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1.1. Rüzgar Enerjisine Giriş1.1. Rüzgar Enerjisine Giriş  

 Fosil yakıtların maliyetlerindeki artışlar, rezervlerin azalması ve 

çevresel faktörlerden dolayı yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgi 

son 20 yıldır ciddi oranda artış göstermiştir.  

 

 Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler, maliyetlerdeki düşüşler 

ve devlet destekleri yenilenebilir enerji kaynaklarının piyasada 

geçerli bir enerji kaynağı olmasını sağlamıştır.  

 

 Bu kaynaklar içerisinde rüzgar enerjisi de hızlı bir gelişme gösteren 

yenilenebilir enerji kaynağıdır.   
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1.1. Rüzgar Enerjisine Giriş1.1. Rüzgar Enerjisine Giriş  

 Rüzgar enerjisi yel 

değirmenlerinde, sulama 

sistemlerinde ve denizcilikte 

yüzyıllardır kullanılan bir kaynaktır.  

 

 Yel değirmenlerinden elektrik 

üretimiyle ilgili ilk çalışmalar 19. 

yüzyılın sonunda yapılan bir 12 kW 

DC rüzgar türbini ile 

gerçekleştirilmiştir.  
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Charles Brush tarafından geliştirilen 

ilk türbin (1888) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_F._Brush


1.1. Rüzgar Enerjisine Giriş1.1. Rüzgar Enerjisine Giriş  

 Brush rüzgar türbini, 17 m çapında bir rotor ve 18 m yüksekliğinde 

bir kuleden oluşuyordu. Günümüz standartlarına göre 12 kW DC 

güce sahip olan bu türbinin 144 adet kanadı vardı ve dolayısıyla 

oldukça yavaş dönen bir çalışma sistemine sahipti.  

 

 Dinamosu, bataryaları şarj etmek ya da 100 tane akkor lambayı, 3 

tane ark lambayı ve Brush’ın laboratuarındaki çeşitli motorları 

çalıştırmak için kullanılıyordu.  

 

 Cleveland merkez istasyonuna 1900’de elektrik gelmesinden sonra 

makine kullanılmaz olup 1908’de kaderine terk edilmiştir.  
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 1891 yılında Danimarkalı bilim adamı Poul la Cour, elektroliz 

deneylerine gereken elektriği üretmek için bir rüzgar türbini 

tasarlamıştır. Daha sonraları bir regülatör geliştirerek kararlı bir 

gerilim kaynağı haline getirdiği türbini Askov köyünü beslemesi için 

kullanmıştır.  

 

 1900’lere gelindiğinde Danimarka’da 2500 civarında rüzgar türbini 

bulunmaktaydı. Toplam kurulu güç ise 30 MW civarındaydı 

 

 Orta Amerika’da 1850-1900 yılları arasında birçok (yaklaşık 6 

milyon) küçük güçlü rüzgar türbini kurulmuş ve sulama pompaları 

için kullanılmıştır.  
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 1980’lere gelene kadar bu teknoloji oldukça gelişmiş ve güvenilir ve 

verimli bir enerji kaynağı haline dönüşmüştür. Son 20 yılda bir çok 

türbin teknolojisi geliştirilmiş ve enerji verimliliği yükseltilmiştir. Türbin 

kapasiteleri birkaç kW’tan megawattlara kadar yükselmiştir.  

 Ayrıca, sadece karada kurulan (on-shore) türbinlere ek olarak 

denizde kurulan (off-shore) türbinler de geliştirilerek enerji 

potansiyeli ve verimlilik arttırılırken türbin maliyetleri düşmüştür.  
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 Dünya’da kurulu rüzgar gücü kapasitesi 20 yıldan bu yana hızlı bir 

artış göstermiştir.  



