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1. GiriĢ 

1.1 Tarihçe 

İnsanoğlu yüzyıllardır rüzgar gücünden faydalanmaktadır. İlk olarak yelkenli 

gemilerle birlikte ulaştırmada rüzgardan yararlanılmıştı. O çağlarda bile denizciler 

rüzgarın kaldırma gücünü bilip kullanıyorlardı fakat bu gücün nasıl oluştuğunu 

açıklayacak fizik bilgisine sahip değillerdi. Daha sonraları yeldeğirmenleri ile tarım 

ve sulamada rüzgar gücünden uzun yıllar boyunca faydalanılmıştı. Sulamada 

kullanılan ilk değirmenler Persliler zamanında M.Ö. 500-900 arasında yapılmıştı. 

Dikey eksenli bir yapıya sahipti. İlk çağlarda dikey eksenli yel değirmenlerine karşın 

batı Avrupa‟da yatay eksenli yapı tercih edilmişti.  

Rüzgar gücünü elektrik üretmede ilk kullanan Amerikalı Charles F. Brush 

(1849-1929) idi [30]. Brush şebekede kullanılan verimli bir DC dinamo, ilk ticari ark 

lambaları ve  asit-kurşun aküler üretmişti. Kurduğu şirket, Edison General Electric 

Company ile birleşerek General Electric Company adını aldı. 1887-88 kışında Brush 

malikanesinin bahçesine ilk otomatik olarak çalışan elektrik üreten rüzgar türbinini 

kurdu. Rotor çapı 17 m. olan rotorda sedir ağacından yapılma 144 rotor kanadı vardı. 

Bu rüzgar türbini ilk vites kutusu barındıran rüzgar türbiniydi. Bu türbin 20 yıl 

boyunca çalıştı ve malikanenin bodrumundaki aküleri besledi. Büyük boyutlarına 

rağmen bu türbin çok verimli değildi. Generatörü 12 kW lıktı. Bunun nedeni 

kullanılan çok kanatlı  Amerikan Rüzgar Gülü tipinin çok verimli olmamasıydı.  

Daha az rotor kanatlı hızlı dönen türbinlerin daha verimli olduğunu 

Danimarkalı Poul La Cour (1846-1908) buldu. La Cour aslında bir meteorolojistti 

fakat aerodinamik ile ilgileniyordu, kendi deneyleri için kullandığı bir rüzgar tüneli 

bile vardı. 1891 yılında aerodinamik prensiplere sahip ilk rüzgar türbinin yaptı. 

Ayrıca dünyanın ilk Rüzgar Enerjisi dergisi gene Poul La Cour tarafından basıldı. 

1. Dünya Savaşında 25 kW‟lık türbinler Danimarka‟da yaygınlaştı fakat daha 

büyük güçlü buhar türbinleri yüzünden bu türbinlere ilgi kayboldu [30]. Büyük güçlü 
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şebekeye bağlı kullanıma yönelik ilk rüzgar enerjisi dönüşüm sistemleri 1931 yılında 

Rusya‟da 100 kW lık Balaclava rüzgar generatörü ile denenmiştir. Bu türbin Hazar 

Denizi kıyısında 2 yıl boyunca çalıştı. Bu tip denemelerin en büyüğü 1941 yılında 

Vermont yakınlarında 1,25 MW lık Smith-Putnam generatörü ile yapılmıştır. 1945 

yılında birkaç yüz saatlik çalışmanın sonunda rotor kanatlarından birinin kopması ile 

çalışmasına son verilmiştir. 

2. Dünya Savaşı sırasında F.L. Smidth isimli Danimarkalı bir mühendislik 

şirketi 2 ve 3 kanatlı rüzgar türbinleri kurdu. Poul La Cour un öğrencilerinden olan 

Johannes Juul 1956-57 de Danimarka Gedser de 3 kanatlı rüzgara karşı dönen bir 

rüzgar türbini kurdu. Asenkron generatörlü bu türbin 200 kW güce sahipti. Türbin 

duruş kontrollü idi ve Juul aerodinamik uç frenlerini keşfederek bu türbine eklemişti. 

Bu frenler aşırı hızlarda merkezkaç kuvveti ile devreye giriyorlardı. Bu türbin 11 yıl 

boyunca bakım görmeden çalıştı.  

1973 yılındaki ilk petrol krizinden sonra pek çok ülke alternatif enerji 

kaynaklarına yöneldi. Giderek daha büyük türbinler test edilmeye ve yapılmaya 

başlandı fakat bu türbinler çok pahalıya mal oldukları için yükselen enerji fiyatları 

rüzgar enerjisine karşı çıkılmasına neden oldu. Amerika‟da bu dönemde 13‟ü küçük 

güçlü (1 kW-40 kW) 5‟i büyük güçlü (100 kW-3,2 MW) olmak üzere 18 yatay 

eksenli rüzgar türbini ile güçleri 5 kW dan 500 kW a kadar çıkan birkaç düşey 

eksenli rüzgar türbini denendi. Avrupa‟da birkaç MW lık  türbinlerin geliştirilmesine 

geç başlandı ve ticari açıdan daha küçük başarılar sağlayabildi. Yatırımcılar genel 

olarak büyük güçlü olan sistemleri değil küçük güçlü sistemlere yöneldiler. 

1980‟ler de pek çok yeni ve gelişmiş yöntemler denenmeye başlandı [30]. İlk 

senkron generatörlü rüzgar türbini Twin 2MW bu dönemde yapıldı. Rüzgar yönünde 

dönen bu türbin senkron generatörlü ve değişken hızda çalışıyordu. Şebekeye güç 

elektroniği cihazları ile bağlanmıştı. 

1.2 Dünyada Rüzgar Enerjisi 

Geçen 10 yılda rüzgar enerjisi dünyanın en hızlı büyüyen enerji kaynağı 

olmuştur. Tablo 1.1‟de dünyanın önde gelen ülkelerindeki şebekeye bağlı rüzgar 

enerjisi miktarının 1995-2000 yılları arasındaki değişimi görülmektedir. 1997 yılında 
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7470 MW olan üretim kapasitesi 2004 yılında 47616 MW a çıkmıştır [31]. Rüzgar 

enerjisinin bu kadar popüler olmasının nedenleri temiz, ucuz, bol ve tükenmez bir 

enerji kaynağı olmasındandır. Bu özellikleri karşılayan başka bir enerji kaynağı 

yoktur. 1980lerde rüzgar enerjisinin kWh i 38 cent iken günümüzde bu rakam 4 cent 

civarlarına kadar düşmüştür [22]. Yapılan tahminlerde 2010 yılında bu rakamın 2,6 

cent, 2020 yılında 2,1 cent e kadar düşeceği tahmin edilmektedir. ABD enerji 

danışmanı Harry Braun„a göre rüzgar türbini üretimi otomobil gibi seri üretime 

geçirilirse rakamlar 1-2 cent arasına inecektir. Ucuz ve bol bulunan bir enerji kaynağı 

olması fiyatlarının sürekli olarak düşmesini sağlamaktadır. Çünkü OPEC gibi fiyat 

belirleyen bir organizasyon yoktur ve sadece birkaç ülkenin tekelindeki bir enerji 

kaynağı değildir. Rüzgar enerjisinin kullanımının bu şekilde artması küresel ısınmaya 

sebep olan karbon emisyonunu da azaltmaktadır.  

  

 

Bölge Ülke 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Amerika Kanada 21 21 26 83 126 139 

 ABD 1591 1596 1611 2141 2445 2610 

 Diğer 12 34 44 68 97 98 

Asya Çin 44 79 146 200 262 353 

 Hindistan 576 820 940 992 1035 1220 

 Diğer 10 13 22 33 79 157 

Avrupa Danimarka 637 835 1116 1420 1738 2341 

 Almanya 1132 1552 2081 2874 4442 6107 

 Yunanistan 28 29 29 55 158 274 

 İrlanda 7 11 53 64 74 122 

 İtalya 33 71 103 197 277 424 

 Hollanda 249 299 329 379 433 473 

 İspanya 133 249 512 880 1812 2836 

 İsveç 69 103 122 176 220 265 

 İngiltere 200 273 328 338 362 425 

 Diğer 43 74 120 170 221 363 

Diğer  36 46 57 83 151 242 

Yıl sonu Toplamı 4821 6104 7639 10253 13932 18449 

Yıllık ArtıĢ  1283 1535 2514 3779 4517 

 

Tablo 1.1 – Dünya genelinde Şebekeye Bağlı Rüzgar Enerjisi Kapasitesi (MW) [1] 
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Yapılan araştırmalar dünyanın rüzgar enerjisi potansiyelinin dünyanın elektrik 

enerjisi tüketiminden  5 kat fazla olduğunu ortaya koymuştur. 

1.3 Enerji DönüĢüm Sistemleri 

Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürmek için çoğunlukla 3 Fazlı 

generatörler kullanılır. AA generatörler döner bir manyetik alana sahiptir. Bu alan bir 

daimi mıknatısın dönmesi ile veya fırça-bilezik sistemlerinden akım geçirilerek 

meydana getirilir. Bu döner alanlar stator sargılarında akım endükler. Bu senkron 

generatörlerde sargılar birbirlerinden, elektriksel olarak, 120º lik açı farkı ile 

yerleştirilmişlerdir. Bunun sonucunda birbirlerinden 120º faz farkına sahip, 3 Faz 

alternatif akım üretilir. Gerilim, generatörün yapısına, döner alan hızına, uyarmaya 

ve yük karakteristiklerine bağlıdır. Sistem şebekeye bağlandığında gerilim ve frekans 

şebeke tarafından belirlenir. 

Asenkron motorlar döner alanı senkron hızda takip edemezler. Rotorlarında 

frekans farkına bağlı olarak bir moment oluşur. Şebeke tarafından beslenen asenkron 

makinalar bir sürücü sistem ile, bir rüzgar türbini gibi, senkron frekansın üzerinde bir 

frekansa çıkartılırlar ise generatör olarak çalışmaya başlarlar. Döner alanlarını 

besleyebilmek için asenkron makinalar reaktif güce ihtiyaç duyarlar. 

Enerji kullanıcısı, şebeke, genel olarak frekans, gerilim ve harmonikler için 

çok küçük toleransa sahiptir. Bu toleranslara değişik dizaynlar kullanılarak 

ulaşılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 dişli 

sistemi 

  Şekil 1.1   Doğrudan Şebekeye Bağlantı (ASG) 

      

n 
f ASG 
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Doğrudan Şebekeye bağlanan sistemler, döner alanlarını besleyebilmek için, 

endüktif reaktif güç tüketicisi konumundadırlar. Hız ayar aralıkları çok düşüktür.  

  snsn *1                                                         [1.1] 

Burada s kaymayı belirtir ve 0 ile 0,08 arasında çıkışa bağımlı olarak değişir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şebekeye bir DA aradevre üzerinden bağlanan sistemler de endüktif reaktif 

güç tüketicisi konumundadırlar. Bu sistemlerin şebekeye verdikleri reaktif güç 

kontrol edilebilir. Hız ayar aralığı n= 0,8...1,2 ns  arasında kontrol edilebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şebekeye bir AA dönüştürücü üzerinden bağlanan sistemler de endüktif 

reaktif güç tüketicisi konumndadır. Bu sistemler AA dönüştürücü sayesinde daha 

geniş bir hız ayar aralığı sunar. n= 0,8...1,2 ns 

 

 

 

 

 

 

 

 dişli 

sistemi 

  Şekil 1.2   Şebekeye Bir DA Aradevre Üzerinden Bağlanan Sistem 

n f ~ 
~ = 

= 

DA 

ASG 

 dişli 

sistemi 

  Şekil 1.3   Şebekeye Bir AA Dönüştürücü Üzerinden Bağlanan 

Sistem 

      

n f 

~ 
~ ASG 

 dişli 

sistemi 

  Şekil 1.4   Dinamik Kayma Kontrolü 

      

n f 
ASG 
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Dinamik kayma kontrollü sistemler endüktif reaktif güç tüketicisi 

durumundadır. Burada fırça ve bilezik sistemleri üzerinden rotora iletilen uyarma 

akımı güç elektroniği sistemleri ile kontrol edilerek kayma değerinin değişim aralığı 

yani hızın değişim aralığı kontrol edilebilir.  s0...0,1...(0,3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senkronüstü statik kramer sistemi endüktif reaktif güç tüketicisi 

konumundadır. Rotora verilen uyarma akımı AA-DA dönüştürücüler üzerinden 

iletilerek kontrol edilebilir bir hız değişimi sağlanır. Bu değişim sadece hızın artışı 

yönündedir. 

n= 1...1,3 ns (kontrol edilebilir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çift Beslemeli Asenkron Generatör sistemleri, Senkronüstü statik Kramer 

sistemleri gibi Güç Elektroniği elemanları yardımı ile uyarma akımını kontrol eder ve 

bu şekilde hız kontrolü sağlanır. Bu sistemde ki fark, hız kontrolünün senkron hızın 

 dişli 

sistemi 

  Şekil 1.5   Senkronüstü statik Kramer sistemi 

n 
f 

~ 
~ = 

= 

ASG 

 f dişli 

sistemi 

  Şekil 1.6   Çift Beslemeli Asenkron Generatör 

n 

~ 
~ 

ASG 
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altına inilecek ve üstüne çıkılacak şekilde olmasıdır. Kontrol edilebilen reaktif güç 

çıkışı sağlar. n= 0,8...1,2 ns  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doğrudan şebekeye bağlanan senkron generatörler kontrol edilebilen reaktif 

güç çıkışı sağlarlar. Uyarmanın güç elektroniği elemanları ile kontrolü geniş bir hız 

ayar aralığı sağlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DA Şebekesine bağlanılan durumlarda uyarma devresi AA kısımdan veya 

DA kısımdan alınabilir. Her iki durumda da uyarma akımı güç elektroniği elemanları 

ile değiştirilebilir. Bu sistemlerde hız ayar aralığı senkron hızın altını ve üstünü 

kapsayacak şekilde geniştir. n = 0,5 ....1,2   ns 

 

 

 

 

 

 dişli 

sistemi 

  Şekil 1.8   DA Şebekeye Bağlantı  

      

n SG ~ 

     = 

DA        U 

 dişli 

sistemi 

  Şekil 1.7   Doğrudan Şebekeye Bağlantı (SG) 

n SG 
f 
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DA aradevreli sistemlerde hız ayarı uyarma akımının güç elektroniği 

elemanları ile kontrolü yoluyla sağlanır. DA aradevresi ise kontrol edilebilir bir 

reaktif güç çıkışı sağlar. Sistem endüktif reaktif güç tüketicisidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.10 ile Şekil 1.9 sistemleri arasındaki fark tahrik kısmında dişli 

sisteminin olmayışıdır. Bu sistemdeki türbinler düşük hızda döndükleri için, sistemin 

çıkışı  güç elektroniği elemanları yardımı ile şebeke frekans ve gerilimine getirilir. 

 

 

 

 

 

 

 dişli 

sistemi 

  Şekil 1.9   DA Aradevre ile Şebekeye Bağlantı  

n SG ~ 

     = 

DA = 

     ~ 

f 

 

  Şekil 1.10  DA Aradevre ile Şebekeye Bağlantı  

     

n SG ~ 

     = 

DA = 

     ~ 

f 
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Şekil 1.11 de görülen sistem prensip olarak Şekil 1.10 da ki sistemin 

aynısıdır. Tek fark bu sistemde generatörün daimi mıknatıslı olması sonucunda 

uyarma devresinin ortadan kalkmış olmasıdır. DA aradevresi sistemin çıkışını şebeke 

frekansına ve gerilimine getirir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.12 de görülen sistem tek bir güç elektroniği sistemi yardımıyla 

şebekeye bağlanmasını sağlar. Bunun sonucu daha küçük bir hız ayar sahasıdır. 

Şekil 1.1, 1.2 ve 1.3 de gösterilen sistemler sincap kafesli asenkron 

generatörlü sistemlerdir. Şekil 1.4, 1.5 ve 1.6 da gösterilen sistemler bilezikli 

asenkron generatörlü sistemlerdir. Şekil 1.7, 1.8 , 1.9 ve 1.10 da görülen sistemler 

uyarmalı senkron generatörlü sistemlerdir. Şekil 1.11 ve 1.12 de görülen sistemler 

daimi mıknatıslı sistemleridir.  

 

  Şekil 1.11  DA Aradevre ile Şebekeye Bağlantı  

n  ~ 

     = 

DA = 

     ~ 

f 

 

  Şekil 1.12  Doğrudan AA Dönüştürücü ile Şebekeye Bağlantı  

      

n  ~ 

     ~ 

f 
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Enerji kullanıcısı, şebeke, genellikle gerilim, frekans, harmonik gibi 

elektriksel büyüklüklerde çok düşük tolerans değerlerine izin verir. Şekil 1.1 ve 1.7 

hiç esnek olmayan bir şebeke bağlantısı sağlar. Diğer sistemler güç elektroniği 

cihazları yardımı ile, belli bir dereceye kadar, mekanik hızın gerilim ve frekansdan 

bağımsız olmasını sağlar. Vites kutusu bulunmayan sistemlerde sadece senkron 

generatörler kullanılır. 

