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Rüzgar Teknolojilerinde aerodinamik değişim

Çok eski dönemlerde yararlanılmaya başlanmasına rağmen modern 

rüzgar türbinleri diğer yenilenebilir enerji sistemlerine benzer şekilde 

1970'li yıllardaki petrol krizinden sonra gelişmeye başlamıştır.
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Poul La Cour'un 1891'de, Danimarka'da 

elektrik üreten rüzgar türbini (Hau, 2006)
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• Günümüzde daha çok elektrik üretmek amacıyla 

kullanılmaktadır. 

• Bu türbinler (Darrieus, Savonius vb.) ilk yatırım 

maliyetinden sonra ucuz enerji üretiminde çok 

avantajlar sunmaktadır. 

• Rüzgar türbinleri gece ve gündüz rüzgar olduğu 

sürece sürekli enerji üretirler ve herhangi bir zararlı 

gaz atmosfere salınmaz. 

• Rüzgar türbini kurulduğu arazinin yaklaşık %5'ini 

işgal ettiğinden ve türbin kanatları yerden yüksekte 

olduğundan kalan arazi, tarım, hayvancılık ve diğer 

amaçlarla kullanılabilmektedir (Çengel, 2003; 

Varınca ve Varank, 2005; Şimşek V, 2007).



ÖRNEK-1 (SORU):  

 

 Yerden 10 m yüksekte ortalama rüzgar hızı 6 m/s olan bir kırsal alanda 100 kW faydalı (rotor) güç 

elde etmek için imal edilecek olan pervane tipi rüzgar türbini çapını ve rotorun devir sayısını hesaplayınız. 

Rotor ekseni yerden 30 m yüksekliğindedir (30 m yüksekliğinde kule üzerine monte edilecektir). hava

=1.225 kg/m
3
 alınabilir. Kabullerde üst sınır değerleri alarak çözüm yapınız. 

 

ÇÖZÜM-1: 

v=6 m/s (10 m yükseklikte), Pf=Pr=100 kW, 

Kule yüksekliği ve rotor ekseni olan 30 m yükseklikteki rüzgar hızı bulunmalıdır. 
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  v=7.896 m/s  bulunur. 

100 kW=100 000 W rotor gücü sağlayacak bölge rüzgar gücü: P=
p
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C

P
 ifadesinde Cp güç katsayısı tablodan 

Cp=0.42 alınarak P=
42.0

100000
=238095 W bulunur. 
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P= 0.5 hava A v
3
 =238095=0.5*1.225 *A *(7.896)

3
  işleminden, 

A=701.34 m
2
   rotor süpürme alanı bulunur. 

Rüzgar türbini rotor çapı alan ifadesinden;  

A= D
2
/4=701.34 m

2
,  D=29.88=30 m   bulunur. 

Rotor devir sayısının bulunması için , rotor uç hız oranı 
v

R
  ifadesiyle,  

Tablodan  =10 (üst sınır değer) alınarak, R=D/2=30/2=15 m için, 
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  den  =5.264 1/s  ve  =2n/60 =5.264 ifadesinden n devir sayısı  

çekilerek,  n=50.26=50 d/d bulunur. 
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ÖRNEK-2 (SORU):  

Yerden 10 m yükseklikte 8 m/s rüzgar hızlı bir bölgede 0.5 güç sayısı ve 75 d/d ile çalışan, faydalı 

gücü 20 kW olan bir rüzgar türbini buradan sökülerek, aynı yükseklikteki rüzgar hızı değişmeyen bir kırsal 

alandaki 20 m yüksekliğindeki kuleye yerleştirilerek elektrik üretilmek isteniyor.  

Bu rüzgar türbininin: Rotor çapını, yeni çalışma yerindeki faydalı (rotor) gücünü, uç hız oranının 

sabit kaldığını kabul ederek yeni yerdeki devir sayısını hesaplayınız.  225.1h kg/m
3
, P=0.5  Av

3
, 

P/A=0.5  v
3
, vR / =U/v,  =2 n/60,  v/v0=(H/H0)

n
,   Cp=Pr/P,   P= QH/ 102,   n=0.25 dir. 

ÇÖZÜM: 

Pr=Pf=0.5 Cp  Av
3
=20 000 W=0.5 0.5 1.225  A 8

3
 ifadesinden , 

A=127.55 m
2
 rotor süpürme alanı bulunur. 