1.2. Rüzgar Enerjisinde Kullanılan Enerji Dönüşüm Sistemleri1.2. Rüzgar Enerjisinde Kullanılan Enerji Dönüşüm Sistemleri  
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 Bu artışın temel nedenleri klasik enerji kaynaklarındaki maliyet 

artışları, devlet teşviklerinin sağladığı finansmanlar, rüzgar 

türbinlerinin maliyetindeki düşüşler ve temiz enerji talebindeki artışlar 

olarak sıralanmaktadır.  
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 Evlerde kullanılan türbinler birkaç kW gücündeyken ticari kullanımda 

bu güç MW’lara kadar çıkmaktadır. Küçük ve orta ölçekli türbinler 

300 kW’ın altında güce sahipken bunlar evlerde, çiftliklerde ve ticari 

alanlarda kullanılmaktadır. 

 

 Küçük güçlü rüzgar türbinleri PV kaynaklar ya da dizel jeneratörlerle 

hibrid şekilde entegre edilerek şebeke etkileşimli ya da şebekeden 

bağımsız olarak kullanılırlar.  

 

 Öte yandan, büyük rüzgar türbinlerinin kapasiteleri ve boyutları 

sürekli artış göstermiştir.  
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 1980’lerde üretilen 50 kW gücündeki bir türbinin rotor çapı 15m iken 

günümüzde 7,5 MW gücüne ulaşan türbinlerin kanat çapları 126 

m’dir.  

 İleride geliştirilecek olan 10 MW gücündeki rüzgar türbininin kanat 

çapının ise 145 m olacağı ve Boeing 747 uçağın 2 katından daha 

büyük olacağı ön görülmektedir.  

 Bu artışın sonucunda kanat çapının karesiyle orantılı olarak artan 

enerji üretimi mümkün olacaktır. Mekanik güç formülünde, rüzgar 

hızının küpü ve kanat alanı önemli parametrelerdir.  
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 Şebekenin bulunmadığı yerlerde rüzgar türbinleri herhangi bir 

şebeke entegrasyonu olmadan kendi başlarına çalışırlar. Rüzgardan 

üretilen enerji sabit olmadığı için diğer enerji kaynakları da bu sistem 

içerisinde yer almalıdır.  

 

 Bu sistemlerde, PV ve jeneratör gibi ek kaynaklar gerekirken aynı 

zamanda daha güçlü bir dağıtım sistemi oluşturmak için enerji 

depolama alt yapısı da gerekir.  

 

 Bu ihtiyaçlardan ve artan maliyetlerden dolayı küçük rüzgar tesisleri 

dünya çapında kurulu gücün içerisinde çok az bir yer tutar.  
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 Kurulu türbinlerin büyük bir kısmı şebeke etkileşimli olarak çalışır ve 

üretilen enerji doğrudan şebekeye aktarılır. Generatörlerin büyük bir 

kısmı 690V çıkış gerilimi ürettiği için çıkış geriliminin kV’lara 

yükseltecek transformatörler de bu sistemlerin ihtiyaçları arasında 

yer alır.  

 

 Örneğin, 690V generatör geriliminin 35kV OG iletim hattına 

bağlantısı için rüzgar tesisi çıkışında transformatör istasyonunun 

kurulması gerekecektir. Bu gerilim şekilde gösterildiği gibi tesis 

çıkışında şebeke bağlantısını sağlayacaktır.  



1.2. Rüzgar Enerjisinde Kullanılan Enerji Dönüşüm Sistemleri1.2. Rüzgar Enerjisinde Kullanılan Enerji Dönüşüm Sistemleri  

1313  

Geycek RES (Mucur-150 MW) 154 kV 

Şalt sahası ve transformatörler 

Burgaz RES (14.9 MW) 
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 Büyük kapasiteli rüzgar tesisleri genellikle birkaç nedenden dolayı 

karada kurulurlar;  

 Kolay kurulum, düşük bakım maliyeti ve iletim hatlarına kolay erişim 

 

 Öte yandan, offshore tesisler de teknik ve ticari olarak 

gerçekleştirilebilen uygulamalardandır.  

 

 Offshore tesis kurulmasının temel nedeni, karada yeteri kadar rüzgar 

elde edilememesidir. Bu genellikle yoğun nüfusa sahip Avrupa 

ülkelerinde karşılaşılan bir durumdur. 
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 Offshore tesis kurulmasının bir diğer önemli nedeni ise rüzgarın 

denizde karaya göre daha yoğun ve daha kararlı olmasıdır. 