1.3.1 Asenkron Generatörlerin Yapısı 

Toz ve nemi engellemek için, rüzgar türbinlerinde kullanılan asenkron 

generatörler kapalı üniteler olarak üretilirler. Ana parça, bakır stator sargılarıdır. 3 

faz sistemlerde faz sargıları birbirlerinden elektriksel olarak 120 derecelik açılarla 

ayrılırlar. Manyetik akının oluşturacağı kayıpları azaltmak için generatör 

birbirlerinden yalıtılımış ince saçlardan inşa edilir. 

Bilezikli generatörlerde, benzer AA sargılar rotor çekirdeğine yerleştirilir. 

Akım bilezikler vasıtası ile aktarılır. 

Sincap kafesli generatörlerde, rotora alüminyum çubuklar yerleştirilmiştir. 

Bu iletken çubuklar her iki uçtan kısa devre edilir.  

Sincap kafesli sistemler basit yapıları ile dikkat çekerler. Sağlam yapıları 

sert koşullarda bile yüksek güvenlikli çalışma sağlar. Ayrıca yüksek miktarda 

üretilebilmeleri nedeni ile ucuzdurlar. 

1.3.2 Senkron Generatörlerin Yapısı 

Asenkron generatörlere göre, senkrron generatörler daha pahalıdırlar. AA 

sargıları ile stator, fanı taşıyan şaft, mil yatakları ve şasi asenkron generatörde olduğu 

gibidir.  

Çok güçlü büyük generatörler, her zaman olmasada, yuvarlak rotorlu 

senkron generatör yapısına sahiptir. Rotorda hem uyarma sargıları hemde amortisör 

sargılar bulunur. Rüzgar enerjisi sistemleri için uygun olan generatörler ise genellikle 

kilowatt ve birkaç megawatt mertebelerindedir. Bu güçlerde üretilen generatörler 

genellikle çıkık kutuplu senkron generatörlerdir.  
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1.3.3 Generatör Tiplerinin KarĢılaĢtırılması 

Multi-Megawatt rüzgar türbini sistemlerinde değişken hızlı sistemlere 

doğru bir yönelim söz konusudur. Bazı üreticiler büyük güçlü ürünlerinde sabit 

hızdan değişken hızlı sistemlere geçmektedirler. Günümüzde büyük çoğunlukla 

kullanılan sistem tipleri: 

 Kısmi Evirici Bağlantılı Çift Beslemeli Asenkron Generatör Sistemleri 

(Şekil 1.6) 

 Tam Evirici Bağlantılı Doğrudan Tahrikli Senkron Generatör 

Sistemleri(Şekil 1.10, Şekil 1.11, Şekil 1.12) 

 Dişli Sistemli Asenkron Generatör Sistemleri (Şekil 1.1) 

Bunlar dışında Dişli Sistemli Senkron Generatör Sistemleride mevcuttur. 

Önümüzdeki yıllarda çift beslemeli asenkron generatör sistemlerinde önemli bir 

gelişme beklenmemekte buna karşın Doğrudan Tahrikli sistemlerde önemli 

gelişmeler beklenmektedir. En önemli gelişme daimi mıknatısların kullanımıdır, 

diğer önemli gelişmede generatörlerin aktif kütlesinin azalmasıdır. Daimi 

mıknatısların tercih edilmemesinin en önemli sebebi olan fiyatlarının pahalı olması 

geçen yıllarla beraber fiyatların azalmasıyla beraber önemini yitirmiştir. Daimi 

mıknatıs kullanımının tek kötü yönü uyarmanın kontrol edilemez olmasıdır.  
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TEKNOLOJ DiĢli Sistemli  

2-Statorlu Asenkron 

Generatör 

Sistemleri 

DiĢli Sistemli Çift 

Beslemeli Asenkron 

Generatör Sistemleri 

Doğrudan Tahrikli 

Generatör Sistemleri 

GÜVENĠRLĠK Orta 

+Sincap Kafes 

-Dişli Sistemi 

En Kötü 

-Dişli Sistemi 

-Fırçalar 

-Rotor Sargıları 

En iyi 

+Dişli Sistemi Yok 

+Daimi Mıknatıslı 

modelde fırça yok 

-Rotoru sargılı modelde 

fırça var 

BAKIM 

GEREKSĠNĠMĠ 

Orta 

+Fırça Yok 

-Dişli Sisteminin yağ 

ve filtre değişim 

gereksinimleri 

En Kötü 

-Dişli Sisteminin yağ ve 

filtre değişim 

gereksinimleri 

-Fırçalar 

En İyi 

+Dişli Sistemi yok 

+Daimi mıknatıslı 

modelde fırça yok 

-Rotoru sargılı modelde 

fırça var 

ENERJĠ ÇIKIġI En Kötü 

-2 sabit hız 

Orta 

+Kısmen değişken hız 

En iyi 

+Tamamen değişken hız 

GÜÇ 

KALĠTESĠ 

En Kötü 

-Gölge Etkisi, 

kuvvetli akım 

dalgalanmalarına 

sebep olur 

En iyi 

+Değişken hız akım 

dalgalanmalarını azaltır 

-Dönüştürücü 

harmonikleri 

filtrelenmelidir 

En iyi 

+Değişken hız akım 

dalgalanmalarını azaltır 

-Dönüştürücü 

harmonikleri 

filtrelenmelidir 

MALĠYET En İyi 

+Yüksek hızlı 

Asenkron Generatör 

+Dönüştürücü yok 

-Dişli sistemi 

Orta 

+Yüksek hızlı Asenkron 

Generatör 

+Dönüştürücünün maliyeti 

düşük 

-Dişli sistemi 

En Kötü 

+Dişli sistemi yok 

-Düşük hızlı generatör 

-Dönüştürücünün maliyeti 

yüksek 

BOYUT En İyi 

+Ortamala 1m 

yükseklik 

+Hafif yapılı 

Orta 

+Ortamala 1m yükseklik 

+Hafif yapılı 

-Dönüştürücü ek yere 

ihtiyaç duyar 

En Kötü 

-3,2m ile 7,6m arası 

yükseklik 

-Ağır yapılı 

 

Tablo 1.2 – Rüzgar Gücü İle Enerji Üretim Sistemlerinin Karşılaştırılması [13] 
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2. RÜZGAR TÜRBĠNLERĠNĠN YAPISI 

2.1 RÜZGAR TÜRBĠNLERĠNĠ OLUġTURAN ELEMANLAR 

Yenilenebilir, bol ve bedava olması sebebi ile rüzgar enerjisi 1990 dan beri en 

hızlı büyüyen enerji kaynağıdır. 2003 yılı sonunda dünya çapında devreye girmiş 

olan toplam 40 GW gücünde rüzgar çiftlikleri mevcuttur [31]. Bu rakam 1999 

yılındaki rakamın 2 katı, 1994 yılındaki rakamın ise 10 katıdır. Mart 2004‟de “BTM 

Consulting” Danışmanlık firması, 2008 yılı sonunda 95 GW lık rüzgar enerjisi 

santralinin devreye girmiş olacağını öngörmüştür. Rüzgar enerjisinde ki bu gelişme 

büyük oranda gelişmiş ülkelerde ki sera etkisi yaratan gazların azaltılmasına yönelik 

çalışmalar sonucudur.  

Sapma sürücüsü 

Sapma motoru 
Yüksek Hız  

Şaftı 

Kule Kanat 

Fren 

Rüzgar 

Yönü 

Rotor 

Düşük Hız  

Şaftı 

Generatör 

Dişli Sistemi 

Kontrol sistemi 

Anemometre 

Kanat 

Açısı 

Dış Yüzey 

Rüzgar 

Kanatçığı 

Şekil 2.1 – Bir rüzgar Türbininin İç Aksamı 
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Rüzgar türbinleri dikey ve yatay olmak üzere ikiye ayrılır. Dikey rüzgar 

türbinleri daha çok deneysel olup, ticari amaçlı uygulamaları azdır. Günümüzde 

enerji üretiminde büyük oranda kullanılan sistemler yatay türbin sistemleridir. Böyle 

bir türbin sistemi Şekil 2.1 de görülmektedir.  

Şekil 2.1 de görülen sistem rüzgara karşı dönen bir rüzgar türbinidir. Bu 

sistemlerde kanatlar , rüzgar yönüne göre, mekanik ve elektriksel aksamın önünde 

bulunur. Ayrıca rüzgar yönünde dönen sistemlerde mevcuttur. Rüzgara karşı dönen 

sistemler, rüzgar türbin kulesinin etkisine girmeden enerji üretme avantajına sahiptir. 

Bu sistemin dezavantajı, rotorun esnek olmayan bir yapıya sahip olması gerekir ve 

kuleye bir miktar uzakta durmalıdır. Rüzgar yönünde dönen sistemlerde ise rotor 

esnek bir yapıya sahip olabilir. Bu üretim maliyetlerini azaltır ve rotor kanatlarının 

kuleye binen yükü üzerine almasını sağlar. Rüzgara karşı dönen sistemlere göre en 

büyük avantajı daha hafif olabilmesidir. Buna karşın rüzgar türbin kulesinin 

etkisinden geçtiği için rüzgar gücünde oynamalara yol açar. 

Şekil 2.1 de ki sistemler sırayla: 

a. Rotor: Kanatlar ve kanatları birleştiren merkez, rotor olarak adlandırılır. 

Geçmişte farklı sayıda kanatlı sistemler denenmiş olsada günümüzde 2 

kanatlı veya 3 kanatlı sistemler tercih edilir. Sistemin merkezi düşük hız 

şaftına bağlıdır. 

b. Kanatlar: Kanatlar, esen rüzgarın uçak kanatlarında yarattığı kaldırma 

kuvveti prensibi ile çalışırlar. Bu şekilde dönen sistemler rüzgar enerjisini 

rotora aktarırlar. Modern megawatt boyutlu sistemlerde bu kanat boyutları 

35 metreden büyük olabilir. Büyük güçlü bazı sistemlerin kanat boyutları 

Tablo 2.1 de görülebilir. 
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Güç Aralığı Marka - Model Güç Rotor Çapı Kule 

Yüksekliği 

2 MW+ Enercon – E70 2 MW 71 m 64-113 m 

General Electric – GE2.3 2,3 

MW 

94 m 100-120 m 

General Electric – GE2.5 2,5 

MW 

88 m 85 m 

General Electric – GE2.7 2,7 

MW 

84 m 58-70 m 

Vestas – V66 2 MW 66 m 60-78 m 

Vestas – V80 2 MW 80 m 60-100 m 

Vestas – V90 2 MW 90 m 80 m 

Zephyros – Z-72 2 MW 70,7 m  

3 MW+ Enercon – E112 4,5 

MW 

112 m 124 m 

Vestas – V90 3 MW 90 m 65-105 m 

General Electric – GE3.6 

– Denize Kurulan Sistem 

3,6 

MW 

104 m İnşa 

edilecek 

bölgeye 

bağlı 

 

c. Kanat Açısı ile Hız Kontrolü: Rüzgar hızının elektrik üretmek için çok 

düşük veya çok yüksek olduğu zamanlarda veya rüzgar hızı değiştiğinde, 

rotorun dönmesini engellemek için veya belli bir elektrik üretim 

seviyesini sağlamak için, rotor kanatlarının rüzgara karşı gelen açıları 

değiştirilerek rüzgarın oluşturduğu kaldırma kuvvetinin değiştirilmesiyle 

bir hız kontrolü yapılmış olur.  

d. Sapma Sürücüsü ve motoru: Sapma sürücüsü, rüzgarın yönü değiştikçe 

rotoru döndürerek, sistemin rüzgara karşı durmasını sağlar. Sapma motoru 

tarafından hareket ettirilir. Dönüş yönü ve miktarı, rüzgar kanatçığından 

alınan bilgiler ile kontrol sistemi tarafından hesaplanır. Rüzgar yönünde 

Tablo 2.1 – Multi-Megawatt Türbin Modellerinin Kanat Açıklıkları 
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dönen sistemlerde sapma sürücüsü gerekli olmayabilir. Dış yüzeyin şekli 

ile rüzgarın pasif olarak takibi mümkündür fakat bu durumda da üretilen 

akımın iletilmesi sorunları ortaya çıkar. 

e. DüĢük Hız ġaftı: Bu şaft, rotoru dişli sistemine veya Doğrudan Tahrikli 

sistemlerde generatöre bağlar.  

f. Fren: Acil durumlarda rotoru durdurmaya yarar. 

g. DiĢli Sistemi: Düşük hız şaftını, yüksek hız şaftına bağlar. Dönüş hızı 

yüksek generatörler için gereklidir. Pahalı ve ağır bir sistemdir. Doğrudan 

Tahrikli sistemlerde dişli sistemine gerek duyulmaz. 

h. Yüksek Hız ġaftı: Generatörün bağlı olduğu şafttır. Generatörü, dişli 

sistemine bağlar. 

i. Generatör: Asenkron ve Senkron generatör olabilir.  

2.2 SENKRON GENERATÖR YAPILARI 

Günümüzde rüzgar türbinleri yenilenebilir ve çevreyle dost bir enerji kaynağı 

olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Son 10 yılda rüzgar enerjisi teknolojisi gözle 

görülür biçimde ilerlemiştir. Rüzgar türbinlerinden üretilen enerjinin maliyeti ciddi 

şekilde düşmüştür. Pazara yeni giren ürünler genel olarak 1000-1500 kW üretim 

aralığındadırlar. Yakın zamanda 4-6 MW denize kurulan türbinlerinde yaygınlaşması 

beklenmektedir.  

Bir rüzgar gücü santrali genel olarak üç elektromekanik sistemden meydana 

gelir. Türbin, dişli kutusu ve generatör. Tipik bir rüzgar türbini rotoru 20-200 d/dak 

hızla döner, oysaki generatörün dönüş hızı 1000-1500 d/dak seviyelerindedir. Bu 

fark türbin ile generatör arasında bir dişli kutusu kullanılmasını gerektirir. Bir 

standart asenkron generatör ile bu sistemde sabit hızlı bir uygulama sağlanabilir. 

Sistem doğrudan şebekeye bağlanabildiği için basit bir elektriksel sistem oluşturur. 

Fakat dişli kutusu ağırlığa sebep olur, gürültü oluşturur, kayıpları arttırır ve düzenli 

bakıma ihtiyaç duyar. Bu sistemin bakımıda zordur çünkü sistem kulenin tepesinde 

yer alır.  

Rüzgar gücü santralinin yapısı, vites kutusu sistemden kaldırılarak ve düşük 

hızlı bir generatör kullanılarak basitleştirilebilir. Bu şekilde vites kutusunun 
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oluşturduğu dezavantajlar ortadan kaldırılır. Yüksek dönüş hızından kaynaklanan 

sesde giderilmiş olur. Vites kutusuz sistemin avantajları, yüksek verim, azalan yük 

ve azalan bakım ihtiyacıdır. Fakat düşük hızlı bir generatörün çapı, bu düşük hız için 

gereken kutup sayısının fazlalığı nedeni ile büyüktür. Çok kutuplu yapı nedeni ile 

manyetik yol kısadır. Bunun sonucunda, uzun kutup adımlı generatörlere göre, daha 

düşük stator direnç kayıpları meydana gelir. Çıkış frekansı genel olarak 50 Hz den 

düşüktür. Bu nedenle düşük hızlı uygulamalarda, bir frekans dönüştürücü kullanmak 

gerekir. Dönüştürücü generatörün değişik hızlarda çalışmasını sağlar. Bu hız rüzgar 

koşullarına bağlı olarak çok geniş bir aralıkta değişebilir ve her generatör farklı bir 

rüzgar hızında maksimum güç üretebilir. Değişken hızlarda çalışmanın avantajları, 

vites sisteminin devreden çıkması, azalan mekanik stres, çıkış güç kalitesinde 

iyileşme ve elde edilen enerji miktarında artış olarak sıralanabilir. 

Rüzgar türbinlerinde ki gelişmeler daha büyk ve daha iyi optimize edilmiş 

sistemlere yönelmektedir. Dişli kutusu kullanılmayan, yavaş dönen generatörler bu 

açıdan önemli bir adımdır.  

Doğrudan Tahrikli generatör sistemleri için pek çok alternatif dizayn 

mevcuttur. Örneğin bir asenkron generatör, daimi mıknatıslı senkron generatör veya 

klasik uyarma sargılı senkron generatör.  

2.2.1 Uyarma Sargılı Senkron Generatör 

Uyarma sargısı ile uyarılan radyal akılı senkron generatör, Doğrudan Tahrikli 

rüzgar generatörlerinin bir çeşididir. Generatörün çapı, büyük bir rüzgar enerjisi 

santralinde, büyük , uzunluğu ise küçük olur. Kutup adımı, uyarma sargıları ve kutup 

adımına yer bırakacak ölçüde büyük olmalıdır. Frekans genel olarak 50 Hz den 

düşüktür; genel olarak 10-20 Hz civarındadır ve bir frekans dönüştürücü gerektirir. 

Generatör doğrudan bir diyot doğrultucuya bağlanabilir. Buna karşın düzenli bakıma 

ihtiyaç duyar.  

