
Modül 5: 
Rüzgar Enerjisi

BDIVE Tarafından
Hazırlanmıştır.



Rüzgar, yeryüzünün güneş 
tarafından eşit bir şekilde 

ısıtılmaması sebebiyle hareket 
eden hava akımıdır.

Farklı sıcaklıklardaki 
yüzeylerde ısı yayılımı/dağılımı 

nedeniyle hava akımları 
oluşur. 

Bu hava hareketi yenilenebilir 
ve süreklidir çünkü harekete 

geçirici güç yani kaynağı güneş 
ışınımlarıdır.
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Rüzgar Nedir ?



Hava akımlarının kinetik enerjisine rüzgar enerjisi denir.

Bu enerjinin yoğunluğu rüzgarın hızına bağlı olarak artar.

Rüzgar hızı ne kadar yüksek
olursa, rüzgardan o kadar fazla
enerji elde edebiliriz. Ortalama
rüzgar hızının daha yüksek olduğu
yüksek rakımda, belirli bir sürede
daha fazla rüzgar enerjisi
kullanabiliriz.

Rüzgar Enerjisi Nedir ?



Rüzgar enerjisi yüzlerce yıldır kullanılmaktadır. Yel 
değirmenleri, rüzgarın kinetik enerjisini mekanik 
enerjiye dönüştürdü ve su pompalamaya veya tahıl 
öğütmeye yardımcı oldu.

Modern çağda, rüzgar enerjisini elektriğe çeviren 
rüzgar türbinleri yapıyoruz. 

Rüzgar Enerjisi Kullanmak



Rüzgar türbinleri tek tek kurulabilir vaya birden fazla türbin bir sisteme ve
şebekeye bağlanabilir. Bir rüzgar santrali veya rüzgar çiftliği oluşturmak için
çok sayıda rüzgar türbini yan yana inşa edilebilir.

Rüzgar Enerjisi Kullanmak
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Yükselik (m)

Son 10 Yılların En Büyük Rüzgar Türbinleri & Artan Kapasite



RENAC

Rüzgar türbinleri, dikey veya yatay 
eksenli, 1-20 rotor kanatlı, dişli kutusu 
olan veya olmayan, mekanik enerjiyi 
elektriğe çeviren doğru akım veya 
alternatif akım jeneratörü ile 
tasarlanmışlardır.

Rüzgar enerjisi sistemi ana bileşenleri:

• Pervane kanadı
• Motor ve kontrol paneli
• Jeneratör ve elektronik bölüm
• Kule parçaları

Pervane kanadı

Motor

Kule

Göbek

Altyapı
Şebeke bağlantısı

Rüzgar Türbininin Parçaları / Bileşenleri



RENAC

Pervane kanatları
• Kanatlar rüzgarı yakalar ve enerjisini göbeğin 

dönüş hareketine dönüştürür. Göbek, enerjiyi 
pervane kanatlarından jeneratöre yönlendirir. 

• Üç kanatlı rotor, büyük rüzgar türbinleri tarafından 
üretilen enerji için en verimli olanıdır. 

Motor
• Motor, türbinin tüm mekanik elemanlarının

bulunduğu bölümü oluşturur. 

Rügar türbini kuleleri
• Rüzgar türbini kuleleri betondan, metalden, 

ahşaptan veya bu malzemelerin bir arada 
kullanılmasıyla yapılır. 

• Çoğu büyük rüzgar türbinleri, parçalar halinde 
üretilen çelik boru kulelerle inşa edilirler.
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Rüzgar Türbininin Parçaları / Bileşenleri



• (1) Makinenin zamanın en az %50'sinde 
kullanılabilir güç üretmesi için yeterli rüzgar var 
mı? 

• (2) Arazinin rüzgar profili üzerinde ne gibi etkileri 
olur?

• (3) Rüzgarın serbest akımını hangi engeller 
etkileyebilir?

Rüzgar enerji sitemlerinin ilk
yatırım maliyetlerinin yüksek
olması nedeniyle sadece iyi
bir alan seçilmesi yerine en 
iyi alanın seçilmesi
gerekmektedir. Saha analizi 
yapılırken şu üç temel soru 
cevaplanmalıdır:

Yeni Zellanda
Rüzgar Enerjisi Derneği

Rüzgar Türbinlerinin Konumlandırılması



Bir rüzgar çiftliğinin kurulumundan önce 
her zaman belirlenen alanda ön rüzgar 
ölçümü yapılmalıdır. Bu ölçüm, rüzgar 
hızını ve yönünü ölçmek için kullanılan 
bir cihaz olan anemometre ile yapılabilir.
Rüzgar hızlarının konumdan konuma 
karşılaştırılabilir olması için özellikle 
yükseklik açısından arazinin etkisinin 
dikkate alınması gerekir. 
Diğer hususlar, ağaçların ve doğal ve 
yapay kanyonların (kentsel binalar) 
varlığıdır. 