Rüzgardan üretilen elektrik enerjisinin, rüzgar hızının küpüyle orantılı 

olduğu hatırlanacak olursa bu durum denizde üretilecek enerjinin çok 

daha yüksek olacağını ispatlamaktadır.  

 

 Ayrıca akustik gürültü ve görsel etkenler gibi çevresel faktörler de 

offshore türbinlerde minimuma indirilmiştir. Bu gibi faktörler, denizde 

kurulan offshore tesislerin yayılmasında önemli gelişimler 

sağlamıştır.  
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 Dünyada birçok yerde offshore tesis 

prototipleri bulunsa da sınırlı sayıda 

ülke bu kapsamda işletilen büyük 

tesislere sahiptir. 

 

 Bu alanda en büyük tesisler İngiltere, 

Danimarka ve Hollanda’da bulunmakta 

olup 2012 yılındaki 4619 MW kurulu 

kapasitenin 2516 MW’ı İngiltereye, 856 

MW’ı Danimarka’ya ve 269 MW’ı ise 

Belçika’ya aittir.  
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Rüzgar Tesisi 
Toplam Kapasite 

(MW) 
Yer Türbinler ve Modelleri 

London Array 630 United Kingdom 175 × Siemens 3.6-120 

Greater Gabbard 504[5] United Kingdom 140 × Siemens 3.6-107 

Anholt 400 Denmark 111 × Siemens 3.6-120 

BARD Offshore 1 400 Germany 80 × BARD 5.0 

West of Duddon Sands 389 United Kingdom 108 × Siemens SWT-3.6-120 

Walney 

(phases 1&2) 
367.2 United Kingdom 102 × Siemens SWT-3.6-107 

Thorntonbank 

(phases 1-3) 
325 Belgium 

6 × Senvion 5MW, 

48 × Senvion 6.15MW 

Sheringham Shoal 315 United Kingdom 88 × Siemens 3.6-107 

Thanet 300 United Kingdom 100 × Vestas V90-3MW 

DanTysk 288 Germany 80 × Siemens SWT-3.6-120 

Meerwind Süd / Ost 288 Germany 80 × Siemens SWT-3.6-120 

Lincs 270 United Kingdom 75 × 3.6MW 

Northwind 216 Belgium 72 × Vestas V112-3.0MW 

Horns Rev 2 209.3 Denmark 91 × Siemens 2.3-93 

Rødsand II 207 Denmark 90 × Siemens 2.3-93 

Chenjiagang 

(Jiangsu) Xiangshui 
201 China 134 × 1.5MW 

Lynn 

and Inner Dowsing 
194 United Kingdom 54 × Siemens 3.6-107 

Robin Rigg 

(Solway Firth) 
180 United Kingdom 60 × Vestas V90-3MW 

Gunfleet Sands 172 United Kingdom 48 × Siemens 3.6-107 

Nysted (Rødsand I) 166 Denmark 72 × Siemens 2.3 

Bligh Bank (Belwind) 165 Belgium 55 × Vestas V90-3MW 

Horns Rev 1 160 Denmark 80 × Vestas V80-2MW 

Ormonde 150 United Kingdom 30 × Senvion 5M 

Longyuan Rudong 

Intertidal 

Demonstration 

150 China 

21 × Siemens 2.3-93; 

20 × Goldwind 2.5MW 

17 × Sinovel 3W 

2 × CSIC HZ 5.0-154 Prototype 

Princess Amalia 120 Netherlands 60 × Vestas V80-2MW 
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London Array 

Greater Gabbard 

BARD Offshore 1 
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 Rüzgar türbini, rüzgar enerji dönüşüm sisteminin en önemli 

parçasıdır. Gelişimine bağlı olarak çok çeşitli türbinler üretilmekle 

birlikte yatay ve dikey eksenli olarak iki tip yaygınlaşmıştır.  
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 Yatay eksenli rüzgâr türbinleri hem rüzgâr yönünde hem de rüzgâra 

karşı yönde çalışabilmektedir. Düşey eksenli türbinler ise rüzgârı her 

yönden kabul eder. Rotor dışındaki tüm bileşenler her iki rüzgâr 

türbininde de aynıdır. Günümüzde modern türbinlerin çoğu yatay 

eksen şeklinde tasarlanır.  

