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Onur ERDEM

ÖZET
Bir rüzgâr santralinin ekonomik olabilmesi için, santralin elektrik üretim mikta-

rı ve yatırım maliyetlerinin belirlenmesi gereklidir. Yatırım maliyetlerini belirle-

mede belirgin bir sorun yoktur. Önemli olan rüzgâr hızı, sürekliliği ve buna bağlı

olarak rüzgâr santralinin üretebileceği elektriği tahmin edebilmektir. Bu yazıda,

bir örnek rüzgâr santralinde üretilebilecek elektrik enerjisi hesabına nasıl bir

yaklaşım getirileceği anlatılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Rüzgâr Türbini, Rüzgâr Enerji Santrali, Elektrik Üretimi,

Bozcaada.

1. GİRİŞ
Zamanla gelişen rüzgâr türbini teknolojisi ile beraber, türbinlerin

kurulu güçleri artmıştır. Ayrıca ülkemizde, özellikle 2005 yılından

sonra, yenilenebilir enerji yatırımlarında çeşitli teşvik ve kolaylıklar

sağlanmış ve böylece gerek teknik altyapı, gerekse ekonomik olarak

rüzgâr enerji santralleri, konvansiyonel enerji santralleri ile rekabet

edebilecek duruma gelmiştir. Bunun sonucu olarak rüzgâr enerjisine

yatırım yapmak önceki yıllara kıyasla çok çekici hale gelmiştir.

Yatırım hesabı için en önemli belirsizlik üretilebilecek elektrik ener-

jisi miktarıdır. Bu potansiyelin belirlenmesi için nasıl bir yaklaşım

getirilebileceği adım adım gösterilecektir.

2. DÜNYADAKİ RÜZGÂR ENERJİSİNE BAKIŞ
Dünyanın rüzgâr enerji potansiyelini belirlemek zordur, fakat bilim-

sel çalışmalar ham rüzgâr potansiyelinin sadece %10’unun kullanıl-

masıyla, dünyanın elektrik enerji gereksiniminin tamamının karşıla-

nacağını öngörmüştür.

Dünya Enerji Konseyi (WEC), dünya rüzgâr kaynağının teknik

potansiyelini km2 başına 8 MW üretim kapasitesi ve %23 kapasite

faktörü kabul ederek, dünya potansiyelini yılda 20.000 TWh olarak

tahmin etmiştir. Yerden 10 metre yükseklikte dünya yüzeyinin yakla-

şık %27’sinin yıllık ortalama rüzgâr hızı 5,1 m/s’den daha yüksektir.

Uygun olmayan arazi, yerleşim alanları, tarımsal araçlar ve diğer
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To be economical with a wind turbine
power plant, it is necessary to deter-
mine electricity production of the plant
and its investment cost. There is not a
significant problem in determining the
investment cost. What is important is
the wind continuity and wind speed and
accordingly the estimation of the
amount of the electricity that plant can
produce. In this paper, we will discuss
how to, approach to the calculation of
the electrical energy capacity of a
power plant example.
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arazi kullanımları nedeniyle bu alanların sadece

%4’ü elektrik üreten rüzgâr santralleri için uygun-

dur. Bu alanlar, kıtasal alanlarının 500 kuzey ve

güney enlemleri arasında 1000 km2’lik sahil şeridi

içerisinde bulunmaktadır. Ekonomik, estetik ve

fiziksel sınırlama kıstasları nedeniyle bunun yaklaşık

1/3’ünün gerçekleştirilebileceği kabul edilmiştir [1].

Rüzgâr enerjisi bakımından denizler, karasal alanla-

ra göre daha zengindir. Kıyıdan 10 kilometre açık-

lıkta ve 10 metre su derinliği olan alanların enerji

potansiyeli 750 TWh/yıl iken, kıyıdan uzaklığı 30

kilometre ve su derinliği 40 metre olan yerlerde

3.500 TWh/yıl düzeyine çıkmaktadır. Bugüne kadar

yapılmış araştırmalar, dünyanın rüzgâr kaynağının

çok büyük ve neredeyse tüm bölgelere ve ülkelere

yayılmış durumda olduğunu göstermektedir.