İyi bir alan

Kötü bir alan

Engeller

Çatıya monte edilen türbinlerTA..’de Rüzgar hozları

Rüzgar Türbinlerinin Konumlandırılması



Etkin maliyet/ Maliyet verimliliği
2010'ların sonlarına kadar, kıyıda rüzgar enerjisi teknolojisi, küresel ortalama 0,06
USD / kWh LCOE ile dünyanın çoğu bölgesindeki tüm yenilenebilir veya yenilenemez
enerji kaynakları arasında enerji üretimi için en ucuz çözümü sunmaktadır (IRENA,
2020). Bu, bir rüzgar enerjisi yatırımının çok uygun maliyetli olduğu ve kırsal alanlarda
elektrik üretimi için diğer tüm çözümlerden daha ucuz olabileceği anlamına gelir.

Bakım-Onarım hizmetleri
Rüzgar türbinleri, 25 yıllık kullanım ömürleri boyunca minimum bakım gerektirir. Çoğu
enerji santralinin aksine sürekli bir personel olması gerekli değildir. Rüzgar türbinleri
genellikle yılda iki ila üç kez önleyici bakım kontrolleri gerektirir. Rüzgar çiftliklerindeki
bakım-onarım çalışanları, dişli kutuları ve yataklar gibi hareketli parçaları yağlarlar,
sistem içindeki bağlantıları kontrol ederler ve oluşabilecek önemli sorunları çözerler.

Rüzgar Enerjisi Kullanımının Kısıtları ve Avantajları



Çevresel etkileri
Rüzgar türbinleri ekilebilir araziler, meralar ve terk edilmiş alanlarda araziyi çok işlevli
bir şekilde kullanarak çevre ile uyum içinde çalışabilmektedir. Bunun yanısıra çevre
koruması altındaki alanlara kurulumları önerilmez (çoğu durumda yasaktır).
Kurulumdan önce peyzaj/tabiat etkileri, gürültü, kuş göçü ve ekolojik koridorlar,
toprak yükü v.b. unsurlar dikkate alınmalıdır.

Hava şartları
Rüzgar enerjisi miktarı, hem kısa hem de uzun vadede hava durumuna bağlıdır. Her
kırsal alanda enerji depolama bir çözüm olmadığı için, özellikle de uzun süreli bir
depolama, türbin sahiplerinin rüzgarsız dönemlerde elektrik üretimi için alternatif bir
çözüm bulması gerekiyor. Her yıl rüzgarlı ve fırtınalı günlerin sayısı değişebilir ve bu
yüzden çiftçilerin yeterli rüzgarın olmadığı haftalara bile hazır olmaları önemlidir.
Tüm bunların yanı sıra, rüzgarlı bir sahadaki en yeni teknolojiye sahip rüzgar türbinleri
neredeyse her zaman elektrik üretebilirler.

Rüzgar Enerjisi Kullanımının Kısıtları ve Avantajları



Tahmin
Günlük ve haftalık rüzgar hızı tahmini son yıllarda çok gelişmiştir. Tahmini rüzgar
hızına ilişkin ücretsiz veriler, sonraki birkaç gün için bile çoğu AB ülkesinde
mevcuttur. Yine de rüzgar türbini sahipleri, elektrik üretiminin günlük miktarı ve
dağılımı konusunda küçük bir belirsizlikle karşı karşıya kalmaktadır.

Yerleşim yeri/ Konumlandırma
Rüzgar türbinlerinin kurulumunun teknik açıdan kısıtları olabilir. Örneğin,
sahanın erişilebilirliği veya inşaatı imkansız kılan toprak yapısı gibi.
Çiftliğin veya diğer tarımsal alanın konumu da ulusal elektrik şebekesine bağlantı
konusunda sorunlara neden olabilir. Ayrıca, kurulumla ilgili olarak çevresel ya da
doğal engeller olabilir.

