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Bu	yazıda	Siemens'in	ASA	yangın	algılama	teknolojisinin	temel	prensipleri 
ortaya	koyulacaktır.	ASA,	Gelişmiş	Sinyal	Analizi	anlamına	gelmekte	olup, 
dedektörlerin	kullanıldığı	geniş	uygulama	alanları	için	güvenilir	ve	yanlış 
alarma	karşı	dayanıklı	bir	yangın	algılama	sistemi	sağlar.

Saçılmış kızılötes� ışığın algılanması �ç�n �k� farklı açının kullanılması, farklı yangın türler�n�n
b�rb�r�nden ayırt ed�leb�lmes�ne �mkan ver�r. Aynı muhafazanın �ç�nde bulunan �k� sıcaklık sensörü ve
farklı b�r ürün vers�yonunda bulunan CO sensörü, anlık yangın tehd�tler�n�n değerlend�r�lmes�nde hep
b�rl�kte kullanılır. S�nyal �şleme sırasında yangın emareler� gerçek zamanlı olarak tanınır ve dedektör
yanıtının d�nam�k olarak bel�rlenmes� mümkün olur.
Bu yaklaşım, hem alevl� (açık) hem de alevs�z yangınların algılanmasında, ancak ve ancak temel
olarak b�rb�r�nden farklı ve daha az çevre dostu teknoloj�ler�n b�r arada kullanılmasıyla ulaşılab�lecek
denkleşt�r�lm�ş b�r yanıt ver�lmes�n� sağlar.

GİRİŞ

Duman algılamada saçılmış ışık algılama hal�hazırda olgunlaşmış b�r teknoloj�d�r. 40 yıldan uzun
süred�r var olup sürekl� olarak gel�şt�r�lm�ş, daha doğru ve güven�l�r dedektörler�n üret�lmes�ne yol
açmıştır. Ancak saçılmış ışık (fotoelektr�k) dedektörler� günümüzde dah� en başında olduğu g�b� tek
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sensörlü �ler� saçılımlı c�hazlardır. Ucuz ev dedektörler�nden endüstr�yel uygulamalarda kullanılan
daha karmaşık ve pahalı dedektörlere kadar uzanan farklı ürünler kıyaslandığında, tüm bu
c�hazlarda ortak olarak sensör odacığına g�ren aerosoller�n yol açtığı güçlü saçılım s�nyaller�n� alan
küçük sayılab�lecek b�r saçılım açısının (�ler� saçılım) kullanıldığı görülmekted�r. Saçılan ışığın erken
algılama aşamasında nA mertebes�nde akımlar ürett�ğ� hesaba katıldığında, bu yaklaşımın foto
ampl�f�katörler�n uygun mal�yetl� ve EMC açısından sağlam b�r b�ç�mde tasarlanmasına �mkan verd�ğ�
aş�kardır.
Tek sensörlü fotoelektr�k dedektörler�n hassas�yet�, yürürlüktek� standartların (ISO, EN, UL, FM ve
hatta ulusal standartlar) test yangınlarına göre bel�rlenmekted�r. Bunlar aynı f�z�ksel prens�b�
paylaştığı �ç�n, bu dedektörler�n aldatıcı kaynaklara olan hassas�yet� (buhar, toz, genell�kle yangın
kaynaklı olmayan aerosoller) üret�c�n�n b�lg� sev�yes�ne ve yaratıcılığına bağlı olmaktadır. Algılama
elemanının �stenmeyen ışıktan koruma ve duman g�r�ş� özell�ğ� arasında uygun b�r dengen�n
sağlandığı opt�m�ze ed�lm�ş b�r mekan�k tasarımın yapılması �ç�n bu konuda üst düzey uzmanlığa ve
opt�k, aerod�nam�k, malzeme b�l�m� g�b� çok sayıda farklı d�s�pl�n hakkında der�nlemes�ne b�lg�
b�r�k�m�ne sah�p olunması gerekmekted�r.
ASA teknoloj�s�n�n, tek saçılımlı ürün türev�nde aldatıcı kaynaklara karşı d�renc�n yükselt�lmes� �ç�n
yukarıda bahs� geçen uzmanlıklardan ve bazı ana ASA s�nyal �şleme özell�kler�nden (medyan ve
yanıt süres� f�ltres� g�b�) faydalanılmaktadır.