 

 Hesaba dayalı olarak yapılan ilk yatay eksenli rüzgar türbinlerinin 

tasarımı 1930’lu yıllarda Betz tarafından yapılmıştır. Bu rüzgar 

türbinlerinin teorik verimi % 59 olup literatürde Betz limiti olarak 

tanınır.  
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 Modern düşey eksenli rüzgar türbinleri üzerindeki ilk çalışmalar 

Savonius ve Darrieus tarafından yapılmıştır. Daha sonra düşey 

eksenli bu iki rüzgar çarkının üstünlükleri ve sakıncaları göz önünde 

bulundurularak birleşik Savonius-Darrieus rüzgar türbinleri 

geliştirilmiştir. 

 Yatay eksenli rüzgâr türbinleri hem rüzgâr yönünde hem de rüzgâra 

karşı yönde çalışabilmektedir. Düşey eksenli türbinler ise rüzgârı her 

yönden kabul eder. Rotor dışındaki tüm bileşenler her iki rüzgâr 

türbininde de aynıdır. Günümüzde modern türbinlerin çoğu yatay 

eksen şeklinde tasarlanır.  
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 Türbin kanatlarını kesen rüzgârın tamamı rotorda mekanik güce 

dönüşmez. Rüzgârın kinetik enerjisinden elde edilen mekaniksel güç 

ifadesi için rotor verimi hesaplanmalıdır.  

 Rotor kanatları tarafından yakalanan gerçek güç miktarı, rüzgâr 

kanalı girişi ile rüzgâr kanalı çıkışı hava akışları arasındaki kinetik 

enerjilerin farkıdır.  

Burada Cp rotor verimi olarak bilinir. Aynı 

şekilde genel olarak vi= v ve λ = vo/v 

tanımlandığında rotor veriminin maksimum 

değeri λ=1/ 3 iken elde edilir ve değeri 

Cpmax=0.5926 yada %59.26 olmaktadır.  
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 Rüzgar türbinleri, fiziksel yapılarının yanı sıra sabit hızlı ve değişken 

hızlı olarak da çalışma tiplerine göre sınıflandırılırlar.  

 

 Adından da anlaşılacağı üzere sabit hızlı türbinler dişli oranı, şebeke 

frekansı ve generatör kutup sayısı tarafından belirlenen ve 

neredeyse sabit denilebilecek bir hızda dönerler.  

 

 Maksimum dönüştürme verimi belirlene bu rüzgar hızında elde edilir 

ve bu hızın altında sistem veriminde düşüşler görülür. Yüksek 

hızlarda meydana gelebilecek zararlar ise kanatların aerodinamik 

kontrolüyle engellenir.  
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 Sabit hızlı türbinler, şebekeye sürekli salınan bir çıkış gücü aktarır ve 

bu durum da zayıf şebekelerde güç dalgalanmalarına neden olur. Bu 

türbin tipinde meydana gelen yüksek mekanik baskıyı önlemek için 

güçlü bir mekanik tasarım gerekir. 

 Öte yandan, değişken hızlı türbinler geniş bir rüzgar aralığında 

maksimum enerji dönüşümü sağlarlar. Bu türbinler, dönüş hızını 

rüzgar hızına göre ayarlayarak sürekli değişen bir dönüştürme 

oranıyla çalışırlar.  

 Bu durumda, kanat ucu hız oranı rüzgar hızına oranlanarak optimum 

seviyede tutulur ve farklı rüzgar hızlarında maksimum güç dönüşüm 

oranı elde edilir.  
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 Türbin kanatları 3 ile 15 m/s arasındaki rüzgarlarda normal olarak 

çalışabilmesi için tasarlanmış bir aerodinamik yapıya sahiptir. 15 ile 

25 m/s arasındaki rüzgar hızlarında türbinin zarar görmesini önlemek 

için aerodinamik güç kontrolü gereklidir.  