Rüzgar Enerjisi Kullanımının Kısıtları ve Avantajları



Küçük ölçekli rüzgar türbinleri olarak tanımlanan en büyük türbinlerin nominal gücü 50
kW'dır ve bunlar:
- evler, küçük ve büyük çiftlikler ile küçük işletmeler için elektrik sağlarlar,
- büyük ticari rüzgar türbinlerinden çok daha düşük enerji çıkışına sahiptirler,
- hem dikey hem de yatay eksen tipi çalışabilirler .

Ne kadar elektrik sağlayabilirler/ üretebilirler?

Çap: 9 metre
Anma gerilimi/ maksimum güç: 20 kW

Ortalama rüzgar hızı: 5 m / s 🡪🡪 28.000 kWh / yıl elektrik
Ortalama rüzgar hızı: 8 m / s 🡪🡪 72.000 kWh / yıl elektrik

globalsources.com

Küçük Ölçekli Rüzgar Türbinleri



Daha küçük rüzgar türbinlerinin yapımı daha kolaydır ancak genellikle daha uzun 
amortisman süresine sahiptirler.  Seviyelendirilmiş Enerji Maliyeti (L LCOE) daha 
yüksektir. 

(LCOE: tesisin ömrü boyunca tüm indirimli maliyetler arasındaki oranın, teslim 
edilen gerçek enerji miktarlarının indirimli toplamına bölümü) 

Daha düşük rakım, daha düşük ortalama rüzgar hızı, kurulan her bir kW 
kapasitesinden sonra daha az güç.

Küçük ölçekli bir rüzgar enerjisi yatırımı, ulusal elektrik şebekesinden uzun bir 
mesafeyle ayrılmış bir çiftlik için daha ucuz bir çözüm olabilir. 

Çoğu AB ülkesinde, rüzgarlı yerlerde, bu tür küçük ölçekli rüzgar yatırımlarının
geri ödeme süresi ömürlerinden çok daha kısa olabilir, ancak satın alma ve
kurulum maliyetlerinin yanı sıra ülkenin mevcut elektrik fiyatları da her zaman
analiz edilmelidir.

Küçük Ölçekli Rüzgar Türbinlerinin Maliyeti / Ekonomisi



Vép: Batı Macaristan’da bir Macar 
Köyü

Ölçümler:
Bir yılda 172 gün rüzgarlı, bunun 68 
günü fırtınalı. Hakim rüzgar kuzeyden. 
Yatırım kararından önce köylülerin 
rüzgar enerjisi konusundaki tavırlarını 
görmek/enerjisine bakış açılarını 
ölçmek için bir anket yapıldı. 

2005 yılında köyün yakınına 600 kW 
kapasiteli rüzgar türbini inşa edildi ve 
bu türbin halen çalışıyor. Türbin yılda 
ortalama 1,2 milyon kWh elektrik 
üretiyor ve bu da köy için yılda 5-6 
milyon Macar forinti tasarruf sağlıyor. 
Belediye yatırımın %20 hissesine 
sahiptir. 

Örnek Uygulama - Vép (Macaristan) Köyü’nde Kamu Rüzgar Enerjisi Projesi



Yeni Zelanda'da çiftçilere, arazilerine rüzgar türbinleri inşa etmenin faydaları nelerdir diye
soruldu?

Birçok çiftçi için rüzgardan yararlanmak, çiftliklerinin sürdürülebilirliğini ve üretkenliğini
artırmalarına olanak tanır. Rüzgar çiftliği sadece gelir getirmekle kalmaz, aynı zamanda arazinin
sermaye değerini de artırır. Türbinlere ve ürettikleri güce sahip olmak için kira ve telif ücreti alınır.
Rüzgar türbinleri garantili bir yıllık gelir sağlar, bu da bir çiftliğin finansal açıdan sürdürülebilirliğini
artırır. Özel çalışan bir çiftçi için bu onların emeklilik planı olabilir .

Rüzgar türbinleri başka avantajlar da 
sağlar:
- türbinler aynı zamanda mükemmel

turistik yerlerdir - çiftlik turları.
- Rüzgar enerjisi yatırımı sayesinde eski 

yolların yerine yeni, düzgün  yollar 
yapıldı.

- koyunlar gölge veren ve onları rüzgar 
ve yağmurdan koruyan kulelere 
sarılmayı severler.

Yeni Zellanda Rüzgar Enerjisi Derneği

Örnek Uygulama-Yeni Zellanda’da Tarımda Rüzgar Enerjisi
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