Yukarıda tar�f ed�len f�z�ksel sınırların aşılması amacıyla, yaklaşık y�rm� yıl önce yangın olaylarının
algılanması �ç�n farklı f�z�ksel prens�pler b�r arada kullanılarak bu c�hazın daha gel�şm�ş örnekler�� olan
çok sensörlü ve çok kr�terl� dedektörler gel�şt�r�lm�şt�r.

B�r ASA Dedektörünün Sensör Tasarımı
Sadece Gel�şm�ş S�nyal Anal�z� adına bakılarak, ASA'�n yangın algılama algor�tmaları yan� s�nyal
�şleme �ç�n kullanıldığı söyleneb�l�r. Ancak, güven�l�r b�r tehl�ke değerlend�rmes�n�n ön koşulu
sensörlerden gelen s�nyaller�n doğru ölçülmes�d�r.
Ç�ft saçılımlı ASA dedektörü aşağıdak� algılama b�leşenler�nden meydana gel�r:

Ç�ft saçılımlı ASA dedektörü aşağıdak�
algılama b�leşenler�nden meydana gel�r:

1. Yaklaşık 60° �ler� saçılım ve yaklaşık 120° ger� saçılım açıları elde ed�lecek şek�lde alıcıya (3) göre
konumlandırılan �k� kızılötes� yarı �letken ışık kaynağı
2. Şek�l 1'de, �k� kaynaktan (1) çıkan kırmızı ışık kon�s� göster�lm�şt�r
3. Uzamsal özell�kler� yeş�l olarak göster�lm�ş, �k� kaynaktan gelen ışık kon�ler�yle kes�şen (2) ve
saçılım hacm�n� meydana get�ren kızılötes� ışık alıcısı
4. Dumanın saçmadığı ışıktan (har�c� kızılötes� radyasyon veya �k� kaynaktan yansıyan ışık g�b�)
kaynaklanan alıcı elemanın ön beslemes�n� bastıran lab�rent veya ışık kapanı. Lab�rent, dumanın
ölçüm hacm�ne penetre etmes�ne �z�n verecek kadar açık olmalı ve ün�form b�r yönlü yanıt ver�lmes�n�
sağlamalıdır. Bu, algılamanın temel unsurlarından b�r�d�r [6].
5. İk� sıcaklık sensörü ortam havasının sıcaklığını ölçer. Her yönden ölçülen sıcaklık değ�ş�m�ne denk
b�r yanıt ver�lmes�n� sağlayacak ve aynı zamanda düşük prof�ll� b�r algılamaya �mkan verecek şek�lde
b�rb�r�nden 180° aralıkla yerleşt�r�l�rler.
6. CO sensörü (ayrı b�r ürün model�) ortam havasındak� karbonmonoks�t konsantrasyonunu sub-ppm
çözünürlükle anında ölçer. Ser� üret�mde %10'dan daha �y� hassas mutlak kal�brasyonla b�rl�kte düşük
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CO sev�yeler�n�n algılanmasına �mkan tanır, dedektörün yangına karşı hassas�yet�n� yanlış alarm
oranını yükseltmeden arttırır.