 

 Türbin kanatlarındaki aerodinamik gücü yönetmek için çeşitli 

yöntemler olsa da en yaygın kullanılanları durdurma ve kanat açısını 

değiştirme yöntemleridir.  

 

 En basit kontrol yöntemi ise rüzgar hızı 15 m/s’yi geçtiğinde 

kanatların rüzgara dik olarak döndürülmesiyle kanatlardaki hava 

türbülansını sınırlandıran pasif durdurma yöntemidir.   



1.5. Durdurma (1.5. Durdurma (StallStall) ve Kanat Açısı () ve Kanat Açısı (PitchPitch) Kontrolü) Kontrolü  

2727  

 Türbülans kanatlar üzerindeki kaldırma kuvvetini azaltır ve üretilen 

gücün düşürülmesi sağlanarak türbinin zarar görmesi önlenmiş olur.  

 

 Bu sistemde herhangi bir mekanik hareketlendirici, sensör ve 

kontrolcü bulunmadığı için pasif durdurmayla yapılan güç kontrolü 

kararlı ve düşük maliyetli bir sistemdir.  

 

 Bu sistemin temel dezavantajı ise düşük hızlarda güç dönüştürme 

veriminin azalmasıdır ve bu nedenle genellikle düşük güçlü rüzgar 

türbinlerinde kullanılır.  



1.5. Durdurma (1.5. Durdurma (StallStall) ve Kanat Açısı () ve Kanat Açısı (PitchPitch) Kontrolü) Kontrolü  

2828  

 Kanat açısı kontrolü, büyük güçlü türbinlerde kullanılır. 3 ile 15 m/s 

arasındaki rüzgar hızlarında olan normal çalışma şartlarında kanat 

açısı maksimum güç üretebilmek için sabit bir değere ayarlanır.  

 

 Rüzgar hızı anma hızının üstüne çıktığında, kanatlar rüzgar yönüne 

doğru döndürülerek üretilen güç azaltılır. Kanatlar dikey eksenlerinde 

rotor kulesine yerleştirilen hidrolik ya da elektromekanik dişli 

sistemiyle döndürülür ve her bir kanat birbirinden bağımsız olarak 

kontrol edilir. 

 

 Sonuç olarak üretilen güç, türbinin anma gücünü geçmeyecek 

şekilde sınırlandırılır.  



1.5. Durdurma (1.5. Durdurma (StallStall) ve Kanat Açısı () ve Kanat Açısı (PitchPitch) Kontrolü) Kontrolü  
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 Rüzgar hızının 25 m/s’den yüksek olduğu durumlarda kanatlar 

tamamen rüzgar yönünde ayarlanır ve güç üretimi durdurulur.  

 

 Bu yöntem, türbin korumasında etkilidir ve sert rüzgarlarda meydana 

gelecek hasarları önlemek için kullanılır. Kanatlar alan kontrolüyle 

tamamen yönlendirildiğinde rotor mekanik frenle kilitlenir ve türbin 

park moduna alınmış olur.   

 

 Bu sistemin dezavantajı ekstra karmaşıklık ve maliyet 

gerektirmesidir. Bunun yanı sıra, yavaş ilerleyen açı kontrolü  güçlü 

rüzgarlarda üretilen güçte salınımlara neden olur.  



1.5. Durdurma (1.5. Durdurma (StallStall) ve Kanat Açısı () ve Kanat Açısı (PitchPitch) Kontrolü) Kontrolü  
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 Bir diğer aerodinamik kontrol yöntemi ise aktif durdurma 

mekanizmasıdır. Bu yöntem de temel olarak kanat açısının 

yönlendirilmesiyle kullanılır.Kanatların açısı, durdurmayı sağlamak 

üzere rüzgarı karşıdan alacak şekilde konumlandırılır. 

 

 Aktif durdurma kontrolü, pasif durdurma mekanizmasının geliştirilmiş 

versiyonudur ve düşük rüzgar hızlarında da enerji dönüşüm verimini 

koruyabilir.  

 

 Bununla birlikte, açı kontrollü türbinler daha karmaşık sistemlerdir. 

Aktif durdurma yöntemi, genellikle orta ve yüksek güçlü türbinlerde 

kullanılır.  


