileceğini belirler.

Environment: Arazi konumu ve zamanı
verilerini içerir.

Illuminance Settings: İlgili sertifika
sistemi tarafından tanımlı ışık referans
aralığıdır.

Cloud Credits: Analiz kalitesine göre
zaman ve kredi sayısını belirler. High ve
Low seçenekelri vardır.
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2.1. Start Analysis düğmesine basarak analiz başlatılır. Dosya bulut hizmeti için ilgili formata
çevrilerek yollanır. Analiz sırasında model üzerinde çalışılabilir. İşlemin bittiği sol alttaki ilgili
kutu tıklanarak e-posta adresine istenebilir.

Bu işlem sırasında aşağıdaki mesajlar çıkar. Soldaki ilk mesaj modelin sunucuya
yüklenmeye başlandığını ve dosyanın kapatılmaması gerektiğini; ikinci sonraki mesaj ise
yükleme işleminin tamamlandığı ve analiz işleminin bittiği hakkında daha sonra
bilgilendirmenin olacağını söyler.

İşlem bittiğinde gelen e-
mail mesajı:

2.2. Revit ekranında
beliren bilgi; Accept’e
tıklanarak ile işlem kabul
edilip bir sonraki
aşamaya geçilebilir.
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Sonraki mesaj işlemle ilgili kredinin
hesabınıza işlendiği ve analiz
statüsünü saklamak için dosyanın
kaydedilmesi gerektiği bildirilir:

Üretilen _Lighting Analysis Room Schedule,
Project BrowserScedules/Quantities altında
üzerine çift tıklanarak görülebilir.

Görüleceği gibi tüm mekanlar Gün Işığı analizine
dahil edilecek şekilde seçilidir. Bunlardan
kullanıma açık olmayanlardan onay
kaldırılmalıdır.

2.3. Yapılan son analizle ilgili sonuçları
model üzerinde görecek şekilde
oluşturmak için
AnalyzeLightingLighting seçilir.

Aktif 3D görünüm, Gün ışığı analizi kat
planları ve ilgili metraj alanları
güncellenecektir.

Değişiklikler sonucu sonuç başarılı
olduğunda yandaki bilgi ile
karşılaşılacaktır.
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Gün Işığı Analizi Çıktıları

Önceki adımdaki işlemle sonucu özetleyen
yandaki pencere açılır. Buna göre yapının
sertifikanın gerektirdiği %75 gün ışığını karşılamadığı
görülmektedir.

İstenen LEED seviyesine ulaşana kadar cam
malzeme tipi, kullanıma açık olan mekanlar ve ışık
kırıcılı alanlar üzerinde değişikler yapılarak
AnalyzeLightingLighting ile analiz işlemi
tekrarlatılabilir. Her yenilemede bu sonuç özet
ekranı çıkacaktır.

Görüleceği gibi Project Browser’a ilave _Lighting
Analysis ile başlayan yeni
öğeler eklenmiştir.

3D Views altındaki _Lighting Analysis Model View ışık
seviyesini 3D olarak gösterir.

Floor Plans’te seçilen katların gün ışığı render
görünümleri elde edilmiştir.

Schedules/Quantities kısmında, daha önceki adımda
oluşturulan _Lighting Analysis Room Schedules analiz
sonuçları ile güncellenmiş ve ayrıca _Lighting Analysis
Floor Schedule eklenmiştir.

NOT: Render sonuçlarını görmek için
AnalyzeLightingLighting ile sonucu yeniden
oluşturmak gerekebilir.
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3D Views _Lighting Analysis Model View

3D Görünüm analiz yapılan tüm katları gösterir. Görüntülenmesi istenmeyen kat analizleri
alttaki ayarlar kullanılarak kaldırılabilir:
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Floor Plans _Lighting Analysis -02-Floor Plan ve _Lighting Analysis -03-Floor Plan

Gün ışığı renk ölçeği

Plan ve 3D görünümlerdeki renkli AVF (Analysis Visualization Framework) fotometrik yüzeylere
tıklanarak PropertiesData altından 21 Eylül için 09:00 veya 15.00 saatlerinden hangisinin
görüneceği belirlenebilir.

Buradaki renk kodlu gösterim için aşağıdaki ayarlar kullanılmaktadır:
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Aynı ekranda Settings kısmından yandaki
gibi ışık düzeyini gösteren birimlerin
yüzeyde görünmesi sağlanabilir.

Schedules/Quantities _Lighting Analysis Room Schedules

Metraj liwtstesinin dışarıya aktarımı:

Bu liste geçmişte doğrudan LEED formlarına
LEED Credit Manager isimli bir eklenti yazılım
ile aktarılabiliyordu. Bu metraj listesi dışarıya
Revit uygulama menüsünden
ExportReportSchedule seçilerek .txt
dosyası (delimited text) olarak aktarılabilir.
Açılan pencerede alanları ayırması istenen
karakter seçilir:
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Bu dosya Excel’de
yandaki ayarlarla
açılabilir:

Schedules/Quantities _Lighting Analysis Floor Schedule