Yangın Türler�n� B�rb�r�nden Ayırt Etme Amaçlı Saçılmış Işık Algılama
1970'lerde ve 80'lerde farklı parçacık boyutlarına duyarlı duman algılaması �ç�n çeş�tl� saçılım
açılarının ve/veya dalga boylarının kullanıldığı, farklı yangın t�pler�ne karşı daha dengel� b�r yanıt
sunan çok sayıda rapor ve patent başvurusu (örn. "WO 84/01650, ss.8-9, 26.04.1984" ve
"DE2630632, 1972") düzenlenm�şt�r. Bu raporlar saçılım teknoloj�s� �le algılamayla �lg�l� gel�şmeler�n
�lk örnekler� olup b�rçok teknoloj� ve ürün bu yapı üzer�ne gel�şt�r�lm�şt�r.
Ancak, güven�l�r ve uygun mal�yetl� ışık kaynaklarının ve algılama elemanlarının mevcut olması �ç�n
zaman geçmes� gerekm�şt�r. Burada, sadece üret�m anındak� değ�l yıllar boyunca kullanıldıktan
sonrak� algılama performanslarının öngörüleb�lmes� �ç�n elektro-opt�k b�leşenler�n bozunmasının
değerlend�r�lmes� önem arz etmekted�r. Ayrıca ser� üret�me geç�leb�lmes� �ç�n uygun mal�yetl� b�r
kurulum �ht�mal�n�n yanı sıra, hassas ancak zaman açısından ver�ml� b�r opt�k kal�brasyonun
gel�şt�r�lmes�n�n gerekl� olduğu da bel�rt�lmel�d�r. Yukarıda bahsed�len yöntemler ürünün gen�ş
uygulama alanlarında kullanım �mkanı bulmasını sağlamakta, uygun mal�yetl� olmasını ve sadece
özel uygulamalarda kullanılmamasını mümkün kılmaktadır.

Yangın Türler�n� B�rb�r�nden Ayırt Etme
Amaçlı Saçılmış Işık Algılama

Yukarıdak� şek�lde TF1 (alevl� odun ateş�) ve TF2 (alevs�z odun) test yangınlarının EN54-7'den sonra
ölçülen saçılım kes�tler�n�n CEN duman tünel�nde kullanılan paraf�n aerosol �le 523nm dalga boyunda
karşılaştırılması graf�ğ�n� göstermekted�r.
Şek�l 2'de çok daha küçük parçacıklar üreten açık odun yangını g�b� alevl� yangınların alevs�z
yangınlara göre çok daha küçük s�nyaller oluşturduğu göster�lmekted�r. Bu durum, saçılmış s�nyal
genl�ğ�n�n çok çabuk tırmanmasından dolayıdır (dalga boyundan çok daha küçük olan parçacıklar
�ç�n, parçacık çapının 4. kuvvet�yle). Ayrıca, ölçülen d�ferans�yel kes�tler�n terc�hen b�r� 90°'n�n altında
(�ler�) ve b�r� 90°'n�n üstünde (ger�) olan farklı saçılım açılarındak� oranı (logar�tm�k ölçek kullanıldığına
d�kkat ed�n�z) alevl� (TF1) ve alevs�z yangınlar (TF2) �ç�n farklıdır.
Bu b�lg�, farklı yangın t�pler�n�n ( tanınmasını sağlayan algor�tmaların tasarlanmasında
kullanılmaktadır. Şek�l 2'den �ler�den ger�ye saçılımda oranlardak� en büyük farklılığa daha küçük �ler�
saçılımda ulaşılab�leceğ� çıkarılab�lmekle beraber, deney ver�tabanımız, �k�l� opt�k dedektörde 60° ve
120° açı komb�nasyonunun yangın aerosoller�ne duyarlılık ve aldatıcı aerosollere (çoğunlukla büyük
parçacıklar) az duyarlılık açısından çok �y� b�r denge sağladığını gösterm�şt�r.
Hal�hazırda bel�rt�lm�ş olduğu g�b�, ç�ft saçılım s�stem�nde farklı yangın aerosoller�ne karşı �sten�len
hassaslığa ulaşılab�lmes� �ç�n hassas b�r opt�k kal�brasyona (t�p�k olarak %10'dan �y�) �ht�yaç duyulur,
ancak bunun yanı sıra �ler� ve ger� saçılım s�nyaller�n�n de b�rl�kte eşleşt�r�leb�lmes� �ç�n özell�kle d�kkat
ed�lmes� gerekmekted�r. Üret�m sahasından ayrılan her dedektör �ç�n bu �k�nc�s� mümkün olmuyorsa,
o halde sahada doğru b�r yangın t�p� ayırt etme �şlem�n�n gerçekleşt�r�lmes� garant� ed�lemez.
EP1630759B1 (2008) ve EP1630758B1 (2007)'de tar�f ed�ld�ğ� üzere (ASA s�nyal �şleme sürec�n�n
detaylı b�r tar�f�n� sunan patentler) anlaşılmaktadır k�, b�r yangın olayında duman gel�ş�m� sırasında
dedektör sürekl� olarak hem saçılım s�nyaller�n� tak�p etmekte hem de farklı yangın t�pler�ne karşı
neredeyse denkleşt�r�lm�ş b�r hassaslık sağlamak amacıyla �ler�den ger�ye saçılım s�nyal� oranına
dayalı olarak aşağıdak� denklemde ver�len genel formla b�rl�kte uygun b�r doğrusal komb�nasyonu
gerçek zamanlı olarak seçmekted�r:
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S = k1 . (FW + BW) + k2 . (FW - BW) 
Bu denklem sonucunda elde ed�len S büyüklüğü, parçacık dumanından kaynaklanan tehl�ke
sev�yes�n�n anlık ölçümünü tems�l etmekted�r. S değer� uygun b�r şek�lde ağırlıklandırılarak aynı
dedektörle farklı uygulamalar �ç�n farklı hassaslıklara ulaşılab�l�r.