Birkaç yüz kW güç değerlerinde ki ilk ticari Doğrudan Tahrikli generatör 

uyarma sargılı senkron generatördü. İlk prototip 1992 yılında üretilmişti. 500 kW‟lık 

bir generatörün dış çapı 5 metre, uzunluğu 0.6 metreydi. 
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2.2.2 Eksenel-Akılı Daimi Mıknatıslı Generatörler 

Günümüzde, pek çok düşük hızlı rüzgar türbin generatörleri daimi mıknatıslı 

makinalardır. Daimi mıknatıs materyallerinin karakteristikleri iyileşmiş, fiyatları ise 

düşmüştür. Daimi mıknatıslı (DM) generatörler genel olarak eksenel veya radyal 

akılı makinalardır. Eksenel-Akılı makinalar manyetik akıyı radyal yönde değil, 

eksenel yönde oluştururlar. Eksenel-Akılı makinaları genel olarak kanalsız hava 

aralığı sargılarına sahiptir. Kanalsız yapı sargı dizaynını kolaylaştırır. Kullanılan 

mıknatıslar düz yapıya sahip olabilirler, bu şekilde üretimleri kolaylaşır. Eksenel-

Akılı makinalar radyal akılı makinalara göre daha kısadırlar. Pek çok Eksenel-Akılı 

makina aynı şafta bağlanabilir. Makinada, stator ile rotor diskleri arasında, büyük 

eksenel kuvvetler oluşabilir. Bunun sonucunda büyük çaplı makinalarda, hava 

aralığının sabit kalması ve yapısal stabilite problemleri meydana gelir. 

Kanalsız bir Eksenel-Akılı generatörde, kanallı olana göre, toplam hava 

aralığı daha büyük olduğu için, daha fazla mıknatısa ihtiyaç vardır. Diğer yandan, 

hava aralığının büyük olması ters mıknatıslanma alanının etkisini azaltır. Kanalsız 

yapı, momentteki darbeleride ortadan kaldırır, bu şekilde gürültü miktarıda azalmış 

olur.  

Eksenel-Akılı generatörlerin, Radyal-Akılı generatörlere göre en büyük 

avantajı, belirli bir çap için daha fazla manyetik akı üretimidir. Bunun sebebi bu 

çaptaki bir yapının iç kısımlarının kullanılmasıdır. Diğer avantajlar, momentte oluşan 

darbelerin azlığı ve bunun sonucu düşen gürültü seviyesi, küçük generatör uzunluğu 

ve pek çok makinanın mekanik olarak birbirine bağlanabilirliği şeklinde sayılabilir. 

Dezavantajları ise, büyük dış çap ve bunun sonucu disklerde oluşan yapısal 

dengesizlikler ve kanalsız yapının büyük miktarda mıknatıs gerektirmesidir. 

Eksenel-Akılı Makinalar için yapılan dizaynlardan bazıları: 

2.2.2.4 1 DiĢsiz Stator – 2 Rotor 

Bu dizaynda 2 rotor diski arasında üzerine iletken sarılmış toroid biçimli 

stator yerleştirilir. Mıknatıslar rotor diskleri üzerinde S-N-S-N-… diziliminde 

bulunurlar. Kuzey kutbu diğer bir kuzey kutbuna, güney kutbu diğer bir güney 

kutbuna bakacak şekilde yerleştirilmişlerdir. Stator yapısı basittir. Demirden bir 

halka şeklinde yapılmıştır. Üzerine iletkenler sarılmıştır. 
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Bu tip bir makinanın güç yoğunluğu [10]: 
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Bu denklemde Kd Daimi Mıknatısın Kaçak Akı faktörü, Bu Mıknatısın 

yüzeyindeki Akı Yoğunluğu (T), A doğrusal akım yükü (A/m), f stator elektriksel 

frekansı (Hz), p kutup çift sayısı, h generatör verimi (%), KL dış çapın makina 

uzunluğuna oranı, l iç halka çapının dış halka çapına oranı, Do dış halkanın çapı ve 

Dt makinanın dış çapı(iletkenler dahil). Güç yoğunluğunun birimi W/m
3
 dür. 

Bu makinanın güç yoğunluğu dönüş hızıyla orantılı, kutup çifti sayısından 

bağımsızdır. f/p katsayısı her hız için sabittir. 

 

 

Bu makinanın başlıca dezavantajları, statorda diş olmamasından kaynaklanan 

büyük hava aralığı, bunun sonucunda büyük mıknatıs boyutları ve maliyetleri; 

halkanın içi çapı dış çapından küçük olduğu için bakır yoğunluğu sınırlıdır; halkanın 

içi kısmına yakın iletkenler doğrusal hızları az olduğu için az emk üretirler fakat aynı 

miktarda bakır kayıplarına sebep olurlar; halkanın eksenel kısmında yeralan 

iletkenler elektromanyetik olarak aktif değillerdir fakat bakır kayıplarına sebep 

olurlar. 

2.2.2.4    1 DiĢli Stator – 2 Rotor 

Bu düzende kullanılan 2 model mevcuttur. 2 rotor diskinde ya S kutbunun 

karşısında N kutbu bulunur yada N kutbunun karşısında N kutbu bulunur. Akı yolu 

stator içinde radyal yol almaz. Bu şekilde stator eksenel uzunluk azaltılabilir çünkü 

Şekil 2.2 – 1 Dişsiz Stator ve 2 Rotordan oluşan Eksenel Akılı Makina 



 

20 

radyal olarak akan akı yoktur. Hava aralığı ve mıknatıs boyutları küçülür. Fakat 

statorun imalatı zordur. 

 

 

2.2.2.4 Eksenel-Akılı Dahili Daimi Mıknatıslı Makina 

Bu düzende bir rotor ve 2 stator bulunur. Rotor 2 stator arasındadır. Bu düzen 

güç yoğunluğunda bir artış sağlar çünkü rotor demir uzunluğu eksenel yönde çok 

küçüktür. 

 

 

2.2.2.4     Eksenel-Akılı Çevresel Akımlı Makina 

Bu düzende mıknatıslar statorda bulunur. Rotor kutupları manyetik akıyı 

bakır bir silindirde konsantre ederler. Manyetik akı eksenel ve radyal olarak 

dağıtılmıştır. Bu düzende bakır kullanımı mükemmeldir. 

 

 

Şekil 2.3 – 1 Dişli Stator ve 2 Rotordan oluşan Eksenel Akılı Makina Modelleri 

Şekil 2.4 – 2 Stator ve 1 Rotordan oluşan Eksenel Akılı Makina Modelleri 
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Bu makinanın güç yoğunluğu denklemi [10]: 

 

                                  )1(2 2


 
f

ABKKK gpim                                          [2.2] 

 

Burada Ki akım, Kp gerilim form katsayıları, Km stator kutuplarının kapladığı 

alanın stator toplam yüzeyine oranı, Bg hava aralığı akı yoğunluğu (T), A doğrusal 

akım yoğunluğu (A/m), f stator elektriksel frekansı(Hz), h generatör verimi (%) ve l 

hava aralığı ortalama çapının dış çapa oranıdır. Güç yoğunluğunun birimi W/m
3
 dür. 

Kare dalga akım ve gerilim için, Ki=1, Kp=1 dir. 

Bu düzende güç yoğunluğu kutup sayısı arttırılarak yükseltilebilir fakat 

karmaşık stator yapısı yüzünden imalatı zordur. 

2.2.3 Radyal-Akılı Daimi Mıknatıslı Generatörler 

Radyal Akılı Makinalar boyuna akı veya enine akı prensibine göre imal 

edilebilirler. Radyal-boyuna akı düzeni hareket yönüne paralel bir akı yolu oluşturur.  

Radyal-Akılı Daimi Mıknatıslı Generatörler, yüzey mıknatıslı ve gömülü 

mıknatıslı olmak üzere ikiye ayrılırlar. Çok kutuplu bir rotor imal etmenin kolay 

yolu, mıknatısları  rotor gövdesinin yüzeyine koymaktır. Fakat hava aralığında 

yeterli akıyı oluşturmak için NdFeB gibi yüksek enerjili mıknatıslar kullanılması 

gerekir. Bu mıknatıslar pahalıdır ve efektif kullanılması gerekir. Ayrıca, yüzeye 

monte edilen mıknatıslar mekanik olarak bir bant yardımı ile korunurlar. Ucuz ferrit 

mıknatıslar gömülü mıknatıslı makinalarda kullanılırlar. Mıknatıs malzemesinin 

maliyeti ucuzdur ama bu sistemin yapımı karışık ve pahalıdır. Ferrit malzeme 

kullanılarak yapılan sistemlerde, ender mıknatıslarla yapılan sistemlere göre daha 

fazla malzeme kullanmak gerekir. Bunun sonucunda rotor daha ağır bir yapı alır. 

Makinalar daimi mıknatıslı olmaları durumunda küçük kutup adımları ile 

tasarlanabilirler. Yapısal olarak daha kararlıdırlar. Düşük hızlı rüzgar türbini 

generatörlerinin büyük bir kısmı Radyal-Akılı Daimi Mıknatıslı Generatörlerdir.  

 

2.2.3.1  Tek Parça Radyal-Akılı Makina 
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Radyal-Akılı Daimi Mıknatıslı Makina olarakda adlandırılır. Standart stator 

sargıları kullanılır. Stator, saç plakalardan oluşur. Oluşan dişler iletken ile 

doldurulur. Saç kısım manyetik akıyı, iletkenlerde akımı taşır. Bu makina düzeni 

daimi mıknatıslardan öncede kullanılmaktaydı. Bunun sebebi, imalatının kolay 

olmasıdır. Fakat, iletken ve ferromanyetik malzeme miktarı, yüksek akı ve yüksek 

akım arasında bir denge sonucudur. Bir noktadan sonra, makinanın emk sını 

azaltmadan akımı arttırmak imkansız hale gelir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.5 de kanallar ve dişler kanal yüksekliği hs, kanal adımı t ve diş 

genişliği bd ile karakterize edilirler. Optimize edilmiş bir makinada, diş genişliği 

minimum, kanal yüksekliği maksimumdur. Fakat mekanik sınırlamalar aşağıdaki 

oranı meydana getirir [10]: 

                       

                  4
b

hs                                                            [2.3] 

 

Js 

 

hs 

b 

Şekil 2.5 – Radyal Akılı Daimi Mıknatıslı Bir Makinanın Stator ve Rotoru 

Js Js Js 
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Şekil 2.5 de iletkenler akım yoğunluğu Js ile karakterize edilmiştir. Her 

kanalda iki iletken olacak şekilde düşünülmüştür. 

1 tur için emk: 
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1                                                   [2.4] 

 

Burada Ac mıknatıs alanı, B manyetik akı yoğunluğudur. Maksimum alan: 

                                       

    LA pc max                                                      [2.5] 

 

Burada L stator boyunduruğu ve tp kutup adımını gösterir. Demir çekirdekte 

manyetik akının üçgen dalga şekline sahip olduğu ve hava aralığındaki maksimum 

akı yoğunluğunun Bg olduğu kabul edilmiştir. Bu durumda yüksüz emk, kare dalga 

şekline sahiptir ve genliği: 
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                        [2.6] 

 

Burada ns makinanın d/dak cinsinden dönüş hızı ve p kutup çifti sayısıdır. 

Stator sargısının çift katlı olduğu ve kutup başına np sarımlı 1 bobin olduğu 

kabul edilirse, tüm makinanın faz başına toplam emk sı:  

 

                     pspgp npLnBemkpnE 2

max11
60

8
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Burada E1, makinanın bir fazı için rms cinsinden gerilimi ve np de bir faz için 

kutup başına sarım sayısını gösterir.  
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Bu denklemden görüleceği üzere, artan kutup sayısı ve dolayısıyla azalan 

kutup adımı tp, makinanın toplam emk sını arttırır. Bu denklemde ki p² katsayısı 

sebebiyledir. 

Fakat kendine özgü yapısı sebebi ile kutup adımını çok küçük değerlere 

indirmek olanaksızdır. Çok küçük kutup adımları için, ya manyetik akı yada elektrik 

akımı kısıtlanır. İlk durum için, yani manyetik akının kısıtlanması için, hava aralığı 

maksimum akı yoğunluğu azaltılmalıdır yoksa manyetik devre doymaya girer. İkinci 

durum için, yani elektrik akımının kısıtlanması için, ya dönüş sayısı azaltılmalı yada 

iletkenin kesiti küçültülmelidir. Her durumda makinanın çıkış gücü belli bir değerle 

sınırlanmıştır. 

Akım yüklemesi 
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                                                    [2.8] 

 

denklemi ile tanımlanır. Burada A, A/m cinsinden verilir. m faz sayısıdır. 

Denklem 2.7 ve 2.8 kullanılarak makinanın toplam görünür gücü: 
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            [2.9] 

 

olarak tanımlanabilir veya hava aralığı çapı dg cinsinden: 

 

             sgg LndABS 2
2

60


                                            [2.10] 

  tanımlanır. Bir Radyal-Akılı Daimi Mıknatıslı Makina, büyük güçlü makinalar 

için, A=40-60 kA/m değerlerine kadar çıkabilir [34]. Bu değerlerin üstüne aşırı akım 

yoğunluğu ve kritik soğutma gereksini karşılanmadan çıkamaz. Akım yüklemesine 

getirilen böyle bir sınırlama, makinanın görünür gücünün kutup adımından veya 



 

25 

kutup sayısından bağımsız olduğunu sadece boyutların büyümesinin yani, hava 

aralığı çapı dg ve stator uzunluğu L„nin büyümesine bağlı olduğunu ortaya çıkarır. 

S=P olarak alınır ve verim %100 olarak kabul edilirse, kuvvet yoğunluğu: 
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                                              [2.11] 

 

olarak bulunur. Bu denklemde, T momenti belirtir. Kuvvet yoğunluğu F/Ag, 

kN/m² cinsinden verilmiştir. Ag toplam hava aralığı yüzeyi, A ise makinanın akım 

yüklemesidir. Bu denklem gerilim ve akımın kare dalgalar olduğu kabul edilerek 

çıkarılmıştır.  

Denklem 2.11 kaçak akıyı dikkate almaz. Bu sebeple pratikte bulunan kuvvet 

yoğunluğu değeri teorik değerden biraz küçüktür. 

Böyle bir makina için güç yoğunluğu[10]: 
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Burada Ke, Ki ve Kp , gerilim, akım ve güç için form katsayılarıdır. h 

generatör verimi (%), l0 hava aralığı çapının dış çapa oranıdır. Güç yoğunluğu W/m
3
 

cinsindendir. Kare gerilim ve akım dalgaları için, Ke=p, Ki=1, Kp=1 dir. Denklem 

2.12, denklem 2.10‟un genelleştirilmiş halidir. Her iki durumda da, güç yoğunluğu 

makinanın hızı ile orantılıdır ve kutup sayısından bağımsızdır. f/p katsayısı her hız 

için sabittir. 

60 kA/m dan büyük akım yoğunluklarında, stator çekirdeğinde doyma 

meydana gelir. Buda manyetik malzemenin kullanım etkinliğini azaltır. Standart 

mıknatıs büyüklükleri için, kuvvet yoğunluğu 50-70 kN/m² ile sınırlanmıştır [34]. 

Momentte meydana gelecek artış hacimde artışa neden olur. 

Tipik bir Radyal-Akılı Daimi Mıknatıslı Makinada manyetik akı hareket 

yönüne paraleldir. Bu durum bakır sargıların eksene bakmasına neden olur. Bu düzen 
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bakır kullanımı açısından verimli değildir. Kuvvet yoğunluğuda 50-70 kN/m² ile 

sınırlandırılmıştır. 

Enine akı prensibi ile yapılan Radyal-Akılı Daimi Mıknatıslı Makinalarda, 

manyetik akı hareket yönüne dik yöndedir. Bu düzene Enine-Akılı Daimi Mıknatıslı 

Makina düzeni adı verilir. Bu düzende, iletken bakır, sonlandırma iletkenleri ortadan 

kalktığı için çok verimli bir şekilde kullanılır. Kutup adımı çok küçük olabilir. 

Yapılan deneyler sonucunda 251 kN/m² kuvvet yoğunluklarına ulaşılmıştır [34]. Bu 

değer büyük mıknatıs boyutları ile arttırılabilir. Bu şekilde imal edilen bir fazda 

üretilen emk: 
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                                     [2.13] 

 

Burada N, hs kanal derinliğinde ki toplam sarım sayısı, Ac de emk üretimine 

giren mıknatıs alanı. Ac,max : 
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                                                [2.14] 

 

olarak tanımlanır. p kutup çifti sayısı, L rotor eksenel uzunluğu ve tp de 

kutup adımıdır. Bir kutup çifti, eksenel yöndeki bir kuzey mıknatıs kutbu birde 

güney mıknatıs kutbu kombinasyonu olarak tanımlanır. Yüksüz durum için emk kare 

dalga, manyetik akıda üçgen dalga olarak kabul edilir. Maksimum akı yoğunluğu Bg 

dir. Denklem 2.13 bu durumda [10]: 
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şeklini alır. 
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Elektriksel frekans f: 
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                                           [2.16] 

 

olarak tanımlanır. Burada ns d/dak cinsinden makinanın dönüş hızıdır. Makina 

çapı: 
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olarak tanımlanabilir. Denklem 2.16 ve 2.17 „yi, denklem 2.15‟de yerine 

koyarsak, yüksüz durum için rms değer olarak gerilim: 
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                              [2.18] 

 

olarak tanımlanır. Burada görülen, kutup sayısının artışının yüksüz 

durumdaki gerilimi arttırmasıdır. Bu durum, boyuna akı prensibi ile çalışan Radyal-

Akılı Daimi Mıknatıslı makinalarda da görülür fakat enine akı prensibi ile çalışan 

makinalarda akım için mevcut olan yer ile manyetik akı için mevcut olan yer 

arasında bir çatışma yoktur. İletkenler tarafından kaplanan alanı iki katına çıkartmak 

sadece kanal derinliğini iki katına çıkararak mümkün olabilir. Bu durum manyetik 

devrede bir değişikliğe sebep olmaz. Enine akı prensibi ile çalışan bir makinadan 

yüksek verim almak için kutup sayısı mümkün olduğu kadar yüksek olmalıdır.  