Bunların büyüklükleri konusunda birçok değerlen-

dirme yapılmıştır. Bu tür çalışmalarda kullanılan

yöntem, yer yüzeyinden 10 metre yükseklikte, sani-

yede 5 m/s aşkın ortalama rüzgâr hızları olan kaç

km2 alan olduğunu belirlemektir. Bugün enerji üre-

tim maliyetleri ile rüzgâr enerjisinin kullanılması

için de bu hız kabul edilmektedir. Tablo 1, dünyada-

ki bazı ülkelerin rüzgâr enerjisi potansiyelleri ve

kurulu güçleri gösterilmiştir.

3. RÜZGÂR ENERJİSİ SİSTEMLERİNİN 
İNCELENMESİ

Rüzgâr, yeryüzünün eşit olmayan ısınması ve soğu-

ması sonucu ortaya çıkan kuvvetlerin etkisi ile olu-

şan hava hareketleridir. Rüzgâr enerjisi ise, rüzgârı

oluşturan hava akımının sahip olduğu hareket enerji-

sidir. Havanın dünya yüzeyi üzerinde hareket edebil-

mesini sağlayarak rüzgârı meydana getiren ve rüzgâ-

rın hızına etki eden atmosfer içindeki belli başlı kuv-

vetler ise; basınç gradyan kuvveti, Coriolis kuvveti,

merkezkaç kuvveti ve sürtünme kuvvetidir. Basınç

gradyan kuvveti, havayı yüksek basınçtan alçak

basınca doğru akıtmaya çalışacak şekilde etki eden

kuvvettir. Coriolis kuvveti ise, yer dönmesinin saptı-

rıcı kuvveti olarak bilinmektedir.

Rüzgârlar, genel olarak bir merkez etrafında dolanır-

lar. Bu hareketin neticesi olarak da, kendilerini dola-

nım merkezlerinden uzaklaştırmak isteyen bir kuv-

vet etkisi altında bulunurlar. Bu kuvvete, merkezkaç

kuvveti denilmektedir. Rüzgârın meydana getirilme-

sinde etkili olmayan, rüzgâr hızını yavaşlatmaya

çalışan kuvvete ise sürtünme kuvveti denir, yer

yakınında en büyüktür ve türbülanslar tarafından

yukarıya taşınır. Rüzgârın sürtünmesinden doğan

bu kuvvet, yer üstünde 450-600 m yüksekliğe

kadar rüzgârı yavaşlatmaktadır. Havanın bu kuv-

vetlerin etkisi altında kalmasıyla oluşan rüzgâr

enerjisinin bir bölümü, yararlı olan mekanik veya

elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Rüzgârın

gücünden yararlanılmaya başlanması eski dö-

nemlere dayanır ve günümüzde de hala bu tekno-

lojiyi geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir.

Şekil 1’de tarihlere göre rüzgâr türbinlerinin ulaş-

tığı yerden yükseklik sınırlarını gösterilmiştir.

4. RÜZGÂR TÜRBİNİ KANATLARINI
ETKİLEYEN BAŞLICA KUVVETLER VE 
FAKTÖRLER

Rüzgâr türbinlerinin optimum aerodinamik verim

alınacak şekilde tasarımı çok önemlidir. Uzun yıl-

lardan bu yana konu ile ilgili birçok araştırma

yapılmıştır. Yatay eksen, düşey eksen, tek kanat,
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450

70

781

132

84

––

––

Teknik Potansiyeli

MW TWh/yıl

12000 24

43000 86

35000 69

42000 85

57000 114

7000 15

14000 29

3000 7

20000 41

22000 44

83000 166

22000 44

2000 3

–– ––

816000 40.525

2010 Sonu

Gücü, MW

27214

20676

5797

5660

5204

3898

3798

2245

2163

1428

1328

1208

1011

4691

86321

Tablo1. Bazı Ülkelerin Rüzgâr Enerji Potansiyelleri
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çok kanat vb. gibi Ar-Ge çalışmaları süregelmekte-

dir. Rüzgâr türbini tasarımcıları arasında teknik bir

terim olan ‘The Danish Concept’; basit, güvenilir ve

dinamik bir tasarımı ifade etmektedir. Teknik olarak;

yatay eksenli ve 3 kanatlı ve bu 3 kanadın göbeğe

bağlandığı rüzgâr türbinini ifade etmektedir. Modern

rüzgâr türbinlerinin nasıl çalıştığını anlamak için

kanat profili ve bu kanat profili üzerine etkiyen 2

önemli aerodinamik kuvvet iyi bilinmelidir. Bunlar;

sürüklenme (drag) ve kaldırma (lift) kuvvetleridir.