Gen�ş Uygulama Alanları �ç�n Çoklu Sensörlü/Çoklu Kr�terl� Algılama
Yukarıda tar�f ed�len �ler� ve ger� saçılım s�nyaller�n�n komb�nasyonu ASA dedektörler�nde hem stat�k
hem de d�ferans�yel sıcaklık ölçümler� �le b�r araya get�r�lmekted�r. Bu komb�nasyon yen� değ�ld�r
ancak parçacık boyutuna duyarlılık açısından hem yangının daha hızlı algılanması hem de rahatsız
ed�c� s�nyaller�n bastırılması �ç�n yararlı ek b�lg�ler sunmaktadır.
ASA teknoloj�s� özel konsept�nden, yan� devam eden b�r yangın olayını (veya yangın dışı olayı)
karakter�ze eden anlık genl�k, eğ�m, kısa vadel� varyasyonlar vb. g�b� büyüklükler�n değerler�nden
faydalanır ve dedektörün yanıt süres�yle hassaslığını d�nam�k b�r şek�lde uyarlar . En öneml�
özell�kler� ve bunların etk�ler�n�n b�r özet� Tablo 1'de sunulmuştur.

Gen�ş Uygulama Alanları �ç�n Çoklu
Sensörlü/Çoklu Kr�terl� Algılama

* Parametre seç�m�ne bağlıdır. ** Sadece UL t�p dedektörlerde
Bu özell�kler ASA dedektörler�nde farklı b�ç�mlerde b�r araya get�r�l�r: ör. bdaha hızlı yanıt,
denkleşt�r�lm�ş yanıt �ç�n tüm özell�kler dengel�d�r - alevl� yangın �ç�n daha hızlı ve aldatıcı kaynakları
�ç�n daha yavaş, aldatıcı kaynaklar �ç�n çok yavaş ve/veya duyarsız ancak y�ne de yürürlüktek�
standartların l�m�tler� �ç�nde vb. g�b�.
Bu şek�lde, �k� farklı sıcaklık değer� Denklem 1'dek� S �ç�n opt�k duyarlılık ayarı �le b�r araya get�r�lerek
ve buna farklı özell�k komb�nasyonlarından b�r� ve çok sayıda d�ğer yardımcı kr�ter de eklenerek
uygulamaya özgü b�r parametre kümes� oluşturulab�l�r. Yoğun deneyler ve saha deney�m�, çok sayıda
farklı uygulama �ç�n geçerl� olan ve temelde b�rb�r�nden farklı komb�ne parametre kümeler�n�n
kullanılmasını mümkün kılmıştır.
Bazı durumlarda, bel�rl� b�r uygulama �ç�n b�r parametre kümes�n�n tanımlanması, oda geometr�s�,
yangın r�sk�, aldatıcı kaynaklar, değer konsantrasyonu veya hayat� tehl�ke g�b� lokal kr�terler hesaba
katılarak sahadak� ölçümlerle mümkün olab�lmekted�r. Elde ed�len tanımlanmış parametre kümes� b�r
ASA dedektörüne yükleneb�l�r ve sadece bu özel duruma özgü kullanılab�l�r. (Bu özell�k dedektör
sev�yes�nde mevcuttur ve s�stem sev�yes�nde gel�şt�r�lmekted�r. Bu parametre kümeler�n�n onay (l�ste)
uygunluklarının sağlanması �ç�n tek tek anal�z ed�lmeler� gerek�r.)
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Control Panel�

Ayrıca, çok sayıda algılama unsuru bulundurulduğunda, aynı muhafazanın �ç�nde bulunan tekl�
sensör s�nyaller�ne dayalı olarak farklı alarm t�pler� oluşturulması, dolayısıyla farklı dedektörler�n tek
b�r muhafazaya entegre ed�lmes� mümkün olmaktadır. UL onaylı opt�k-termal-CO dedektöründe b�r