 

 

Bir faz bir makina için, görünür güç: 
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P=S ve verim %100 kabul edilirse, moment: 
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 Kuvvet yoğunluğu: 
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                                                    [2.21] 

 

olarak bulunur. Denklem 2.21 „de görüldüğü gibi, kuvvet yoğunluğu NI ile 

tanımlanmıştır. Buda mıknatısın zorlayıcı manyetik alanı Hc ile sınırlandırılmıştır. 

Kuvvet yoğunluğu aynı zamanda tp, kutup adım, ile tanımlanmıştır. Kutup adımı 

mümkün olduğu kadar küçük olmalıdır fakat aynı zamanda mekanik sınırlarla 

sınırlandırılmıştır. Ayrıca küçük parçalar arasında ki kaçak akı da belli bir açıklık 

gerektirir. 

Boyuna akı prensibi ile çalışan makinalarda kuvvet yoğunluğu, manyetik akı 

alanı ve iletken alanı ile sınırlandırılmıştır. Enine akı prensibi ile çalışan makinalarda 

ise bu sınır, değişik manyetik parçalar arasında ki kaçak akı, mıknatısların yüksek 

akımlarda mıknatıslık özelliğini kaybetmesi ve mekanik sınırlar (sağlamlık ve küçük 

parçaların tolerans seviyesi gibi) ile belirlenmiştir. 

 

 

 

Bu tip bir makina için güç yoğunluğu [10}: 
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olarak belirlenebilir. Burada Ks statorun eksenel uzunluğunun toplam makina 

uzunluğuna oranı, KL toplam makina uzunluğunun hava aralığı çapına oranı, Bg hava 

aralığı manyetik akı yoğunluğu (T), A doğrusal akım yüklemesi (A/m), f stator 

elektriksel frekansı (Hz), h generatör verimi (%) ve l0 hava aralığı çapının dış çapa 

oranıdır. Güç yoğunluğu W/m
3
 cinsindendir. Güç yoğunluğu, hem makinanın dönüş 

hızı ile hemde kutup sayısı ile orantılıdır. Artan kutup sayısı frekansıda arttırır. Bu 

düzenin dezavantajı, imalat zorluğudur. 

2.2.4 Doğrudan Tahrikli Sistemlerin KarĢılaĢtırılması 

Değişik düzene sahip makinaların birbirleri ile karşılaştırılması zordur. 

Makinalar farklı termal, mekanik ve elektriksel özellikler gösterirler. Aynı zamanda 

farklı düzenlerin değişik geometrik karakteristikleri vardır. Karşılaştırma yaparken 

belirli bir parametre üzerinden karşılaştırma yapmak gerekir. 

Bütün bu tanıtılan sistemler, kendi karakteristikleri dikkate alındığında, 

Radyal-Akılı sistemlerin diğer sistemlere göre daha uygun bir sistem olduğu 

görülmektedir.  Asenkron generatörler Doğrudan Tahrikli sistemler için uygun 

değillerdir. Eksenel-Akılı sistemler ise Radyal-Akılı sistemlere göre daha pahalı 

sistemlerdir. Rüzgar enerjisi uygulamalarında maliyetin azalması büyüklüğün 

azalmasından daha önemli olduğu için bu tip uygulamalarda Radyal-Akılı sistemler 

daha uygundur. Radyal-Akılı sistemlerde ise, enine akı prensibi ile çalışan sistemler 

boyuna akı prensibi ile çalışan sistemlere göre daha verimlidir. 
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3. ELEKTRĠK ENERJĠSĠNĠN ġEBEKEYE ĠLETĠMĠ 

3.1 GiriĢ 

Rüzgar enerjisinin şebekeye iletimi konusunda, 

 Kısıtlı kapasiteli sistemler, izole veya zayıf şebekelerde çalışanlar, ve 

 Yüksek kapasite ve sağlam şebekeye bağlanmış sistemler faklıdır. 

Rüzgar enerjisi dönüştürücüleri her 2 durumuda da güvenli işletime 

sahiptirler. 

Yüksek çıkış kapasiteleri yüzünden büyük şebekeler aktif ve reaktif akımlar 

bakımından sonsuz bir kaynak olarak düşünülebilirler. Ayrıca düşük seviye üretim 

sistemleri için, ki rüzgar gücü sistemleri böyle sistemler kabul edilir, sabit frekans ve 

sabit gerilime sahip olarak kabul edilir. 

Termik santrallerin aksine, rüzgar gücü santralleri genellikle şebekenin zayıf 

olduğu fakat rüzgar açısından zengin noktalara kurulur. Bu durumda kablo veya 

havai hatlar ile zayıf bir şebeke bağlantısı yapılır. Büyük rüzgar gücü santrallerinde 

şebekeye verilen büyük güç yüzünden şebeke ile karşılıklı etkileşim dikkate 

alınmalıdır.  

Tablo 3.1 „de basit olarak rüzgar enerjisi dönüştürücülerinin şebekeye 

bağlanmasında kullanılan cihazlar ve bunların sağlaması gereken karakteristikler 

gözükmektedir.  

Rüzgar enerjisi dönüştürücülerinin şebekeye etkisi, bir yandan güç 

koşullandırması ve sonucunda şebekede oluşan etki, bir yandan da güvenlik ve 

şebeke koruma sistemlerinin sonucnda belirlenir. Güvenlik ve şebeke koruma 

sistemlerinin çalışması kısa devre gücünden ve koruma cihazlarında oluşan etkiler 

nedeni ile bozulabilir. Ayrıca şebekenin geri etkisi olabilir, bu da harmonik ve 

gerilimde değişimlere sebep olur. 
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ġEBEKE BAĞLANTISI DIN IEC 38, DIN EN 50 160, DIN/VDE 0105 E UYGUN, 

ELEKTRĠK ÜRETĠM ġĠRKETĠNE HER ZAMAN AÇIK 

BAĞLANTI NOKTASI  

Şalt Cihazları  En azından güç devresini kesme kapasitesine sahip 

seksiyonör 

 Şebeke maksimum kısa devre gücüne göre dizayn 

edilmeli 

 Evirici: Şebeke tarafında bağlantı noktası 

Koruma Cihazları Senkron ve Asenkron Generatörler: 

 Gerilim düşümü koruması, aralık (1.0 – 0.7) Un 

 Gerilim artışı koruması, aralık (1.0 – 1.15) Un 

 Alçak Frekans koruması, aralık 48 – 50 Hz 

 Yüksek Frekanskoruması , aralık 50 – 52 Hz 

Evirici: 

 Gerilim koruması generatörlerle aynı 

 Frekans korumasına gerek yok 

Reaktif Güç 

Kompanzasyonu 
 Güç faktörü 0.9 kapasitif ve 0.8 endüktif arasında 

 Gücü her harici ilerken için 4.6 kVA dan düşük santraller 

için gerek yok 

 Büyük güçlü santraller için elektrik şirketinin onayı 

gerekli 

 Kendinden komütasyonlu evirici için genellikle gerekli 

değil 

Bağlantı Koşulları  Sadece tüm harici hat gerilimleri mevcut ise bağlantı 

yapılmalıdır 

Senkron generatör: 

 Senkronizasyon ekipmanı gerekli 

 Gerilim farkı U ± %10 Un 

 Frekans farkı f ± 0.5 Hz 

 Faz farkı  ±10º 

Asenkron generatör: 

 (0.95 – 1.05) nsyn aralığında gerilim bağlantısı yok 

 motorlu kalkışlarda, geçici hal akımı sınırlandırılmalı 

Evirici: 

 Yalnız alternatif akım tarafı yüksüz veya senkron 

generatör bağlantı koşulları uygun ise bağlantı 

yapılmalıdır 

Şebeke Geri Dönüşü Bozucu etki değişkenlerin DIN VDE 0838, IEC 1000-2-2 „ye 

uygun olması 

 Gerilim dalgalanması 

 Harmonik akımları 

Dalgalılık kontrol sistemlerinin çalışması bozulmamalıdır 

Devreye Alma Test: 

 Kesici cihazlar 

 Ölçme cihazları 

 Bir-Faz, Üç-Faz şebeke hatalarına karşı koruma 

cihazlarının testi, frekans oynaması, otomatik tekrar 

kapama 

 Bağlantı koşullarının yerine getirilmesi 

Tablo 3.1 – Rüzgar Gücü Santrallerinin Şebekeye Bağlantısı İçin Gerekli 

Cihaz ve Koşullar [6] 
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3.2 Güç KoĢullandırması ve ġebeke Bağlantısı 

 Güç koşullandırması ve enerji dönüşümü rüzgar enerjisi teknolojisi 

bakımından önemli bir aşamadır. 1980 lerde, rüzgar enerjisi sistemleri için şebeke 

bağlantısı ve generatörler diğer enerji sistemleri gibi düşünülüyor ve devreye 

alınıyordu. Elektronik frekans dönüştürücülerin yaygınlaşması ile değişken hızlı 

rüzgar gücü santralleri kullanışlı hale geldi. Sapma-Kontrollü asenkron makinalar ve 

şebekeye doğrudan bağlantı yaygınsa da, dişli sistemine sahip olmayan, halka 

dizayna sahip senkron sistemlere giderek popüler hale gelmektedir. Bu birimlerin 

artan maliyetleri yüksek verim ile karşılanır. Bu tür sistemler generatörden gelen 

değişken frekansı sabit bir frekansa çeviren frekans dönüştürücülere ihtiyaç duyarlar. 

3.2.1 Frekans DönüĢtürücü Sistemler 

 Elektronik frekans dönüştürücüler, elektrik enerjisinin kontrolü ve 

dönüştürülmesi için en çok kullanılan sistemlerdir. Giderek artan miktarda rüzgar 

türbininde, özellikle değişken hızlı sistemlerde, gerilim ve frekansı şebeke seviyesine 

ayarlamak için kullanılırlar. 

 Bu tür dönüştürücülerin mekanik sistemler ve transformatörlere karşı avantajları: 

 Düşük kayıplı enerji dönüşümü 

 Hızlı devreye girme ve yüksek dinamik katsayı 

 Azalan bakım gereksinimi 

 Yıpranmasız işletme 

 Azalan hacim ve ağırlık 

Bu dönüşüm sistemleri, güç bölümü, enerjiyi taşır, ve bir elektronik sinyal 

işleme birimi, kontrol, koruma ve regülasyon işlemleri ile ilgilenir, olmak üzere iki 

ana bölümden meydana gelir. Geçtiğimiz yıllarda yarı iletken teknolojisi ve dijital 

teknolojide ki gelişmeler her iki ana bölümünde daha verimli hale gelmesini 

sağlamıştır. 

Rüzgar gücü santralleri büyük bir çoğunlukla üç fazlı generatörlere sahip 

olduklarından sadece üç fazlı frekans dönüştürücüler kullanılabilir. Burada kullanılan 

iki sistem vardır. 
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 Doğrudan frekans dönüştürücüler 

 Ara devreli frekans dönüştürücüler 

Doğrudan frekans dönüştürücüler genel olarak frekansı azaltmak için 

kullanılır. Doğrudan frekans dönüştürücüler faz başına birbirine ters paralel 

bağlanmış güç dönüştürücülerine ihtiyaç duyar. Bu durum yüksek anahtarlama ve 

kontrol maliyetine neden olur. Şekil 3.1 „de basit bir doğrudan frekans dönüştürücü 

devresi görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şebeke frekansı f1 „in makina frekansı f2 „ye dönüşümü, veya tam tersi, 

doğrudan frekans dönüştürücülerde, üç fazdan gerilim bölümlerinin seçilmesi ve 

dönüştürücünün anahtarlanmasıyla gerçekleşir. Bu anahtarlama, gerilimin genlik, faz 

durumu ve frekansının istenen seviyeye gelmesini sağlayacak şekilde yapılır.  

Ara devreli frekans dönüştürücüler bir doğrultucudan, bir akım veya gerilim 

ara devresinden ve bir eviriciden oluşur. Doğru akım ara devreli frekans 

dönüştürücüler “I Frekans Dönüştürücü”, doğru gerilim ara devreli frekans 

       ~        f1 

       ~        f2 

Şekil 3.1 – Basit Bir Doğrudan Frekans Dönüştürücü Devresi 
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dönüştürücüler “V Frekans Dönüştürücü” olarak adlandırılır. Bu sistemlerin 

karakteristik özellikleri: 

 Doğru akım ara devreli frekans dönüştürücülerde akımın dalga şeklini 

yumuşatmak için bir endüktans 

 Doğru gerilim ara devreli frekans dönüştürücülerde gerilimin dalga şeklini 

yumuşatmak için bir kapasite kullanılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ara devreli frekans dönüştürücülerin, değişken hızlı rüzgar gücü 

santrallerinin enerji dönüşümü ve şebekeye bağlantısında doğrudan frekans 

dönüştürücülere karşı açık bir üstünlükleri vardır. Doğrudan frekans dönüştürücüler 

sadece bireysel kullanımda veya çift beslemeli asenkron generatörlerin rotor 

devresinde kullanılır. 

      ~     f2 

    ~       f1 

Id 
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    ~       f1 

      ~     f2 

Ud 

 

 

 

C 

a. Doğru Akım Ara Devreli 

Frekans Dönüştürücü 

b. Doğru Gerilim Ara Devreli 

Frekans Dönüştürücü 

Şekil 3.2 – Ara Devreli Frekans Dönüştürücüler 
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3.2.2 Frekans DönüĢtürücülerde Kullanılan Yarı Ġletkenler 

 Güç dönüştürücüler, bir yada daha fazla yarı iletken elemandan oluşur. Bu 

elemanlar genellikle iletken ve yalıtkan durumlar arasında durumlarını değiştirirler. 

Bu durumda bir anahtar gibi çalışırlar. Mekanik kontaklar olmadıkları için akım 

durumlarına çok hızlı tepki verip durum değiştirebilirler. 

 Bu elemanlar, kontrol edilemeyen, örneğin diyod, veya kontrol edilebilir, 

örneğin tranzistör, tipte olabilir. Kontrol edilemeyen sistemler, bir yönde iletirken 

diğer yönde bloklayıcı görevdedir. Kontrol edilebilen elemanlar, ileri yönde iletimin 

başlangıcının ve bitişinin seçilebilir olmasını sağlar. 

 Diyodlar bir pozitif (p) bir negatif (n) yüklenmiş 2 yarı iletken bölgeden ve 

bir ara sınır bölgesinden oluşur. Pozitif diyod gerilimi için diyod iletime geçer. Akım 

ve gerilimin yönü ters çevrilirse diyod iletimden çıkar. Kullanımı sadece kontrol 

edilemeyen doğrultucular ve koruma görevleri içindir. 

 Tristörler, değişik polarite ile yüklenmiş (p ve n) 4 bölgeden oluşan 

elemanlardır. Frekans dönüştürücüler için klasik tristörler ve GTO „lar kullanılır. 

Tristörler diyodlar gibi hemen iletime geçmezler. İletken duruma geçmeleri için kapı 

olarak adlandırılan bölgelerinden bir güç darbesine, tetiklemeye, ihtiyaç duyarlar. Bir 

kez tetiklenince tristörler diyod gibi davranırlar. Bloklama durumunda tristörler yeni 

bir darbe ile veya periyodik darbeler ile tetiklenebilir. Klasik bir tristör, kapısından 

yapılacak bir işlem ile bloklama durumuna geçemezler. GTO tristörler, yani Gate 

Turn-Off tristörler, kapılarından verilecek bir güç darbesi ile bloklama durumuna 

geçirilebilirler. 

 Tranzistörler, değişik polarite ile yüklenmiş (p ve n) 3 bölgeden oluşurlar. 

Genellikle bipolar tranzistör, MOSFET ve IGBT‟ler frekans dönüştürücü olarak 

kullanılırlar. Bipolar tranzistör (BJT) genel olarak emetör modda çalışırlar. Bu 

yüksek seviye bir güç amplifikasyonuna izin verir. Bir kontrol akımı tranzistörün 

bazından geçince tranzistör iletken hale gelir. Bazdan geçen akım kesilirse, akım 

bloklanır. İletken durumda gerilimi azaltmak için, yani kayıpları azaltmak için, 

tranzistörler büyük baz akımları ile çalıştırılır. Bu sebep ile tranzistörler doyma 

bölgesinde çalışırlar. 
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MOSFET‟ler, Metal-Oxide Semiconductor Field Effect Transistors, BJT‟lere 

göre daha küçük kontrol akımlarına ihtiyaç duyarlar. MOSFET‟ler çok küçük güç 

gereksinimi ile anahtarlama yapabilirler. Fakat anahtarlama frekansını yükseltmek 

anahtarlama kayıplarını arttırır. Bu sebep ile MOSFET‟ler düşük güçlerde yüksek 

frekanslarda kullanılırlar.  