Ayrıca güç hesabı için gölgeleme faktörü kavramını

da bilmek gereklidir.

4.1 Sürüklenme Kuvveti (Drag Force)
Sürüklenme kuvveti, cisim üzerinde akış yönünde

meydana gelen bir kuvvettir. Örneğin, düz bir plaka

üzerinde meydana gelecek maksimum sürüklenme

kuvveti, hava akışının cismin üzerine 90° dik geldi-

Şekil 1. Rüzgâr Türbinlerinin Boyutsal Gelişimi

Şekil 2. Deniz Üstü Kurulu Rüzgâr Enerji Santralinde Wake Effects
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ği durumda meydana gelirken; minimum sürüklen-

me kuvveti de, hava akışının cismin yüzeyine para-

lelken meydana gelir.

4.2 Kaldırma Kuvveti (Lift Force)
Kaldırma kuvveti, akışa dik olarak etki etmektedir.

Uçakların yerden havalanmasına da bu kuvvet neden

olmaktadır. Rüzgâr türbin tasarımı yapılırken Betz

ve Schmit Teoremleri uygulanmaktadır. Bu teorem-

lerin yardımıyla kanat veter açısı, tasarım açı hız

oranı, aerodinamik profil, hücum açısı ve kaldırma

katsayısı belirlenir. Betz Teoremi, tasarım için ekse-

nel kayıpları; Schmit Teoremi de akış yönündeki

Swirl kayıplarını dikkate alır. Profil kayıpları ve

kanat ucu civarındaki hava akışı nedeniyle kayıplar

her iki teoremde de dikkate alınmamıştır [1] [2].

4.3 Rüzgâr Türbini Gölgelenme Etkisi
(Wake Effects)

Rüzgâr enerji santrallerinde bazı rüzgâr türbinleri,

farklı aralıklarla sıra şeklinde veya arkaya dizilebi-

lirler. Bu dizilim, rüzgâr potansiyelinin en yüksek

olduğu noktalarda konuşlandırılır. Buna mikro

konuşlandırma (micrositing) denir. Bu tip yerleştir-

me veya optimizasyon bazı rüzgâr türbinlerinin bir-

birini gölgeleyerek üretimin düşmesine neden olur-

lar. Bu durum özellikle kompleks yapıdaki orografik

arazilerde büyük önem taşımaktadır. Gölgeleme

etkisi bazı rüzgâr enerji santrallerinde yıllık üretimi

önemli ölçüde etkileyebilmektedir.

Rüzgâr enerji santrali kurulacak arazide mümkün

mertebe düz bir yapıda olmalıdır. Ayrıca arazide

büyük yapı ve engeller de olmamalıdır. Şekil 3’de

küçük bir bina etrafındaki rüzgâr akış modeli veril-

miştir.

5. RÜZGÂR TÜRBİNİ GÜÇ ÜRETİMİ
Rüzgâr türbinleri rüzgâr akışının kinetik enerjisini

kullanırlar. Türbinlerde bulunan pervane bozulma-

mış rüzgâr hızını (Vb) düşürerek pervane arkasında

bulunan daha düşük şiddette rüzgâr hızına (Vg) çevi-

rirler. Hızlar arasındaki farklılık, rüzgârdan çıkarılan

enerjiyi ifade eder. Teorik olarak rüzgâr türbininden

çıkarılan enerji miktarı aşağıdaki gibi ifade edilmek-

tedir.