dedektör UL521 (Alarm Kanalı 4, ısı), UL268 (Alarm kaynağı 1, çoklu kr�terl� veya duman) ve UL2075
(Alarm kaynağı 2, CO) veya Denet�m (alarm kaynağı 3, CO/sıcaklık) uyarınca ayrı ayrı alarmları aynı
anda desteklemekted�r. EN'e göre düzenlenen ülkelerde EN54-7, EN54-5, CEA 4021 vb.
standartlarına uygun benzer dedektörler l�stelenm�şt�r.
EN ve UL bazlı dedektörler arasında çok sayıda ortak özell�k bulunmakla beraber, standartlar y�ne de
dedektör yanıtında öneml� farklılıklara yol açab�lmekted�r. Örneğ�n yangın deneyler�n�n doğası
neden�yle, EN54-7 standardı genel olarak daha uzun tepk� süreler�ne �z�n vermekte ancak UL268
test yangınlarında daha fazla d�nam�k bulunduğundan bunlar genell�kle daha sınırlayıcı olmakta ve
t�p�k olarak %25 daha kısa tepk� süres�n� şart koşarak yangın özell�kler�n�n değerlend�r�lmes�
neden�yle daha az varyasyona �z�n vermekted�r.
Yen� teknoloj�ler�n uygulanab�l�rl�ğ� açısından günümüzün yangın algılama standartlarının sınırlayıcı
özell�ğ�n� gösteren b�r başka örnek de, EN54-7 ve Ul268 standartlarındak� referans hassaslık ölçümü
s�stemler�nde ASA dedektörü yanıtının karşılaştırılmasıdır. Özetle, CEN duman tünel�nde EN54-7'de
tanımlandığı üzere maks�mum parçacık dağılımı 500nm ve 1000nm arasında olan, kırılım �nd�s� 1.4
olan çok dağılımlı b�r aerosol kullanılmaktadır. Bu tür b�r aerosolün üret�m�nde paraf�n yağı kullanılır.
Ayrıca, tükenme ölçümü 900 nm'de yapılır.
Öte yandan, UL 268'de tanımlandığı üzere duman kutusunda hem çok küçük parçacıkları hem de
büyük parçacıkları b�r arada bulunduran ve b�r açık yangının parçacık-duman özell�ğ�n� taşıyan b�r
pamuk lamba f�t�l� kullanılır (veya alternat�f olarak aerosol). Tükenme ölçümü 530 nm'de yapılır. EN
standartlarına ek olarak, UL268 standardında kes�n ölçümler gerekl�d�r - dedektör hassaslığı %0.5/ft
ve %4/ft arasında olmalıdır.
Her �k� standartta da dedektör hassas�yet�n� �fade etmek üzere aynı f�z�ksel büyüklük kullanılmaktadır:
%/ft veya %/m'de (ya da alternat�f olarak dB/m) tükenme. Ancak aerosollerdek� ve dalga boyundak�
farklılıklardan dolayı teor�k bazda yapılan yen�den hesaplamalar hatalı sonuçlara yol açmaktadır.
Doğru korelasyon �ç�n kullanılab�lecek tek yöntem ölçüm yöntem�d�r. Bu da önceden bel�rt�ld�ğ� g�b�
ASA dedektörler�n�n parçacık boyutuna hassas�yet�nden ve UL268'de bel�rt�len mutlak l�m�tlerden
dolayı aerosol stab�l�tes�n�n opt�k özell�kler� açısından kontrolü (hem kısa hem de uzun vadede) �ç�n
ek yöntemler anlamına gelmekte ve yen� ürünler�n ne zaman gel�şt�ğ�n�n öngörülmes� açısından
zorluklara yol açmaktadır.