IGBT‟ler, Insulated Gate Bipolar Transistors, MOSFET ve BJT‟lerin 

avantajlı yönlerini birleştirirler. Düşük güçle hızlı anahtarlama sağlarlar. Entegre 

edilen diyod, tranzistörü devre dışıyken korur. Günümüzde sürücü ve koruyucu 

devresi ile birlikte modüler sistemler olarak satılmaktadırlar. Paralel çalıştırılabilirler 

fakat bu durumda IGBT‟lerin aynı termal karakteristiğe sahip olmaları gerekir. 

3.2.3 Güç DönüĢtürücülerin Fonksiyonel Karakteristikleri 

Güç dönüştürücülerin ana elemanları, yarı iletken elemanlar, elektriksel 

bağlantılar ve tetikleme devresidir. Bunlara ek olarak devre elemanları, yardımcı 

cihazlar kullanılır. Bu kadar çok eleman pekçok bağlantı şeklinin varlığına sebep 

olur. Güç dönüştürücüler gerekli gerilimde çalışmalı ve frekansa göre 

zamanlanmalıdır. Komütasyon geriliminin kaynağı ve reaktif gücün komütasyonu 

akım taşıma için önemlidir. Dışarıdan komütasyonlu güç dönüştürücüler doğal 

komütasyon ile çalışırlar. Bu sistemler gerilimi belirleyen ve reaktif güç sağlayabilen 

bir kaynağa, şebeke, yük veya makinaya ihtiyaç duyarlar. Kendinden komütasyonlu 

sistemler ise zorlamalı komütasyon ile çalışırlar. Bu sistemlerin ihtiyaç duydukları 

reaktif güç kondansatörlerden sağlanır. 

Komütasyon, yani bağımsız yarı iletken elemanlar arasındaki akım transferi, 

değişik yollarla olabilir. Bir eleman tetiklenmeden ilk eleman kapatılırsa elektrik 

bağlantısı kısa bir süre için kesilir. Doğru akım sistemlerinde dalgalanmalar oluşur. 

Buna “intermittant akım” denir. Buna karşın ilk eleman devreden çıkmadan ikinci 

eleman devreye alınırsa, bu iki eleman arasında bir kısa devre oluşur. Devreden 

çıkarılacak elemanın akımı, tutma akımının altına çekilirse bu kısa devre işletme 

akımı aşılmadan kesilir. Buna “Komütasyon İşlemi” denir. 

Prensipte ateşleme, tetikleme, açısı  0º ile 180º arasındadır. Yarı iletkenler 

pozitif bloklama gerilimini kabul etmeden önce, “circuit-commutated recovery time” 

olarak belirtilen bir süreye ihtiyaç duyarlar. Eğer bu koşul gerçekleşmemiş ise yarı 
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iletken eleman, kendi üstünde biriken yükler sebebi ile tekrar tetiklenebilir. Bu 

yüzden, tetikleme açısının, dönüştürücünün stabil olarak çalıştığı sınırlarda, 

maksimum açısı  = 150º civarındadır. Eğer şebekede gerilim dalgalanması 

oluyorsa, bu açı değeri gerilim düşümüne göre azaltılmalıdır. Eğer sistemde, akım 

eğrisinin dalgalılığını azaltma için seri bağlanmış bir endüktans kullanılıyorsa 

sonuçta oluşan akım şekli sinüs formundan uzaklaşır. Bunun sonucunda kuvvetli 

harmonikler oluşur şebeke komütasyonlu güç dönüştürücüler komütasyon reaktif 

gücü ve enerji sisteminin kontrolü için faz kontrol reaktif gücüne ihtiyaç duyarlar. 

Güç dönüştürücüler sürülürken, akım, gerilimin tetikleme açısı  kadar arkasındadır. 

Bu faz kayması bir kontrol reaktif gücüne ihtiyaç duyar. Şebeke komütasyonlu 

sistemlerin bir dezavantajı ise regülasyon amacı ile yapılan değişimler ancak bir 

peryot içinde belli noktalarda mümkün olur. bu zamanlar dışında ki kontrol 

kumandaları ancak belli bir zaman gecikmesi sonra, ki bu zamana “ölü zaman” 

denir, devreye girer. 

Kendinden komütasyonlu sistemlerde yarı iletken elemanlar istenen anda 

devreden çıkarılabilmelidir. Bu sebeple klasik tristör devrelerinde, fazladan birde 

kapama devresine ihtiyaç vardır. Genel olarak tranzistörlü sistemler kendinden 

komütasyonlu sistemlerde tercih edilir. 

3.2.4 Güç DönüĢtürücülerinin ġebeke Bakımından Tasarımı 

Rüzgar gücü santrallerinin şebekeye bağlanması basitçe generatör 

karakteristikleri ve izin verilen şebeke tepki sınırlamaları ile belirlenir. Güç 

dönüştürücüsü kullanımının getirdiği kayıplar ve fazladan maliyet yüksek enerji 

kapasitesi ile karşılanır. 

Şebekeye verilen güç mümkün olduğu kadar sinüs formunda olmalı, 

harmonik seviyesi çok düşük olmalıdır. Güvenilir bir santral çalışması için, özellikle 

daimi uyarmalı senkron generatörlerde oluşan sarkaç hareketi, uygun generatör 

akımının düzenlemesi ile kontrol edilip düzenlenmelidir. Ayrıca, şebeke frekans 

dönüştürücüleri aktik reaktif güç filtreleri olarak veya şebeke gerilimini sınırlayıcı 

veya destekleyici birimler olarak kullanılmalıdır. 

Güç dönüştürücüsünün dizaynına göre, generatörün ve ara devrenin işletimi 

etkilenebilir. Bu kontrolsüz sistemlerde geçerli değildir. Tristör kullanımı bir 
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dereceye kadar ara devredeki enerji ve gücü kontrol edebildiği için daha kolay 

kontrol sistemleri sağlar. Darbe frekans dönüştürücüler ile generatör durumu, 

generatör akımının fazı ve genliği ile, ara devre gerilimini değiştirmek ve kontrol 

etmek için kullanılabilir. 
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c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doğru akım veya doğru gerilim ara devreli frekans dönüştürücüler Şekil 

3.4„de görüldüğü gibi üç alt bölüme ayrılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AA DA 

değişken 

frekans 

şebeke 

frekansı 

AA 

Şekil 3.3 – Rüzgar Gücü Santrallerinin Şebekeye Bağlantısında Kullanılan (Ara 

Devreli) Frekans Dönüştürücü Sistemler 

a) Kontrollü veya Kontrolsüz, tristör doğrultuculu ve şebeke 

komütasyonlu tristörlü eviricili sistem 

b) Kontrollü veya Kontrolsüz, tristör doğrultuculu ve kendinden 

komütasyonlu tranzistörlü sistem 

c) Kontrollü ve kendinden komütasyonlu tranzistörlü doğrultucu ve 

eviricili sistem 
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 Doğrultucu Evirici Ara 

Devre 

Generatör                   Doğrultucu         Ara Devre    Evirici                      Şebeke 

Değişkenleri              Değişkenleri     Değişkenleri   Değişkenleri        Değişkenleri 

Kontrol, Santral İşletmesi ve İzleme 

Şekil 3.4 – Rüzgar Gücü Santrallerinin Ara Devreli Bir frekans Dönüştürücü Üzerinden 

Şebeke Bağlantısı 
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 Generatör tarafı doğrultucusu, generatör akımını ve gerilimini biri ara devre 

akım ve gerilimine dönüştürür ve generatör işletmesini dolayısı ile rüzgar türbininin 

çalışmasını kontrol eder. Bu kısmın önemli değişken değerleri, generatör tahrik 

momenti, dönme hızı, dönüş açısı, generatör gerilimi ve generatör akımıdır. 

 Ara devre, generatör frekansının, şebeke frekansından ayrılmasını sağlar. 

Şebekeye bağlantı evirici üzerinden yapılır. İşletme karakteristikleri gerilim, akım, 

frekans ve sonuçta ortaya çıkan aktif ve reaktif güçtür. Güç dönüştürücüler, 

tasarımlarına göre değişik değişik alt sistemlerden oluşabilirler.  

 Doğru akım ara devreli sistemlerde ki önemli bir karakteristik ara devrede ki 

seri bağlı büyük bir endüktansdır. Bu, kısa komütasyon zamanı sırasında akımın sabit 

kabul edilebilmesini sağlar. Buna karşılık doğru gerilim ara devreli sistemlerde ara 

devrede paralel bağlı bir kapasite bulunur. Bu ara devre geriliminin çok yavaş 

değişmesini sağlar. 

Generatör ile doğrultucu arasındaki hatta omik dirençlerin yanısıra endüktans 

ve kapasitelerde bulunur. Hat boyu uzadıkça bu elemanların etkisi giderek artar. 

Günümüzde genellikle generatörler kulenin tepesinde olmasına karşın, kontrol, 

işletme ve dönüştürücü sistemler kulenin tabanında bulunur ve büyüyen generatör 

güçleri için kule boyutları giderek büyümektedir. Kayıpları azaltmak için yapılan 

değişiklikler enerji hatlarında yüksek frekanslı sinyallere, bu sinyallerde gerilim 

artışlarına ve elektromanyetik etkilere sebep olur. Gerilimdeki ani artışlar, yalıtımda 

kutuplanmaya neden olur ve zamanla yalıtıma zarar verir. 

LC alçak geçiren filtreler, maksimum generatör frekansındaki gerilimleri 

geçirip doğrultucu darbe frekansındaki gerilimleri engelleyerek aşırı gerilim 

sınırlamasına yardımcı olur. Fakat bunun sonucunda akım dalga şeklinde 

bozulmalara görülür. Bunun dışında, doğrultucunun tetikleme sırası ile oynanarak, 

önceden belirlenmiş fazladan, erken veya geç, tetiklemeler yaparak, bu yüksek 

gerilimin önüne geçilebilir. Fakat bu fazladan yapılan tetiklemeler, fazladan 

anahtarlama kayıplarına sebep olur. 

Değişken hızlı rüzgar gücü santrallerinin frekansı, şebeke frekansından farklı 

frekanslarda çalıştıklarından bu iki devreyi birbirinden ayırmak için bir doğrultucu 
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ve ara devre sistemi kullanılır. Bu iki elemanın kalitesi, doğrultucu tipine ve enerji 

depolama elemanına bağlıdır. 

Doğrultucular basitçe dört gruba ayrılabilir. 

    Kontrolsüz diyod doğrultucu köprüleri, eğer generatör uyarma biriminden 

gerilim ayarına izin veriyorsa kullanılabilir. Daimi mıknatıslı sistemlerde, 

uyarmanın doğrultucu üzerine etkisi yoktur. İşletme sadece şebeke 

tarafındaki frekans dönüştürücü üzerinden veya türbin hızını etkileyerek 

ayarlanabilir. Kontrol sisteminin karmaşık yapısı hızlı bir kontrole izin 

vermez. Ayrıca, dinamik yük altındaki doğrultuculu senkron generatörler, 

stabil olmayan durumlara sebep olabilir. 

    Kontrolsüz diyod köprüsünün bir da/da dönüştürücü ile birlikte kullanımı, 

kontrollü sistemlere bir alternatiftir. Bir step-up da/da dönüştürücü 

kullanmak, düşük olan ara devre gerilimini, generatör kullanımını 

etkilemeden, şebeke tarafı eviricisi için gerekli seviyeye çıkartabilir. Bu 

sistemin dezavantajı ise generatör akımı ile gerilimi arasındaki faz 

durumunun değiştirilemiyecek olmasıdır. 

    Yarım kontrollü doğrultucular, yükten bağımsız sistemler olarak 

çalışabilirler. Frekans dönüştürücünün küçük ölü zamanı, generatörün 

mekanik zaman sabitleri ile karşılaştırıldıklarında, istenmeyen salınımların 

önüne geçilmesini sağlar. Her iki yönde de kontrol imkanı sağlamak için, 

tetikleme açısı belli bir ilk değere sahip olur. ( = 15º gibi) Böylece düşük 

bir ara devre gerilimi elde edilmiş olur. Hem pozitif hemde negatif yönde 

kontrol imkanı sağlamasına karşın, bu sistem generatör kullanımını olumsuz 

etkiler. 

    Tam kontrollü doğrultucular, rüzgar enerjisi dönüştürücülerinin kontrol ve 

işletmesinde, pek çok isteğe cevap verebilir. Darbe Genişlik Modülasyonu 

(Pulse Width Modulation – PWM) ile kontrol edilen akım ve gerilim ara 

devre sistemleri, generatör kontrolünü  basitleştirir. Generatör akımındaki 

harmonikler büyük oranda azalır. Ayrıca doğrultucunun frekansı yüksek 

olduğundan oluşan harmonikler çok yüksek seviyeli olur. ara devre enerji 

depolama elemanı ihtiyacı azalır.  
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Kontrol darbesinin şekli, generatör tasarımına uygun olmalıdır. Anahtarlama 

kayıpları darbe frekansına bağlıdır. 

Devreden çıkartılabilen kontrollü doğrultucu sistemleri, yüksek bir maliyete 

sahiptir. Fakat daimi uyarmalı sistemlerde avantajları vardır. Generatör akımının 

genlik ve faz konumunun kontrolünü kolaylaştırır. Diğer sistemlere göre koruma ve 

ayar özellikleri daha iyidir. 

 Şebeke tepkileri bakımından uygun koşullar kendinden komütasyonlu 

frekans dönüştürücüler ile özellikle darbe genişlik modülasyonuyla çalışan 

dönüştürücüler ile sağlanır. Sinyal işleme tekniklerindeki ilerlemeler ve daha verimli 

yarı iletken anahtarlama elemanlarının ortaya çıkması ile büyük güçlere çıkmak 

mümkün olmuştur. Daha büyük güçlere çıkmak paralel bağlama yöntemleri ile 

mümkün olabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Yükten bağımsız bir Darbe Genişlik Modülasyonlu evirici (Şekil 3.6) 

yüksek anahtarlama frekansı sayesinde hızlı bir ayarlama yapabilir. Bu devre çok 
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dinamik bir ayarlamalı işletme koşuluna ve nerdeyse sinüs formunda çıkışa izin 

verir.  

 Eğer işletme frekansı, dahili bir saat sisteminden alınıyorsa, darbe genişlik 

modülasyonlu sistemler şebeke frekansının stabilizasyonuna yardımcı olur. Frekans 

dönüştürücülerin paralel çalışması, Şekil 3.5, maliyeti arttırmasına rağmen, yükün 

paralel kollara dağıtılabilmesi, bu şekilde sistem tam yüklü değilken devrelerden 

sadece biri kullanılabilir, dönüştürücü sistemlerinden birinin arızalanması 

durumunda şebeke düşük güçlede olsa beslenmeye devam eder, ayrıca paralel çalışan 

sistemlerin oluşturduğu harmoniklerin şebekeye etkisi daha az olur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frekans dönüştürücülerin görevi, rüzgar enerjisi üreticilerinden elektrik 

enerjisini alıp şebekeye iletmektir. Bu sırada şebekeye yapılan etki minimum 

düzeyde olmalıdır. Frekans dönüştürücünün seçiminde generatör karakteristikleri ve 

şebeke önemli bir rol oynar. Hızlı bir şekilde aktif – reaktif güç kontrolü, şebekeye 

az etkide bulunma gibi özellikler Darbe Genişlik Modülasyonlu frekans 

dönüştürücüler ve gerilim ara devreli sistemler ile mümkün olur. IGBT anahtarlama 

elemanlı frekans dönüştürücülerin, yüksek işletme frekansı, düşük tetikleme 

gereksinimleri ve yüksek gerilimleri kesebilmeleri gibi avantajları vardır. Daha 

düşük işletme frekansına sahip GTO anahtarlama elemanlı frekans dönüştürücüler ise 

daha yüksek güç seviyelerinde çalışmalarına karşın daha düşük bir güç kalitesi 

sunarlar. 

Şekil 3.6 – Darbe Genişlik Modülasyonlu  Evirici 
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 Frekans dönüştürücülerin açma ve kapamaları, geniş bir sinyal bandında 

girişime sebep olur. Bu girişimin yakındaki diğer cihazları etkilemeyecek seviyede 

olması gerekir. Aynı şekilde diğer elektrikli cihazlardan gelen düşük frekanslı 

girişimlerde tehlikeli çalışma koşullarına sebep olmamalıdır. Elektromanyetik 

Uyumluluk (Electromagnetic Compatibility) sınırlamaları için,  EN 60555 2/3 (IEC 

555-2/3) standartları izin verilen sınırlamalar ile ilgili bilgi verir. 

 Frekans dönüştürücüler, özellikle şebeke tarafındakiler, şebeke gerilim ve 

frekansınıda kontrol etmek zorundadırlar. Bir gerilim artışı veya azalması 

durumunda veya frekansın belirli limitlerin dışına çıkması durumunda, sistem şebeke 

bağlantısını kesip gerektiğinde hızlı bir şekilde otomatik tekrar kapama 

yapabilmelidir. 