ρ
P = —– CpµAV3 (5.1)

2

Herhangi bir rüzgâr türbini tarafından üretilecek

maksimum güce; ‘anma güç’, türbinin rüzgâr enerji-

sinden elektrik enerjisi üretmeye başladığı rüzgâr

Şekil 3. Bina Etrafındaki Hava Akışı
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hızına da; ‘anma rüzgâr hızı’ denir. Rüzgâr türbinle-

rinin modellerine göre devreye girebileceği hıza;

‘devreye giriş hızı’; belirli bir rüzgâr hızından sonra-

ki hıza, güvenlik nedeni ile devreden çıktıkları hıza

da; ‘devreden çıkış hızı’ denir. Anma hızının üzerin-

deki rüzgâr hızlarından devreden çıkış hızlarına

kadar olan hızlarda üretilebilecek enerji miktarı var-

dır. Bu bağıntıyı gösteren grafiklere ‘güç eğrisi’

(power curve) denir. Şekil 4’de tipik bir rüzgâr türbi-

ninin güç eğrisi aşamaları görülebilir.

6. RÜZGÂR SAHASININ WINDSIM PROGRAMI
YARDIMIYLA MODELLENMESİ

Rüzgâr hızından rüzgâr potansiyelinin hesaplanma-

sında meteoroloji, istatistik, matematik bilgisi gerek-

mektedir. Rüzgâr hızının frekans dağılımı, Weibull

dağılımı yoluyla çözülür. Rayleigh olasılık dağılımı,

Weibull dağılımının özel bir durumu gibi düşünüle-

bilir.

WindSim programı araştırmalar için kullanılmıştır.

Bozcaada, çalışma yapılacak örnek arazi olarak

seçilmiştir. 12,5 x 12,5 km ebatlarında arazi ebatları

bulunmaktadır. Bozcaada rüzgâr haritasını elde

etmek amacıyla, rüzgâr kaynağı değerlendirme çalış-

malarına dayandırılmıştır. WindSim programı kar-

maşık arazilerde bu çalışmayı yapmayı kolaylaştır-

maktadır. Rüzgâr enerji santrali yapılmasına uygun

bölgeler bu çalışmada elde edilen rüzgâr kaynağı

haritasına göre kolaylıkla seçilmektedir. Rüzgâr

santrali konumlandırılacak sahanın yeri belirlendik-

ten sonra, rüzgâr türbinleri konumlandırılması yapıl-

mıştır.

6.1 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) 
Modeli

CFD bilgisayar modellemesiyle, ısı ve kütle transfe-

ri dâhil olmak üzere bütün akışkanı simüle eder.

CFD kullanılması bize bu projede projenin tasarlan-

ması için analiz sonuçlarıyla öngörüde bulunmamızı

sağlar ve tasarımımızı çok kısa bir sürede bitirir ve

ekonomik analizler yapmamızı sağlamaktadır.

Belirtildiği gibi WindSim programı rüzgâr kaynakla-

rını değerlendirme çalışmalarını kolaylaştırmak için

kullanılır. WindSim programı çalışmamızda CFD

kullanarak çözümü sağlamamızda kullanılır.

Norveç’in AS firması tarafından CFD’nin arazi

çalışmalarına uyarlanması için özel olarak tasarlan-

mış, çözülmeleri sayısal sonlu hacimler yöntemiyle

Navier-Stoke denklemlerinin çözümüne dayandırıl-

mıştır. Her bir sektör için arazi üzerinde akışın tespi-

tini yapmaktadır [3] [4].

Şekil 4. Güç Eğrisi Aşamaları
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Bozcaada’nın büyüklüğü göz önüne alınarak arazi-

nin 800.000 hücreye bölünmesi tecrübeli mühendis-

ler tarafından yeterli bulunmuştur. İncelemek istedi-

ğimiz rüzgâr 80 metredeki türbine gelen rüzgâr oldu-

ğundan programı kullanırken 3. boyut olan yüksekli-

ği de dikkate almak gereklidir.