Alevs�z ve Açık Yangınların Algılanma Performansı
Günümüzde yangın (duman) dedektörler�n�n opt�mum performansı gen�ş b�r tartışma konusudur. Bu
bağlamda, "opt�mum performans" �fades� güven�l�r yangın algılamayla b�rl�kte yanlış alarmlara karşı
da dayanıklı olmayı gerekt�rmekted�r. NFPA �yon�zasyon ve fotoelektr�k (opt�k) dedektörler�n b�rl�kte
kullanımının güven�l�r duman algılama �ç�n daha �y� b�r performans sunduğunu �ler� sürmüştür: "Ç�fte
alarmlar genell�kle alevs�z yangınlarda �yon�zasyon alarmlarından önce, alevl� yangınlarda �se
fotoelektr�k alarmlardan önce yanıt vermekted�r" . D�ğer araştırmacılar �se yanlış alarma karşı
dayanıklılık boyutunu da ele alarak sıcaklık ve CO s�nyaller�n�n de bu komb�nasyona dah�l
ed�lmes�n�n daha �deal b�r çözüm sunduğu f�kr�n� ortaya atmışlardır.
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İk� tek sensörlü duman algılama teknoloj�s�
b�rb�r�yle karşılaştırılmıştır

Şek�l 4'te �k� tek sensörlü duman algılama teknoloj�s� b�rb�r�yle karşılaştırılmıştır: �k� saçılan ışıklı
fotoelektr�k (saçılan ışık) ve �k� ısı sensörü (Şek�l 1'le kıyaslanarak, CO sensörsüz). Bu karşılaştırma,
�lg�l� dedektör t�p� �ç�n geçerl� duyarlılık aralığının tamamına dayalı olarak yapılmıştır. Hata çubukları
değerlend�r�len numuneler �ç�n �stat�st�ksel hataları göstermekted�r. Sadece tek b�r değer�n kullanıldığı
yerlerde 0.25'l�k ortalama standart sapma uygulanmıştır.
Karşılaştırma b�r tarafta alevs�z odun (TF2), d�ğer tarafta da açık alevl� (TF5) ve açık odun (TF1)
yangınları olacak şek�lde yapılmıştır . Dedektörün yanıtı, başlangıçtak� yakıt kütles�ne göre
normalleşt�r�lm�ş yanan kütle oranı c�ns�nden �fade ed�lm�şt�r (dedektör yanıtının ver�ld�ğ� anda yanmış
olan malzemen�n oranı). Bu da dedektör ne kadar hassassa, alarm anında o kadar az yanan kütle
oranı elde ed�leceğ� anlamına gelmekted�r (Şek�l 4'te %100 yanan kütle oranı 10 ün�teye karşılık
gelmekted�r). EN54-9 test yangınlarının parçacık boyutu sınırlarını tems�l ett�kler� �ç�n TF2 ve
TF1/TF5 yangınları seç�lm�şt�r.
Şek�l 4'te, fotoelektr�k ve �yon�zasyon dedektörler�n�n yanıtları arasında, bunların farklı f�z�ksel
algılama prens�pler�ne dayanan açık b�r ayrım olduğu görülmekted�r. Bu teknoloj�ler�n her �k�s� de