3.3 ġebekenin Korunması 

Şebekenin korunması, şebekeye ve cihazlara zarar verebilecek aşırı gerilim ve 

aşırı akımlardan korunmayı sağlar. Eğer şebekedeki sigorta ile bağlantı noktası 

arasında bir şebeke arızası, kısa devre gibi, meydana gelirse, generatörler arızayı 

beslemeye, çok kısa bir süre içinde olsa, devam ederler.  

Asenkron generatörlerde, şebekede oluşabilecek olası bir kısa devre 

arızasında, uyarma zayıflayacağı için sadece çok kısa sürelerde bu kısa devre akımı 

akar. Uzun kalkış zamanları nedeni motor modda başlatılan asenkron generatörler, 

kalkışta çekecekleri büyük akımlara göre sisteme bağlanırlar. Kablolar ve koruma 

cihazları bu büyük akımlara göre seçilir. Bu sebeple çok kısa süre boyunca akan kısa 

devre akımları asenkron generatörler açısından bir problem yaratmaz. 

Senkron generatörler ise genellikle bağlantıda modifikasyona ihtiyaç 

duyarlar. Orta gerilim seviyesinde, generatörleri iki periyotta devrden çıkartabilecek 

anahtarlara ihtiyaç duyarlar. 

Rüzgar enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülerek şebekeye eklenmesi, 

enerjinin şebekeye bağlandığı kolda kısa devre gücünün artmasına neden olur. bu 

durumda koruma cihazlarının kesme gücü aşılabilir. Buda tehlikeli bir durum yaratır. 

Sistemde büyük zararlara yol açabilir ve sistemin güvenliğini azaltır. 
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Kısa devre gücü, bir kısa devre durumunda hesaplandığı noktanın empedansa 

çevrilecek miktarıdır. Şebekenin kısa devre gücü, büyük oranda, şebekenin tepkisini 

geüvenli bir şekilde ölçmekte kullanılır. 
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Burada UN şebeke nominal gerilimini, ZK da şebekenin kısa devre 

empedansını gösterir. Bu yaklaşımla bile istenen limit değerler tahmin edilebilir. 
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3.2 formülü, koruma cihazlarının tasarlanmasında ve sınıflandırılmalarında 

önemli rol oynar. Burada şebekenin ilk periyottaki gerilimi hesaba katılmalıdır. 

Bunun için bir c düzeltme katsayısı formüle eklenmiştir. Bu c düzeltme katsayısı: 

 Orta ve yüksek gerilim şebekeleri için c = 1,1 

 Alçak gerilim şebekeleri için c = 1,05 

olarak alınır. 

Bu katsayı ile koruma cihazları tasarımında oluşabilecek en yüksek kısa devre 

akımı dikkate alınmış olur. Bunun nedeni kısa devre akımının hat geriliminden 

değilde daha yüksek bir değere sahip endüklenen gerilimden kaynaklanmasıdır. 

Şekil 3.7 „de , şebekeye bağlantı noktası, PCC (Point of Common Coupling), 

ile rüzgar gücü santralinin bağlantı noktası , CP, arasında bir transformatör birde orta-

yüksek gerilim kabloları veya havai hatları bulunmaktadır. Bu elemanların omik, 

endüktif ve kapasitif bileşenleri vardır. Orta-yüksek gerilim kabloları veya havai 

hatlar, kısa mesafelerde kısa devre gücüne çok fazla etki yapmazlar. Mesafeler 

uzadıkça, özellikle havai hatlarda, kısa devre gücünde düşüş görülür. İletkenin cinsi 
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ve iletkenin alanıda kıa devre gücü üzerinde etkilidir. Fakat mesafenin etkisi yanında 

diğer etkiler çok küçük kalır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kısa devre gücünü hesaplarken, şebekeye sürekli bağlı olmayan sistemleri 

hesaplanma dışı bırakmak koruma cihazları tasarımında ve şebeke tepkilerinin 

tahmininde yanlış sonuçlar verebilir. Kısa devre empedansı ZK hesaplanırken döner 

makinaların geçici hallerde farklı empedanslar gösterdikleri unutulmamalıdır. Geçici 

hallerde döner makinalar, nominal çıkışlarının birkaç katı çıkış verebilirler. Bunun 

nedeni kısa devre durumunda azalan empedanslardandır. Düzeltme faktörü, kısa 

devre durumunda, senkron generatör için: 
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Formül 3.3‟de görülen xd”, alt geçici hal boyuna eksen reaktansıdır. 

Generatör gücüne ve kutup sayısına göre değişir. Kutup sayısı arttıkça artarken, 

generatör gücü arttıkça azalır. 
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        Asenkron makinalar için düzeltme katsayısı: 
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Formül 3.4 de görülen Ist , alt geçici hal akımıdır. Nominal akımın beş ile yedi 

katına çıkabilir.  

Generatörden uzak kısa devreler için hattın ve transformatörün 

empedanslarıda hesaba katılmalıdır. Mesafe ve empedanslara göre daha düşük 

düzeltme katsayıları ortaya çıkar. Uzun süren kısa devrelerde, generatör cinsine göre 

bazı farklılıklar görülür. Senkron generatörler, eğer şebekeden bağımsız bir 

uyarmaya sahiplerse, daimi mıknatıslı senkron genratörler gibi, kısa devreyi sürekli 

besleyebilirler. 

Şebeke komütasyonlu güç dönüştürücüleri, kısa devre gücünde bir artışa 

sebep olmazlar. Bir kısa devre durumunda, hemen devreden çıkamayacakları için, 

şebekenin kısa devre akımına katkıda bulunurlar. Şebekede meydana gelen bir kısa 

devrede, şebeke komütasyonlu eviriciler komütasyonu kaybedecekleri için şebekeye 

kısa devre alternatif akımı veremezler. Sadece geçici hal akımları şebekeye verilir. 

Bunlarda kısa devre gücü hesaplanırken dikkate alınmazlar. 

Kendinden komütasyonlu güç dönüştürücü sistemleri, kısa devre 

durumlarında bile şebekeye, besleme kapasitesi içinde, sinüzoidal akım vermeye 

devam ederler. kHz civarında ki frekanslarda çalıştıkları için bir arıza anında 

mikrosaniye seviyesinde müdahale imkanı sağlarlar. Bu yüzden geçici hal akımına 

bile bir ek sağlamazlar. Bu yüzden şebeke bağlantısı için çok uygun bir sistem 

oluştururlar. 

Eğer şebeke devre dışı kalırsa, rüzgar gücü santralleri istenmeyen ve 

kontrolsüz izole şebekeler oluşturacaklardır. Gerilim regülasyonlu senkron 

generatörler ve kendinden komütasyonlu eviriciler, kendi kapasiteleri büyüklüğünde 

şebekeler yaratabilirler. Bu sebepler bir arıza veya kesinti durumunda şebekeyi 

besleyebilirler. Doğrudan şebekeye bağlı senkron generatörler rüzgar gücü 
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santrallerinde hiç kullanılmazlar. Asenkron generatörler ve şebeke komütasyonlu 

frekans dönüştürücülere sahip senkron generatörler bu olanağa sahip değillerdir. 

Uzun süreli izole çalışmada mümkündür. Bu durum sistem şebekeden 

ayrılmış fakat enerjisini arızasız bölüme vermeye devam ettiğinde geçerlidir. Bu 

işletmenin sebepleri: 

 Hatların bakım sebebi ile açılması 

 Tekrar kapamadan önce arızanın giderilmeye çalışılması 

 Rüzgar gücü santrallerinin arızasız fazları beslemeye devam ettiği tek faz kısa 

devreler sebebi ile oluşan üç faz açmalar 

Farklı cihazların beraber çalıştığı sistemlerde, örneğin şebekeye doğrudan 

bağlanmış asenkron generatörler ile şebekeye frekans dönüştürücü üzerinden 

bağlanmış santrallerin beraber çalışmaları, şebekede meydana gelebilecek 

kesintilerde dengesizlikler meydana gelir. Farklı nominal ve işletme kaymalarına 

sahip asenkron generatörlerin beraber çalıştığı park konfigürasyonlarında şebekede 

kesinti olursa küçük kayma değerlerine sahip generatörler motor modunda çalışmaya 

başlar. İzole işletmeden sonra şebekeye tekrar bağlanma en kötü durumda zıt 

fazlarda olur. bu durumda şebekede ve generatörde büyük akımlar oluşur. Ayrıca 

tahrik sisteminde de çok büyük yükler meydana gelir. Şebekeden ayrılmış asenkron 

generatörlerin, gerilimleri şebeke nominal geriliminin %25 „inin altına indiğinde 

tehlike riski olmadan şebekeye bağlanabilir. Üç faz kısa devrelerde generatör 

terminallerinde veya hattın herhangi bir noktasında aynı kısa devre zaman sabitleri 

beklenebilir çünkü hattın ve arızanın empedansı genel olarak generatör empedansının 

yanında küçük kalır. Doymuş kısa devrelerde, reaktif güç kondansatörlerinin ve filtre 

reaktanslarının zaman sabitine çok küçük bir etkisi vardır. Yarım yükte, şebeke 

kompanzasyon cihazları ile çalışan asenkron generatörler gerilimleri, kısa 

kesintilerde, nominal değerin %25 „inin üstünde tutabilirler. Bu durumda şebekeye 

tekrar bağlandıklarında yüksek akım ve momente neden olurlar. Buda elektriksel ve 

mekanik sistemlere zarar verebilir. 

Çok az miktarda miktarda kullanılan, şebekeye doğrudan bağlanan senkron 

generatör sistemlerinde, genellikle esnek bir şaft kullanılır. Nominal yükte şaft birkaç 

derece burkulur, tekrar kapama sonrası bu burkulma serbest kalır. Bunun sonucunda 
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türbin hızı küçük bir değişim gösterebilir fakat bu değişimin statora etkisi daha 

büyük olur. Buda senkron hız civarında dalgalanmalara sebep olur. 

İstenmeyen durumların önüne geçmek için, senkron generatörlü rüzgar 

enerjisi sistemleri şebekeye uygun senkronizasyon koşulları sağlanmadan 

bağlanmamalıdır. 

Dağınık üretime sahip sistemlerde, tek faz kısa devre durumlarında rezonans 

etkisi ile karşılaşılabilir. Kapasitif kompanzasyon cihazları ile, endüktif üreticiler ve 

şebeke filtre reaktanslarının birleşik etkisi arızasız fazlarda aşırı gerilimlere sebep 

olabilir. Orta-yüksek gerilim seviyelerinde bu tip arızalar, düşük yük durumlarında 

nominal gerilimin 10-20 katı yüksek gerilimler oluşabilir. Bu durumda kısa süreli bir 

arıza uzun süreli arızalara yol açabilir. Bu durumun önüne geçmek için “Ani Gerilim 

Artışı Koruması” ile bu gerilimler sınırlandırılır ve ortaya çıkan enerji emilir. 

 

3.4 ġebeke Etkileri 

Rüzgar gücü santrallerinin şebekeye bağlandıklarında oluşturdukları etkiler: 

 Kısa devre gücünde değişim 

 Çıkış gücündeki değişimler 

 Çıkış gücünde oluşan bu değişimler nedeni ile oluşan gerilim dalgalanması 

 Kısa süreli gerilim kesintileri 

 Gerilimde oluşan asimetriler 

 Harmonikler 

 İnterharmonikler 

 Girişim etkileri 

 Genel santral uyumluluk sorunları 

3.4.1 Genel Uyumluluk ve GiriĢim 

Kamusal şebekeler, rüzgar gücü santrallerinin oluşturduğu bozucu etkilerden 

korunmalıdır. Yüksek gerilim, kısa devre ve generatör koruması bu sebeple yapılır. 

Gerilim veya frekans değişimlerinde, şebekeden hızlı bir şekilde ayrılma 
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sağlanmalıdır. Motor mod çalışmaya sadece kısa sürelerde izin verilmelidir. Reaktif 

güç gereksinimleri şebeke tarafından izin verilen sınırlar içinde olmalıdır. 

3.4.2 Rüzgar Gücü Santrallerinin ÇıkıĢ Gücü DavranıĢları 

Şebekeye bağlantı prosedürleri, acil durum kesintileri ve diğer değişimler 

dışında, kısmi veya tam yüklenmiş rüzgar gücü santralleri elektriksel çıkışında 

santralin tasarımına bağlı olarak 10 Hz – 1 kHz arasında değişimlere sebep olurlar. 

Çıkış gücünün dalgalanmaları, genliklerine ve değişim hızlarına göre göre 

tanımlanırla ve periyodik ile periyodik olmayan rüzgar değişimlerinden 

kaynaklanırlar. Sonuçta elektriksel çıkış değişimleri, hava akımının türbin alanında 

dağılımı, tahrik sisteminin davranışları, senkron generatörlerde rotor açısı değişimleri 

ve asenkron generatörlerde kayma değişimleri ile tanımlanır. 

Sabit hızlı, şebekeye doğrudan bağlanmış asenkron generatörlü sistemlerde 

oluşan çıkış gücü dalgalanmaları, senkron generatörlü, doğrultuculu ve eviricili 

değişken hızlı sistemlerde oluşan çıkış gücü dalgalanmalarına göre daha büyük olur. 

değişken hızlı sistemler, kontrol mühendisliği sayesinde daha uygun sonuçlar sağlar. 

Büyük rüzgar gücü santrallerinde, MW seviyesinde ve daha büyük güçlerde, 

temel bazı farklar vardır. Büyük asenkron generatörlerde daha küçük bir kayma 

aralığı vardır. Bunun sonucunda daha katı bir şebeke bağlantısı ve daha büyük 

şebeke dalgalanmaları ortaya çıkar. Buna karşın büyüyen rotor zaman sabiti ve 

bunun sonucunda oluşan yumuşatıcı etki, değişken hızlı sistemlerde daha düzgün ve 

daha az bozulmuş bir çıkışa sebep olur. 

Çıkış gücünün yumuşatılması, rüzgar parkı geometrisi ve yerel rüzgar 

koşullarına bağlıdır. Türbinlerin aralıklı yerleştirilmesi, hava akımının her türbine 

farklı zamanda varmasını sağlar. 
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Geometri              

v

v

v

  

   DüĢük                     Orta             Yüksek 

                        Rüzgar koĢulları (m/s) 

7,7 

2,95 

0,7142 

11,6 

8,13 

1,53 

14,7 

4,35 

0,81 

                                  

N

N

N

PP

PP

PP

/

/

/



  

0,35 

0,44 

0,118 

0,74 

0,64 

0,17 

0,97 

0,44 

0,09 

                                

N

N

N

PP

PP

PP

/

/

/



  

0,22 

0,24 

0,068 

0,96 

0,15 

0,035 

1,02 

0,26 

0,052 

                                

N

N

N

PP

PP

PP

/

/

/



  

0,38 

0,36 

0,098 

0,89 

0,42 

0,102 

1,04 

0,216 

0,046 

                              

N

N

N

PP

PP

PP

/

/

/



  

0,16 

0,205 

0,046 

0,87 

0,458 

0,109 

1,03 

0,148 

0,029 

                              

N

N

N

PP

PP

PP

/

/

/



  

0,29 

0,196 

0,06 

0,767 

0,45 

0,031 

1,031 

0,175 

0,040 

                              

N

N

N

PP

PP

PP

/

/

/



  

0,16 

0,2 

0,046 

0,95 

0,15 

0,132 

1,022 

0,23 

0,05 

                              

N

N

N

PP

PP

PP

/

/

/



  

0,28 

0,22 

0,05 

0,99 

0,24 

0,052 

1,025 

0,184 

0,042 

           

                                     

N

N

N

PP

PP

PP

/

/

/



  

0,22 

0,28 

0,075 

0,91 

0,25 

0,05 

1,037 

0,22 

0,043 

 

Tablo 3.2 – Değişik Türbin Sayısına, Türbin Arası Mesafelere, Rüzgar hızına 

ve Rüzgar Yönüne göre Rüzgar Gücü Santrallerinin Çıkış Gücü 

Davranışları [6] 
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Burada P  ortalama çıkış gücü, P çıkış gücündeki değişim ve P çıkış 

gücünün standart sapmasını gösterir. Tablo 3.2 „de görüleceği gibi, türbin sayısının 

artışı ve türbinlerin arasındaki mesafelerin artışı çıkış gücündeki dalgalılığın 

azalmasına neden olur. en düzgün çıkış rüzgar türbinlere dik olarak geldğinde ve 

türbinler bir sıra halindeyken gerçekleşir. 

3.4.3 ġebeke Bağlantısında gerilim DavranıĢları 

Rüzgar gücü santrallerinin, şebekeye, kurulu güce ve verilen güce etkisi, 

şebeke bağlantısı ve gerilim seviyeleri ile belirlenir. Gerilimdeki değişimler ve 

periyodik oynamalar ile beraber asimetrilerde dikkate alınmalıdır. 