Rüzgar türbini rotor çapı alan ifadesinden; 

 A= D
2
/4=127.55 m

2
,  D=12.74 m  bulunur.  

v=8 m/s (10 m yükseklikte), Pf=Pr=20 kW, Cp=0.5 ve n=75 dev/dak iken, 

10 m yükseklikte v=8 m/s olan başka bir yerde 20 m yüksekliğe monte edildiğinde, Kule yüksekliği ve rotor 

eksen çapı olan 20 m yükseklikteki rüzgar hızı bulunmalıdır. 
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  v=9.51 m/s  bulunur. 

Eski yerinde Pf=Pr=20 kW iken yeni çalışma yerinde faydalı rotor gücü, 

Pf=Pr = Cp 0.5 hava A v
3
 =0.5*0.5*1.225 *127.55 *(9.51)

3
  işleminden, 

 

Pf=Pr=33 596.43 W=33.596 kW bulunur. 

Rotor devir sayısının bulunması için , rotor uç hız oranı 
v

u
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R



  ifadesiyle,  

Uç hız oranı sabit kaldığı için önceki çalışma yeri değerlerine göre uç hız oranı, 

 =2n/60=2/60=7.85 l/s ve R=D/2=12.74/2=6.37m için, 25.6
8

85.7*37.6
   

olarak bulunur. 

Yeni çalışma yerindeki 
51.9*60

*2*37.6
25.6
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ifadesinden, Devir sayısı n=89.10 d/d bulunur. 
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*Rüzgâr, güneş enerjisinin dolaylı bir ürünüdür ve

dünyaya ulaşan güneş enerjisinin yaklaşık % 2

kadarı rüzgâr türbinleri kullanılarak enerjiye

çevrilir. Rüzgâr türbinleri, rüzgârdaki kinetik

enerjiyi önce mekanik enerjiye daha sonra da

elektrik enerjisine dönüştüren sistemlerdir. Rüzgâr

türbinleri dönme eksenlerine göre;

*Yatay Eksenli Rüzgâr Türbinleri

*Düşey Eksenli Rüzgâr Türbinleri

*Eğik Eksenli Rüzgar Türbinleri olmak üzere üç

sınıfa ayrılırlar.
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Modern bir yatay eksenli elektrik üreten rüzgar türbin ünitesi kısımları
10



Pervaneyle şaftın aralarındaki hızı arttırıp, üretece daha
hızlı bir hareket iletilmesine yardımcı olur.

 Rotor: Gelen rüzgar hareketini şaft vasıtasıyla dişli kutusuna oradan
da jeneratöre gönderen en dış birimdir.

Mekanizması : Rotorun rüzgara dik olmadığı
durumlarda veya rüzgar yönü değiştiğinde türbini rotasında tutmaya
yarayan sistemdir.

Dönme hareketini üreteçe (Jeneratöre) iletir.

(Üreteç) : Dönme hareketinden elektrik enerjisi üreten
bölümdür. Doğru akımlı yada alternatif akımlı jenaratörler
kullanılabilir.

Aşırı yüklenme ve bir sorun olduğunda pervaneyi durdurmaya
yarar.

: Pervane ve motor bölümünü yerden güvenli bir yükseklikte
çalışmasını sağlar.Türbin imalat giderlerinin %11-20 sini kule imalatı
oluşturur.

Rüzgarın
hızını ve yönünü ölçmek için kullanılan cihazlardır.
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Büyük Güçlü Rüzgar Türbinlerinde Maliyet Dağılımı 

(600kW üzeri)

Ülkemiz için rüzgar türbinlerinin kW başına kurulu güç maliyeti yaklaşık 900€/kW-

1350€/kW'dır. Fiyatların yüksek olmasının nedenleri; gümrük vergisi, yerli üretimin az

olması, nakliye ve montaj vb sebeplerdir. 

Türbin teknolojisindeki gelişmeler rüzgar türbin maliyetlerini her geçen yıl ortalama % 

4-5 civarında düşürmektedir. 

Günümüzde büyük kapasiteli rüzgar türbinlerinin kurulu MW başına maliyeti 1.1-1.2 

milyon Euro civarındadır. 

Bu miktar şebekeye bağlantı ve kurulum masraflarına göre değişiklik göstermektedir.
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Konya rüzgar değerleri için rüzgar hız değerinin yaz aylarında daha yüksek 

seviyede olması dikkat çekicidir. Bu da tarımsal sulama ve enerji ihtiyaci için 

rüzgar enerjisinin Konya’da rahatlıkla kullanılabileceğini göstermektedir; 

çünkü tarımda enerji ihtiyacı yaz aylarında yüksek, diğer aylarda daha 

düşüktür. 
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rüzgar verilerinin analizinden 40 metre yüksekliğindeki bir kule üzerindeki birim 

rüzgar gücünün 2005 yılı için 308 W/m2, yıllık ortalama rüzgar hızının 6.01 m/s ve 

2006 yılı için ise sıra ile 295 W/m2 ve 5,87 m/s elde edilmiştir.