ağırlıklı olarak yangın türler�n�n b�r�ne karşı tepk� göstermekted�r. TF1'�n standart �ler� saçılımlı
dedektör �ç�n zorluk oluşturduğu ve �yon�zasyon dedektörünün daha üstün b�r performans gösterd�ğ�
b�l�nmekted�r. Ancak �yon�zasyon dedektörünün alevs�z yangınlara karşı hassaslığı da düşüktür. Çok
kr�terl� dedektörler �ç�n yen� EN standartlarında (örn. 54-29 ve -31) TF1 y�ne zorunlu test olarak
sunulmaktadır. Tekl� saçılımlı fotoelektr�k ve �yon�zasyon dedektörler�n�n komb�nasyon hal�nde
kullanımının şüphes�z oldukça gen�ş b�r yangın aerosolü spektrumunu kapsadığı sonucuna varılab�l�r.
Isı algılamanın da yardımıyla ç�ft saçılım prens�b�, �yon�zasyon teknoloj�s�n�n performansıyla
kıyaslandığında ASA dedektörler�n� açık yangınların algılanmasında çok daha duyarlı hale
get�rmekted�r. Buna benzer olarak ASA dedektörler� aynı temel prens�b� paylaştığından dolayı tek
sensörlü fotoelektr�k dedektörler�n�n alevs�z yangınlara olan duyarlılığını korumaktadır. Bu yüzden
çoğu yangın türüne verd�kler� yanıtlar da denk hale gelmekte, �deal algılama performansı
sunmaktadır. Ayrıca, uygulamaya özgü parametreler seç�lerek d�ğer yangın olaylarına ver�len yanıtlar
da akt�f olarak kontrol ed�leb�lmekted�r (Şek�l 4'te d�yagonal eksen üzer�ndek� hareket g�b�).

SONUÇ
Bu yazıda, yangın algılamada ASA teknoloj�s�n�n temel prens�pler� sunulmuş, �ler� ve ger�
algılama prens�pler�n�n kullanılması ve bunların farklı yangın t�pler�n� algılamadak�
performansı üzer�ne odaklanılmıştır.
Bu dedektörler�n ısı sensörler� �le b�rl�kte kullanılmasıyla açık (alevl�) yangınlara karşı yüksek
duyarlılığa ulaşılmakta, aynı zamanda saçılan ışık algılama prens�b� neden�yle alevs�z yangınlara
karşı hassaslık da korunab�lmekted�r. Bu şek�lde �deal yangın algılama sağlanab�lmekted�r. Ayrıca,
ayrı b�r ürün model�nde CO sensörü de kullanılarak toz ve buhar g�b� aldatıcı faktörlerden
kaynaklanan yanlış alarm oranları yükselt�lmeden bundan daha da yüksek yangın duyarlılığına
ulaşılması mümkün olab�lmekted�r.
Güven�l�r sensör s�nyaller�ne dayalı ASA s�nyal �şleme sürec� dedektörün farklı yangın t�pler�ne karşı
olduğu g�b� farklı ortamlara ve uygulamalara göre de d�nam�k ve adapte olab�len b�r yanıt
gel�şt�reb�lmes�n� mümkün kılmaktadır.
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