 Rüzgar gücü santrallerinin elektriksel parçaları, maliyet yüzünden 1000V 

gibi düşük gerilimler için tasarlanır. Düşük güçlü santrallerinin şebekeye bağlantısı 

alçak gerilim seviyesinde yapılır. 100 kW„dan MW„a kadar güç seviyesindeki 

sistemler, orta gerilim seviyesinden bir transformatör üzerinden bağlanır. Büyük 

rüzgar parkları için yüksek gerilim seviyesinden bağlantı daha uygun ve ekonomik 

olur. 

 Şebekeye bağlanmış sistemlerde, simetrik sargılı üç fazlı generatörler 

kullanılır. Bu sebeple normal çalışma durumunda asimetriler dikkate alınmaz. 

Şebekede oluşan asimetrik yükler senkron ve asenkron generatörlerin çalışmasını 

etkileyebilir. Asimetriler negatif bileşen akımları oluştururlar. Bu negatif bileşen 

akımları uyarmaya zıt yönde ve uyarmanın iki katı hızla dönen bir döner alan 

oluştururlar. Bunun sonucunda özellikle rotorda meydana gelen ek kayıplar 

makinanın yüklenme sınırını azaltır. Yerel asimetriler biliniyorsa, generatör 

boyutlandırılırken bu bilgiler dikkate alınabilir. 

 Şebeke yükünün büyük bir kısmı rüzgar türbinlerinden sağlanıyorsa, rüzgar 

hızında meydana gelen değişiklikler gerilim dalgalanmalarına ve kesintilere sebep 

olabilir. Bunlar gücün şebeke içindeki yönü, şebeke kısa devre gücü ve faz açısı ile 

belirlenir. Gerilim değişimlerinin diğer sebepleri, şebekeye büyük bir yük veya 

generatörün bağlanması, kesintiler gibi şebeke içinde yapılan manevralar olabilir. 

Çıkış gücündeki ciddi dalgalanmalar, düşük güçlü izole şebekelere bağlı 

küçük rüzgar gücü santralleri ve büyük güçlü rüzgar gücü santrallerinin şebekenin 

zayıf noktalarına bağlanması, gerilim seviyesinde değişikliklere sebep olur. Bu etki 
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özellikle şebekeye sabit hızla bağlı sistemlerde görülür. Özellikle büyük asenkron 

generatörler, küçük kayma değer aralıkları yüzünden rüzgar hızındaki değişiklikleri 

doğrudan şebekeye iletirler. Değişken hızlı sistemler ise çıkış dalgalılığında belirli 

bir mikitar azalmaya sebep olurlar. Rüzgar türbinlerinin boyut ve güçleri arttıkça 

rotor zaman sabitleride büyür. Bu sebeple büyük güçlü rüzgar türbinleri değişken 

hızlı işletmede, küçük güçlü sistemlere göre daha az dalgalılık sağlar. Hızın değişim 

aralığıda çıkış dalgalılığını belirleyen bir etkendir. Geniş değişim aralığı, daha 

düzgün bir çıkış sağlar. 

Küçük ve orta güçlü rüzgar gücü santralleri şebekeyi ancak, büyük gruplar 

halinde bağlandıklarında etkileyebilirler. Bu durumda bile, bireysel olarak, çıkış 

gücünde büyük dalgalanmalar görülse bile, türbinlerin sayısı arttıkça toplam çıkış 

gücündeki dalgalılık azalır. Bu yüzden normal çalışma durumunda, zararlı olabilecek 

gerilim dalgalanması beklenmez. 

Büyük rüzgar gücü santrallerinin zayıf şebekelerde tek olarak işletilmesi, 

gerilim değişimlerine sebep olabilir. Bu sebeple büyük sistemlerin çıkış 

dalgalılığının mümkün olduğu kadar az olması gerekir. Buda değişken hızlı sistemler 

kullanılarak mümkün olur. Benzer etkiler çok zayıf şebekelere bağlanmış küçük 

rüzgar gücü santrallerinde de görülebilir. Bu sistemlerde hız ayar aralığı arttırılarak 

çıkış dalgalılığının azalması sağlanır. 

Periyodik veya periyodik olmayan, şebeke gerilimi dalgalanmaları akkor telli 

lambaların parlaklığının değişmesine sebep olur. Bu etkiye “titreme” (flicker) etkisi 

denir. İnsan gözünün parlaklığa karşı hassas olması nedeni ile bu etki 

sınırlandırılmalıdır. Titreme etkisi sonuçları dikkate alınırken kısa süreli ve uzun 

süreli etkiler ayrılmalıdır. Kısa süreli titreme katsayısı on dakikalık süre için , uzun 

süreli titreme katsayısı iki saatlik süre için hesaplanır. 
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Formül 3.5 „de tf  , titreme etkisinin ikincil etki süresini belirtir. 

Bu etkiler, uygun kontrol sistemi tasarımı ve uygun güç santrali sistemi 

seçimi ile engellenebilir. Eğer gerekirse faz kayması ile veya güç santrali frekans 

dçnüştürücüleri ile bu etkilerin önüne geçilebilir. 

Rüzgar gücü santrallerinde hız değişimi, ya dişli sisteminde dönüşüm 

katsayısını değiştirerek yada elektronik frekans dönüştürücüler ile sağlanır. Fakat bu 

sistemlerde harmonikler ve inter-harmonikler görülmesine sebep olur. 

3.4.4 Harmonikler ve Ġnter-Harmonikler 

Rüzgar enerjisinden mümkün olduğu kadar fazla yararlanmak için pek çok 

rüzgar türbini bir park olarak beraber kullanılmalıdır. Türbin sayısı ve şebekeye 

verilen güç arttıkça bu türbinlerin beraber olarak şebekeye etkileride değişir.  

 Şebekeye verilen güç dalgalılığında azalma 

 Harmonik ve inter-harmoniklerde artış 

Şebeke frekansının, tam sayı katlarındaki frekanslarda görülen sinüzoidal 

akım ve gerilim dalgalarına harmonik denir. Harmonikler, gerilim dalgaları veya 

akım dalgaları sinüs formunda değilse meydana gelir. Elektrik şebekelerinde: 

 Lineer olmayan empedansa sahip kullanıcılar 

 Elektrik makinalarında meydana gelen doymalar 

 Güç elektroniği cihazları 

tarafından harmonikler üretilir. 

Harmoniklerin dikkate alınması gereken etkileri: 

 Güç elektroniği cihazlarında yanlış çalışma 

 Dielektrik malzemede erken yaşlanma ve kondansatörlerin hasar görmesi 

 Dalgalılık kontrol sisteminde bozulmalar 

 Koruma cihazlarında meydana gelebilecek arızalar 

Sinüs formunda olmayan periyodik gerilim ve akım dalgaları harmonik 

dalgaların toplanması şeklinde tanımlanabilir.  
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Matematiksel denklem olarak: 

 







10 )sin()(
v vvv twUUtu                                               [3.6] 

 

Bu denklemde U0 , doğru gerilim bileşenini, Uv v „nci harmonik bileşenin 

genliğini, wv υ „nci harmoniğin frekansı ve v „de υ „nci harmoniğin faz farkını 

gösterir. 

 

122 vffw vv                                                               [3.7] 

 

Burada v harmoniğin seviyesini gösteren bir tamsayıdır, f1 temel frekansı 

gösterir. Denklem 3.6 „nın benzeri akım içinde oluşturulabilir. Bu parametreler 

matematiksel olarak Fourier Analizi ile, deneysel olarakda frekans seçici ölçme 

teknikleri ile hesaplanabilir.  

Temel frekansın tam sayı katı olmayan sinüzoidal dalgalara “inter-harmonik” 

adı verilir. Bu tip harmonikler genel olarak frekans dönüştürücüler tarafından 

oluşturulsada döner makinalar tarafından da oluşturulabilirler. İnter-harmonikler,  

ile gösterilirler ve temel frekansdan küçük frekanslara sahip olabilirler. 

Şebeke geriliminde oluşan bozulmanın ölçüsü, “harmonik bozulma 

katsayısı”dır. Burada harmonik bozulma katsayısı ile “toplam harmonik bozulma” 

birbirine karıştırılmamalıdır. Harmonik bozulma katsayısı, dalganın temel bileşen 

olmadan ki değerinin, dalganın temel bileşen dahilken ki değerine oranıdır. 
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Toplam harmonik bozulma ise dalganın temel bileşen olmadan ki değerini, 

dalganın temel bileşeninin değerine oranıdır. 
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Pratikte şebekede ki harmonikler hesaplanırken v = 50 ye kadar veya fv = 2,5 

kHz „e kadar olan değerler hesaplanır. 

Rüzgar gücü santrallerinin şebekeye değişik bağlanma yöntemleri arasında 

özellikle şebeke komütasyonlu frekans dönüştürücüler harmonik yaratırlar. Eğer 

komütasyon etkilerini gözardı edersek ve ara devre akımının düzgün olduğunu 

varsayarsak p darbeli bir evirici  

 

,3,2,11  kkpv                                               [3.10] 

 

spekturumunda harmonikler üretir. Akımın genliği ise: 
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1                                                                  [3.11] 

 

olarak hesaplanır. Yani harmonik seviyesi arttıkça harmoniğin genliği azalır. 

Altı darbeli bir eviricide beşinci ve yedinci harmonikler en güçlü harmoniklerdir. 

Oysa bu harmonikler on iki darbeli bir eviricide görülmezler. Bu durumda on birinci 

ve on üçünci harmonikler ilk harmoniklerdir. Diğer harmonikler daha düşük 

genliklere sahiptir. Komütasyon etkileri dikkate alınırsa, diğer harmoniklerde 

ölçülebilir spekturumda görülür. Ayrıca kimi harmoniklerin değeri hesaplanan 

değerden farklı olabilir. 

Asenkron generatörlü ve şebekeye doğrudan bağlanmış rüzgar türbinlerinde, 

türbin sayısı arttıkça şebekeye verilen harmonik ve inter-harmonikler azalır. Bu 

durumun sebepleri şebeke kısa devre gücünün ve kompanzasyon gücünün artışı ile 

açıklanabilir. Bazı harmoniklerde görülebilecek artışlar uygun manyetik devre 

tasarımları ile azaltılabilir. 
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Buna karşın şebekeye darbe frekans dönüştürücüler üzerinden bağlanmış 

sistemler tamamen farklı bir karakteristiğe sahiptirler. Frekans dönüştürücü sayısı 

arttıkça şebekeye verilen harmonik genlikleride artar. 

Şebekeye bağlantı şekilleri farklı olan sistemlerin beraber kullanımı, 

şebekeye verilen harmoniklerde azalmalara sebep olur. türbin sayısı çok fazla 

olmayan sistemler için, yirmi kadar türbin için, kTHD toplam harmonik bozulma  

 

)1ln( 2,1,0, ATHDTHDTHDTHD nkkkk                                       [3.12] 

 

olarak tanımlanabilir [6]. Bu denklemde kTHD ,0 şebekenin kısa devre gücüne 

göre değişen bir değerdir. Genel olarak kTHD ,0 = %1,5 - %3 arasında değer alır. kTHD 

,1  gardayan katsayısıdır. Güç dönüştürücüler ile şebekeye bağlanmış sistemler için 

pozitif bir değere sahiptir. Buna karşın şebekeye doğrudan bağlı sistemlerde negatif 

değere sahiptir. kTHD ,2  ise yaklaşım fonksiyonunun uzama katsayısıdır. kTHD , 2 , 0,2 

ile 0,4 arasında değer alır. nA ise türbin sayısını gösterir. 

3.4.5 Rezonans Etkileri 

Eğer şebeke, bir veya daha fazla rüzgar türbininin bağlantı noktası olarak 

alınırsa, işletme sırasında sistemin toplam empedansı önemlidir. Toplam empedans, 

kaynağın, dağıtım sisteminin ve tüketicinin omik, endüktif ve kapasitif özelliklerine 

bağlıdır. Bu bağımsız elemanların sayısı, bağlantı şekilleri ve kendi empedansları 

şebekede akım ve gerilim artışlarına sebep olan rezonanslara yol açabilir. 
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Bu etkiler şebekede özellikle lineer olmayan kaynaklar ve tüketiciler 

(transformatörlerin, reaktörlerin ve dönen makinaların doyma etkisi gibi) ve güç 

dönüştürücü sistemler tarafından yayılanı temel frekansdan yüksek frekanslı 

bileşenler tarafından yaratılır.  
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Elektrik makinalarında, şebekeye verilen harmonik bileşenler uygun tasarım 

ile azaltılabilir. Bu sebeple şebekede görülebilecek rezonans etkilerinin ana kaynağı 

güç dönüştürücüler ve güç elektroniği sistemleri barındıran tüketicilerdir. 

Şebekenin kısa devre gücünün azalması durumunda rezonans noktası daha 

düşük frekanslara kayar. Empedans büyür ve daha büyük gerilim düşümlerine sebep 

olur. Azalan kısa devre gücü ile işletme daha kritik hale gelir. Eğer şebeke havai 

hatlar vasıtası ile bağlanmışsa, havai hatların endüktif karakteristiği rezonans 

frekansını, aynı maksimum empedans sahip kablolara göre arttırır. 

3.4.6 ġebeke Etkilerine ve Rezonans Etkilerine KarĢı Alınabilecek 

Önlemler 

Elektronik güç dönüştürücü sistemler, kontrol ve verim avantajlarının 

yanısıra, şebeke geriliminin bozulması gibi bir dezavantaja sahiptirler. Bu etki, 

kullanılan yarı iletken elemanın tipine, bağlantı şekline, güç dönüştürücü sistemin 

çalışma şekline ve şebekeye bağlantı noktası PCC „de şebekenin parametrelerine 

bağlıdır. Yüksek performanslı güç dönüştürücülerin zayıf şebekelere 

bağlanmalarında gerilim harmoniklerinde artış görülür. İşletme arızaları ve sistem 

arızalarının önüne geçmek için, tercihen kaynakta, harmonik akımları mümkün 

olduğu kadar küçük olmalıdır. Bunun için özellikle az şebeke tepkisine sebep olacak 

sistemler seçilebilir veya mevcut olan harmonikler pasif devreler veya aktif 

müdahale ile azaltılabilir. Bu tip cihazlara filtre adı verilir.(Şekil 3.8) Filtreler, 

şebekeye paralel bağlanarak, yüksek frekanslı akımların kendi üzerlerinden akmasını 

ve bu şekilde bu yüksek frekanslı akımların  şebekeden uzak tutulmasını sağlar.  

Filtreler genellikle kapasitif ve emdüktif reaktanslardan oluşur. Omik 

dirençler, filtrelerin paralel rezonansda olması durumunda yüksek empedansları 

azaltmak veya filtrelerin düşük empedans gösterdiği frekans aralığını arttırmak için 

kullanılır.  
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Kondansatörler harmonik filtreler olarak kulanılmasalarda, işletmeleri büyük 

önem taşır. Kondansatör bataryaları, bir yada daha fazla paralel bağlanmış 

kondansatörden oluşur. Görevleri, motor ve generatörlerin endüktif reaktif gücünü 

kompanze etmek ve şebeke güç faktörünü iyileştirmektir. Empedans karakteristikleri: 
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denklemi ile tanımlanabilir. Buradan görüleceği gibi frekansın ve kapasitenin 

artışı daha düşük Zc empedans değerlerine yol açar. Bu durumda harmonik akımlar 

için düşük empedanslı bir akım yolu yaratılmış olur. Temel akım bileşeni ise 

bloklanır. Kompanzasyon kondansatörlerininde filtreleme görevi yaptığı söylenebilir. 

3.14 denkleminde Uc faz gerilimini, Qc ise reaktif kompanzasyon gücünü gösterir. 

Şebekeler yüksek frekanslarda endüktif karakteristik sergilediklerinden, şebeke 

empedansı frekansla beraber artar. Dikkate alınması gereken bir noktada harmonik 

akımlarının kompanzasyon bataryalarında fazladan yüke sebep olmasıdır. Bu 

ısınmaya ve yalıtım kapasitesinin azalmasına neden olur. Bu etki kondansatör 

tasarımında, gerilimin nominal değerinden büyük seçilmesi ile, iki katı gibi, 

engellenebilir. 

~ 

CK CF CF 

LF LF RF 

a b c 

Şebeke 

Şekil 3.8– Kompanzasyon ve Filtrelerin Eşdeğer Devre Şemaları 

a) Kompanzasyon Bataryası 

b) Seri Rezonans Devre Filtresi 

c) Geniş bant Geçiren Filtre 
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Altı darbeli eviriciler şebekeye 250-350 Hz frekanslarında yüksek akımlar 

verirler. Alçak frekanslardaki yüksek empedans yüzünden, bir kondansatör bu 

harmoniklerin ancak küçük bir kısmını karşılayabilir. Kondansatör gücünü arttırmak 

filtre etkisini arttırabilir fakat generatör ve evirici temel frekansda fazla 

kompanzasyona uğrayabilir. Bu durumda kapasitif beslemeye sebep olurlar. Daha iyi 

filtreleme, bir kondansatör ile bir endüktans seri bağlandığında elde edilir. Bu 

devreler rezonans frekanslarında çok küçük empedanslara sahiptirler. 
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filtre endüktansı Lf ve filtre kapasitesi Cf „nin uygun şekilde seçimiyle istenen 

frekansdaki akımlar şebekeden çekilebilir. Rezonans frekansının altındaki 

frekanslarda filtre kapasitif, üstündeki frekanslarda endüktif karakteristik gösterir. 