Klasik (Eski, Hollanda tipi) rüzgar türbinleri17



Bu tür türbinler, dönme
eksenleri rüzgar önüne paralel,
kanatları ise rüzgar yönüne
dik olarak çalışırlar. Rüzgarı
önden alan ve arkadan alan
tasarımlar olmak üzere iki
tipleri mevcuttur. Rüzgarı
önden alan tasarımlar daha
çok kullanılmaktadır. Bu

türbinlerin verimi yaklaşık %45’dir.

*Tek Kanatlı RT

*İki Kanatlı RT

*Üç Kanatlı RT

*Çok Kanatlı RT
18



*Dönme eksenleri rüzgar yönüne dik
ve düşey olan bu türbinlerin kanatları
da düşeydir. Bu türbinlerin rüzgarı
her yönden kabul edebilme
üstünlüğü vardır. Savonius tipi,
Darrieus tipi başlıca türlerdir .
Darrieus tipi düşey eksenli rüzgar
türbininde, düşey şekilde
yerleştirilmiş iki tane kanat vardır.
Kanatların içbükey ve dışbükey
yüzeyleri arasındaki çekme kuvveti
farkı nedeniyle dönme hareketi
oluşurlar. Bu tipteki rüzgar
türbinlerinin güç katsayısı 0,15’ten
azdır. Bu nedenle güç üretiminde
tercih edilmezler.
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Düşey eksenli rüzgar türbinlerinde, kanatların içbükey ve 

dışbükey yüzeyleri arasındaki çekme kuvveti farkı nedeniyle 

dönme hareketi oluşur.

*Aynı ilke Savonius (Savionis) rotorlarda daha özel bir şekilde 

kullanılır.

*Bu rotorda güç katsayısı 0,15’den daha azdır.

*Bu nedenle güç üretiminde tercih edilmezler.

*Bu rüzgar türbinlerinin dönme eksenleri düşey ve rüzgara 

diktir.

*Kanat kirişleri dönme eksenine dik olacak şekilde 

yerleştirilmiştir.

*Son yıllarda, yüksek verimleri nedeniyle düşey eksenli Darrieus

tipi rüzgar türbinlerine ilgi gözlenmektedir.
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Düşey eksenli rotor tipleri

Savonius-Rotor Darrieus-Rotor Cyclogiro-Rotor 
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Şekil : Modern 

düşey (dikey) 

eksenli rüzgar 

türbin çeşitleri: 

a-Darrieus, 

b-Savonius, 

c-Solarwind, 

d-Helisel, 

e-Noguchi,

f-Maglev, 

g-Cochrane
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H-Rotor H harfi görünümündeki dik eksenli bir rüzgar türbinidir. 

Dik konumdaki iki adet kanat  türbinin miline orta bölgelerinden 

bağlanmıştır.  Kanatlar airfoil profiline sahiptir ve türbin kaldırma 

kuvvetiyle çalışır.  Ekseninin dik olmasından dolay rüzgar yönüne 

karşı hassasiyeti yoktur.

Türbin kanatlarındaki iki adet 

kaldırma kuvvetiyle türbini 

döndüren tork meydana gelir. 

Hücum açısı dönme sırasında 

sürekli olarak değişir. Rüzgarı 

arkasından alan kanat diğer 

kanada göre daha az enerji 

tutar. Türbinin iki kanada sahip 

olması  titreşime sebep olabilir, 

bu sebeple üç kanatlı 

yapılabilirler.
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Darrieus türbini H-Rotor tipi türbine çok 

benzemektedir. Aralarındaki fark kanatların 

mile bağlanma şeklidir . Darrieus türbini 

yumurta çırpıcı görünümüne sahiptir. Kanat 

uçları mile alttan ve üstten bir eğri 

oluşturacak şekilde birleştirilmişlerdir. Eğri 

oluşturacak şekilde mille birleştirilen 

kanatlar,milin üst bölümünden halatlarla 

desteklenmelidir. 

Darrieus türbininin dezavantajlarından biri 

iyi bir kalkış torkuna sahip olmamasıdır. 

Bunun anlamı düşük rüzgar hızlarında 

kolayca dönmeye başlamayacak olmasıdır.  