6.2. Türbin Yerinin Belirlenmesi
Daha önce sıklaştırma yaptığımız arazi parçası üze-

rine rüzgâr türbinlerinin yerleşimi yapılacaktır. Bu

aşamada türbin yerleşimi yapılırken daha önce bah-

sedildiği gibi türbinlerin birbirlerine yakınlığı ve tür-

binin arkasına bir başka türbin yerleştirme konusun-

da bazı standartlar vardır; türbin yerleşimi yapılırken

bu standartlara dikkat edilmiştir. Türbin yerleşimine

yardımcı olması açısından haritanın izohips eğrile-

rinden faydalanılmıştır. Çıkan sonuçlar üzerinden

haritanın en yüksek noktalarına olmak üzere adanın

güneydoğusuna 3 adet, orta kısmına 3 adet ve en

kuzeyine, ayrıca adanın en yüksek noktasına 1 adet

olmak üzere 7 adet Vestas V90 marka 2MW’lık tür-

bin yerleştirilmiştir.

6.3 Rüzgâr Kaynağı
CFD tabanlı WindSim programı, rüzgâr kaynağı

belirlenmesinde Weibull dağılımını temel almakta-

dır. Rüzgâr hızının frekans dağılımı, Weibull dağılı-

mı yoluyla çözülür. Weibull dağılımı, 2 parametre ile

karakterize edilmektedir. Bu parametreler, şekil (k)

ve ölçek (c) parametreleridir. Ölçek (c) parametresi

ortalama rüzgâr hızını temsil etmektedir. Hızın şekil

faktörü (k) oranıdır. Örnekte, ortalama rüzgâr hızına

göre hesaplanmış Weibull dağılımı Tablo 2’de göste-

rilmiştir.

WindSim programı Weibull dağılımı yaparak Şekil

5’deki sonuçlar elde etmiştir. Çıkan sonuçlara göre

en kuvvetli rüzgâr hızı 4. sektör yani 900’den gel-

mektedir. 9,37 m/s’ye ulaşan rüzgâr hızı ayrıca en

sık maruz kalınan ikinci yöndür. %20 oranla 4. sek-

tör 2. sıradadır. En sık frekansta esen rüzgâr ise 11.

sektörden gelen yani 3.000’den esen rüzgârdır, fakat

bu yönden esen rüzgâr kaynağının hızı çok yüksek

olmamakla beraber ortalama 3,82 m/s’dir.

Türbinlerin dizilişinde rüzgâr hızının dağılım yönü

çok önemlidir. Yan yana dizilmiş türbinler birbirine

gölgeleme etkisi yapabilir. Bunun için, gelen rüzgâr-

ların, yan yana dizilen türbinlere dik doğrultuda gel-

mesi istenir. Rüzgâr türbinlerinin yerleşim planında

1., 2. ve 3. türbinler ile daha uzakta bulunan 4., 5. ve

6. türbinlerin genel uzama doğrultusu, kuzeydoğu

güneybatıdır. Bizim en sık gelen rüzgârımız kuzey-

batıdan, en hızlı gelen rüzgârımız da doğudan

Tablo 2. Weibull Dağılımı

Şekil 5. Bütün Sektörler İçin Frekans ve Hız Dağılımı
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esmektedir. Türbinlerimizin birbirlerini gölgeleme

etkisi minimum düzeyde kalacaktır ve maksimum

güç elde edilecektir.

6.4 Türbinlerin Birbirine Yaptıkları 
Gölgelemelerin İncelenmesi

Wake etkisi türbinin rüzgâr hızından güç elde edil-

mesi sırasında akışı bozup etrafındaki türbinlerin güç

elde edilmesini azaltma yönünde etki göstermesine

denilmektedir.

7. SONUÇ
Bozcaada’da, hub yüksekliği 80 metre olan, her biri

2 MW gücündeki, 7 türbinden oluşan bir rüzgâr

enerjisi santralinin oluşturması, WindSim progra-

mında simüle edilmiştir. Bu, kurulu gücü 14 MW

olan enerji santralinin yıllık 26,0 GWh enerji üretimi

gerçekleştirebileceği tahmini yapılmıştır. Wake etki-

sinden dolayı yaklaşık %1 oranında kayıp oluşacağı

ön görülmüştür. Tablo 3’de sonuçlar daha ayrıntılı

olarak görülebilir.

Sembol Listesi
ρ : Hava Yoğunluğu (kg/m3),

μ : Mekanik-Elektrik Katsayısı,

A : Kanat Alanı,

Vb : Pervane Önündeki Bozulmamış Rüzgâr Hızı,

Cp : Betz Limiti.
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