Dönmeye başladıktan sonra iyi bir torka ve 

daimi elektrik üretim kapasitesine sahiptir.
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Dikey eksene sahip Darrieus ve H-Rotor rüzgar türbinleri  birbirlerine 

çok benzemektedir. Çok iyi kaldırma ve güç katsayısına sahiplerdir. 

İlk hareket torkları düşüktür. 
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*Savonius RT’ler ise iki yatay disk
arasına yerleştirilmiş ve merkezleri
birbirine göre simetrik olarak
kaydırılmış, “kanat” adı verilen iki
yarım silindirden oluşmaktadır.
Belirli bir hızla gelen rüzgarın
etkisiyle, çarkı oluşturan silindirin
iç kısmında pozitif ve dış kısmında
negatif bir moment oluşmaktadır.
Pozitif moment, negatif momentten
daha büyük olduğundan, dönme
hareketi pozitif moment yönünde
sağlanır. Aerodinamik performansı
düşük olduğu için ilk uygulama
alanları; havalandırma, su
pompalama gibi kısıtlı alanlar
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*Savonius türbini basit yapıdaki 

bir sürükleme kuvvetiyle çalışan 

rüzgar türbinidir. Dikey eksenli 

veya yatay eksenli olarak 

kurulumu yapılabilir. 

*Bir mil üzerine birbirlerine zıt 

olacak şekilde iki yarım silindirin 

monte edilmesiyle meydana 

gelirler.

*Sürükleme tip rüzgar türbinleri 

düşük güç katsayısına sahiptir ve 

bu nedenle kaldırma tiplere göre 

daha az verime sahiplerdir.
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Darrieus ve Savonius tipi rüzgar türbinleri 29



3. Diğer Rüzgar Türbinleri

*Bu rüzgar türbinlerinden biri eğik eksenli rüzgar türbinleridir.

*Eğik eksenli rüzgar türbinlerinde; dönme eksenleri, düşeyle 

rüzgar yönünde bir açı yapar.

*Ayrıca, kanatlar ve dönme ekseni arasında da belirli bir açı 

bulunmaktadır.

*Yaygın bir kullanım alanı yoktur.

*Tasarlanan ve üzerinde çalışmalar yapılan diğer bazı rüzgar 

türbinleri de aşağıdaki Şekiller ‘de görülmektedir.
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Diğer rüzgar türbin tipleri 31



*Rüzgar enerjisinin yaygın olarak kullanıldığı 
alanlardan birisi de su pompalama 
sistemleridir.

*Bu alanda hem yatay eksenli hem de düşey 
eksenli türbinleri görmek mümkündür.

*Ancak yatay eksenli türbinler daha yaygın 
olarak kullanılmaktadırlar.
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*Rüzgar türbinlerinin su pompalama 
sistemlerinde kullanımı ile ilgili 
kullanım alanları şöyle sıralanabilir:

*-Evle ilgili kullanımlar,

*-Çiftlik hayvanlarının su gereksinimleri,

*-Endüstriyel kullanım,

*-Tarımsal sulama
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*Rüzgar gücü, verimli ve 

ekonomik olarak su pompajı için 

kullanılabilir.

*Suyun depolanması ve 

gerektiğinde kullanımı 

mümkündür.

*Rüzgar pompaları, elektrik veya 

dizel pompalara oranla birçok 

avantaja sahiptir. 34



ÖZELLİKLERİ : Çok kanatlı, Düşük devirli, Düşük rüzgar hızlı, 

Orta verimli
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Elektrik İşleri Etüt 

İdaresince 

(Yenilenebilir Enerji 

Genel Müdürlüğü) su 

pompalama amaçlı 

yatay eksenli araştırma 

rüzgar türbini, kule ve 

su depoları
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BİR RÜZGAR TÜRBİNİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

Gücü: 3000w 

Voltaj:24, 32, 48VDC

Rotor Çapı: 4,5m

Ağırlık: 70kg

Kanat sayısı: 2

Üretime başlayacağı rüzgar hızı: 3,4 m/s

Dayanacağı rüzgar hızı:   55 m/s

(Aşırı rüzgara karşı koruma)
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BİR RÜZGAR TÜRBİNİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

Çalışma şekli: Şebekeye bağlı

Güç: 250 kW 

Voltaj: 415V ± %10

Rotor çapı: 30m

Ağırlık: 67 Ton

Kanat sayısı: 3

Üretime başlama rüzgar hızı: 4 m/s

Üretimi kesme rüzgar hızı:25 m/s

Süpürme alanı: 707 m2

Koruma sınıfı: IP54
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