Küçük kompanzasyon güçleri dik bir rzonans eğrisine sebep olurken, büyük güçlerde 

rezonans eğrisi geniş olur. Seri rezonans filtreleri dar bir banttaki akımları süzmek 

için kullanılırlar. Geniş bir banttaki akımları süzmek için geniş bant geçiren filtreler 

kullanılmalıdır. Bu filtre, seri rezonans devresi ile endüktif elemana paralel 

bağlanmış bir dirençden oluşur. Bu paralel bağlantı filtre empedansını geniş bir 

frekans bandında düşük tutar. Bu tip filtrelerin rezonans frekansı seri rezonans 

filtreleri gibi hesaplanır. Filtre karakteristiği düşük frekanslarda kapasite, yüksek 

frekanslarda direnç tarafından belirlenir. 

Filtre tasarlanırken, şebeke kısa devre gücü ve yük gibi parametrelerden 

etkilenmeyecek şekilde tasarlanmalıdır. Reaktif güç kompanzasyonu için kullanılan 

kondansatörler rezonansa yol açabilir. Güç dönüştürücülerin bulunduğu bölgede 

kullanılacak kompanzasyon üniteleri tasarlanırken, rezonans frekansının temel 

frekans bileşeninin altında olmasına dikkat edilmelidir. Filtre birimleri genel olarak 

birkaç kademeden oluşur. Bu filtrelerin bağımsız olarak aynı veya değişik rezonans 

frekansları için tasarlanmasını sağlar. Değişik rezonans frekansına sahip filtrelerin 

beraber kullanılması paralel rezonansa yol açabilir. Bu durum, bir filtrenin endüktif 



 

61 

reaktansının diğer filtrenin kapasitif reaktansına eşit olduğu frekansda ortaya çıkar. 

Ayrıca filtreler yüksek gerilim hatları ilede paralel rezonansa yol açabilirler. 

Güçlü rüzgar gücü santralleri şebekenin zayıf noktalarına bağlandığında, 

genelde rüzgar açısından zengin olan şebekenin uç noktaları, güçlü şebeke tepkileri 

görülür. Bu tepkiler tamamen rüzgar türbinlerine bağlanamaz. Şebeke kısa devre 

gücünün daha büyük olduğu durumlarda sistemler sorunsuz çalışmaktadırlar. Üretici, 

şebekeye bağlantı için kullanacağı filtreyi tasarlarken tüm elektrik sistemini dikkate 

almalıdır. Bu durumda, güç dönüştürücü ve yüksek gerilim şebeke yapısı gibi 

bileşenler göz önüne alınmalıdır. 

Daha zayıf şebeke tepkileri sağlamak için kullanılabilecek bir diğer yol, 

frekans dönüştürücülü sistemler için tetikleme açısının her generatör sistemi için 

farklı olmasını sağlamaktır. Bu durumda, yapılan deneylerde tüm harmonik 

akımlarında belirgin bir azalma görülmüştür. Bu yöntem ek maliyete sebep olmadan, 

tam veya kısmi yükte şebeke tepkilerinin önemli bir miktarda önemli bir miktarda 

azalmasına yol açar. 

3.5 Rüzgar Gücü Santrallerinin KarĢılaması Gereken Zorunluluklar 

Rüzgar gücü santralleri bağlandıkları şebekelerin genel standartlarına uymak 

zorundadırlar. Bu standartlar üç ana başlık halinde sıralanabilir 

 Güç Kalitesi ile ilgili gereksinimler 

 Koruma ve kontrol sistemi ile ilgili gereksinimler 

 Stabilite gereksinimleri 

3.5.1 Güç Kalitesi ile ilgili Gereksinimler 

Rüzgar Gücü Santrallerinin işletmeleri, bağlanılan elektriksel şebekenin 

sürekli hal gerilimini etkileyebilirler. Bu sebeple, rüzgar gücü santralleri devreye 

alınmadan önce, şebeke geriliminin izin verilen sınırların dışına çıkmasını 

engellemek için yük akışı hesaplamaları yapılmalıdır. Bu yük akışı hesapları 

yapılırken, rüzgar gücü santralinin etkileri anma yükünde, altmış saniyelik ortalama 

aktif ve reaktif güçte ve 0,2 saniyelik ortalama aktif ve reaktif güçte hesaplamalar 

yapılır. Hesaplama yapılırken, rüzgar gücü santralinin çıkış gücünü şebeke bağlantı 
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noktasına verdiği öngörülür. On dakikalık ve bir dakikalık ortalama güç değerleri 

hesaplanırken basit bir toplama yeterlidir. 0,2 saniyelik ortalama değer hesabında ise: 
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denklemleri kullanılır [16]. Burada P0,2 Σ  ve Q0,2 Σ  0,2 saniyelik ortalama aktif 

ve reaktif gücü, Pn ve Qn nominal aktif ve reaktif gücü belirtir. 

3.5.2 Gerilim Dalgalanması 

Şebekede oluşabilecek kısa ve uzun süreli titreme etkileri öngörülen sınırların 

altına indirilmelidir. Rüzgar gücü santralleri sebebi ile oluşabilecek gerilim 

değişimleri: 
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Tablo 3.3 „de Estonya Elektrik İletim Şirketi (EESTI) „nin Estonya şebekesi 

içinde izin verdiği limitler görülmektedir. 

 

 

r (hour 
–1

) 

Udyn/Un (%) 

35 kV ve daha düĢük 

gerilim seviyeleri için 

110 kV ve daha yüksek 

gerilim seviyeleri için 

r   1 4 3 

1 < r   10 3 2,5 

10 < r   100 2 1,5 

100 < r   1000 1,25 1 

Tablo 3.3 – Gerilim Değişimlerine Getirilen Sınırlama (EESTI) [16] 
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Sürekli işletme koşullarında bir tek rüzgar türbininden elektrik şebekesine 

verilen titreme etkisi: 
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 denklemi ile tanımlanır [16]. Burada c(k, va) katsayısı, bağlantı noktasında 

ki şebeke empedans faz açısı k, ve verilmiş yıllık ortalama rüzgar hızı için va rüzgar 

türbininin titreme katsayısıdır.  

Birden fazla rüzgar türbinin bulunduğu şebeke bağlantı noktalarında, oluşan 

titreme etkisinin toplamı: 
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 Anahtarlama işlemleri sırasında bir tek rüzgar türbini tarafından şebeke 

bağlantı noktasından elektriksel şebekeye verilen titreme etkisi: 
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 denklemi ile tanımlanır [16]. Burada kf(k) katsayısı, bağlantı noktasında ki 

şebeke empedans faz açısı k, için titreme katsayısıdır. 
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Birden fazla rüzgar türbinin bulunduğu şebeke bağlantı noktalarında, oluşan 

titreme etkisinin toplamı: 
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denklemi ile ifade edilir [16]. Burada N10 ,i ve N120 ,i sırasıyla, on dakikada ki 

ve iki saatte ki toplam anahtarlama işlemi sayısını belirtir. 

3.5.3 Harmonik Etkisi 

Harmonik akımları şebeke bağlantı noktasında gerilim artışına sebep 

olmamalıdır. 

 Tablo 3.4 „de sürekli işlemede izin verilen maksimum tek harmonik 

akımlarının sınırları görülmektedir. Aynı frekans sınırlarında, çift harmonikler 

tablodaki değerlerin en çok % 25 „i kadar bir değere sahip olabilir. 

 

 

Harmonik Mertebesi ġebekeye Verilebilecek Harmonik 

Akımlarının ġebeke Akımına Oranı 

h < 11 % 4,0 

11  h < 17 % 2,0 

17  h < 23 % 1,5 

23  h < 35 % 0,6 

35  h < 50 % 0,3 

Toplam Harmonik Bozulma (THD) % 5,0 

 

Tablo 3.4 - Sürekli İşlemede İzin Verilen Maksimum Tek Harmonik Akımlarının 

Sınırları [16] 
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Şebeke içinde toplam harmonik bozulma hesaplanırken sadece ilk 50 

harmoniğin toplamı alınır.  
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Birde telefon hatlarında oluşan Telefon Harmonik Biçim Katsayısı, THFF 

(Telephone Harmonic Form Factor) belirlenmiştir. THFF şebeke bağlantı noktasında 

%1 değerini aşmamalıdır [16]. 
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bu denklemde Pi bir telekomünikasyon devresinde fi frekansındaki rölatif 

girişimi gösterir. 

3.5.4 Koruma ve Kontrol Sistemleri ile ilgili gereksinimler 

Şebekede mevcut koruma ve kontrol sistemleri, rüzgar gücü santralinin 

şebekeye bağlanması durumunda bazı değişikliklere ihtiyaç duyar. Bunun sebebi kısa 

devre akımlarının artışıdır. Koruma rölelerinin ayar değerlerinin yeni şebeke 

koşullarına göre ayarlanmaması durumunda işletme için normal olan manevralar, 

röle tarafından arıza olarak algılanıp devrenin açılmasına sebep olabilir. 

Şebekenin bir kısmı, bir arıza durumunda sadece rüzgar gücü santralinden 

beslenmesi engellenmelidir. Tüketicinin aşırı gerilim ve frekans oynamasından 

korunması için, sadece rüzgar gücü santralinin şebekeyi beslemesine izin verilmez. 

Belirli bir zaman sonunda rüzgar gücü santrali, şebekede hala güç üreten tek sistemse 

devreden çıkartılır. 
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Şebekede meydana gelen pek çok kısa devre arızası, çok kısa süreler boyunca 

devam ederler. Bu yüzden belirli bir süre sonunda, ki bu süre şebeke standartları ile 

belirlenir, sistemin otomatik olarak tekrar kapama yapması gerekir. Günümüz dijital 

koruma sistemleri tek faz veya üç faz tekrar kapama yapacak şekilde 

programlanabilmektedirler. 

Eğer rüzgar gücü santrali yüksek güçlü generatörlerden oluşmuşsa veya 

rüzgar gücü santrali tüketicilerin beslendiği bir baraya doğrudan bağlanmış ise, 

tüketicinin ve şebekenin aşırı gerilim dalgalanmasından etkilenmemesi için otomatik 

gerilim ayarlaması yapılmalıdır.  

3.5.5 Stabilite Gereksinimleri 

Ulusal şebekeye bağlanan rüzgar gücü santralleri, stabilitelerini kaybetmeden, 

aşağıdaki tür arızalara dayanmalıdır. 

 Herhangi bir hatta veya transformatörde, tekrar kapama olmaksızın, 

bir üç faz kısa devresi 

 Herhangi bir hatta, başarısız bir tekrar kapama ile, iki faz kısa devre. 

Bu gereksinimler radyal bağlı rüzgar çiftlikleri için gereksizdir. Çünkü radyal 

bağlı sistemlerde oluşabilecek bir arıza rüzgar çiftliğini şebekeden ayırır. 

Sistem arıza tamamen giderilene kadar stabilitesini korumak zorundadır. 

Rüzgar gücü santralleri iki dakika içinde, en azından üç arızaya, bağlantı 

kesintiye uğramadan dayanabilmelidir. 
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    4. Bilgisayar Benzetimi 

4.1 GiriĢ 

 

Yapılmış olan bilgisayar benzetiminde bir rüzgar türbininin bir yüke bağlı 

olduğu durumlarda rüzgar hızının değişiminin şebeke harmoniklerinde yarattığı etki 

araştırılmıştır. Bu amaç için kullanılan bilgisayar yazılımı PSCAD/EMTDC 

programıdır. Benzetim sırasında rüzgar türbininin ilk olarak izole bir sistemdeki 

davranışları benzetilmiş, daha sonra aynı benzetimler sisteme değişik kısa devre 

kesme gücüne sahip şebekelerin eklenmesi ile tekrarlanmıştır. 

4.2 Bilgisayar Benzetim Yazılımı 

Bilgisayar benzetimlerinde PSCAD/EMTDC yazılımının 4.1 versiyonu 

kullanılmıştır.  

EMTDC yazılımı 1970lerin ortalarında geliştirilmiş bir geçici hal benzetim 

yazılımıdır. Geçici hal benzetimleri 1970 lerden günümüze kadar büyük değişim 

göstermiştir. EMTDC yazılımının ilk sürümleri Manitoba Hydro„da bulunan ana 

bilgisayarlarda çalışmaktaydı ve günde 1 veya 2 benzetime imkan tanıyordu. 

Bilgisayar sistemlerinin gelişmesi ile birlikte daha gelişmiş benzetimlerin yapılması 

mümkün hale geldi. EMTDC yazılımının grafik arayüzü olan PSCAD ise 1990 ların 

başında geliştirildi. Günümüzde EMTDC/PSCAD yazılımının 4.1.1 versiyonu 

bulunmaktadır.  

Bilgisayar benzetiminde kullanılan sistem sabit mıknatıslı bir senkron 

generatöre sahip bir rüzgar türbininin çıkışının önce doğrultulup daha sonra 

evirilmesi ve oluşan sinüs formunda ki dalganın bir transformatör yardımı ile 

geriliminin yükseltilerek yüke bağlanması ile oluşur. Bilgisayar Benzetim 

Yazılımında sabit mıknatıslı senkron generatör modeli bulunmadığından, senkron 

generatör uyarması sabit ve dışarıdan kontrol edilemeyen bir değer olarak seçilmiş ve 
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benzetim bu şekilde yapılmıştır. Yapılan tüm benzetimlerde adım aralığı 50ms olarak 

alınmış ve benzetim süresi 20 saniye olarak seçilmiştir.  

Rüzgar türbinini tahrik eden sistem normal olarak 13 m/s sabit hızla esen bir 

rüzgar olarak benzetilmiştir. Rüzgar hızının değişim zamanı 13. saniye olarak alınmış 

ve rüzgar hızının değişiminin, artmasının veyaz azalmasının, süresi 5 saniye olarak 

ayarlanmıştır. Amaç değişik büyüklükteki ve tipteki yüklerde bu hız değişiminin 

meydana getirdiği harmoniklerde ki değişimi izlemektir.  

Şekil 4.1 „de görülen sistemde üretim ve tüketim kısımları modüller halinde 

gösterilmiştir. Orta kısımda ise doğrultucu-evirici sistemi ve transformatör 

gözükmektedir. Doğrultucu ile evirici arasında bulunan kesici, evirici önünde ki 

kondansatörün dolması için gereken süreden sonra açmaktadır. Bu süre 5 saniyedir. 

Bu kondansatör evirici girişinde ki gerilim dalgalılığını azaltır.  

 

 

Şekil 4.2 „de üretim modülünün içi gözülmektedir. Bir senkron generatör ve 

rüzgar tahrik sistemi ile uyarma olarak sabit giriş uygulanmaktadır. 

 

 

Şekil 4.1 – Benzetimde Kullanılan Model 
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Şekil 4.3 „de ise izole bir sistem için kullanılan yük sistemi görülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.2 – Rüzgar Türbini ve Generatör Modeli 

Şekil 4.3 – İzole Sistem Yük Modeli 
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Sistem sadece üretici sisteme bağlı bir yükten ve harmonik ölçümleri alacak 

birimden oluşmaktadır. Bu benzetim için üç yük tipi alınmıştır. Saf rezistif, rezistif-

endüktif ve rezistif-kapasitif. Rezistif-endüktif ve rezistif-kapasitif yükler için güç 

katsayısı cosφ 0,9 olarak alınmıştır.  

Şekil 4.4 ve Şekil 4.5 „da rüzgar tahrik sistemi bloğunun ayarları 

görülmektedir. Şekil 4.6‟de yük bloğunun ayarları görülmektedir.  

Şekil 4.7 „de sistemin şebekeye bağlı olması durumu için yapılmış olan yük 

sistemi görülmektedir. İzole sistemde olduğu gibi üç yük tipi için değişik yük 

değerlerinde benzetimler yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

Şekil 4.4 – Rüzgar Tahrik Sistemi Bloğu 1. Ayar Sayfası 
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Şekil 4.5 – Rüzgar Tahrik Sistemi Bloğu 2. Ayar Sayfası 

Şekil 4.6 – Yük Bloğu Ayar Sayfası 
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4.3 Bilgisayar Benzetiminin ÇalıĢması 

 

Benzetim 20 saniye çalışacak şekilde hazırlanmıştır. Rüzgar hızının değişimi 

13. saniyede meydana gelecek şekilde programlanmıştır. Bu anda rüzgar hızının 

azalması veya artması sonucu yükü besleyen akımda meydana gelen harmonik 

değişim incelenmiştir. Rüzgar hızı değişimi, sistem tamamen kararlı hale gelebilsin 

diye geç yapılmıştır. 

Sistem ilk başlatıldığında generatör ve doğrultucu sistemi doğrudan 

çalışmaya başlar. Fakat bu sistemi eviriciden ayıran kesici ancak 5. saniyede kapanır. 

Bunun nedeni evirici önündeki kondansatörün tamamen dolmasını sağlamak ve 

sistemin tamamen kararlı hale gelmesini sağlamaktır. Yük akımı grafiklerine 

bakıldığında ilk 5 saniyede akım geçmediği görülür. Evirici sistemi çalıştıktan sonra 

yük beslenmeye başlar.  

Rüzgar hızının değişmesi ile akım harmoniklerinde ani bir artış meydana 

gelir. Bu durum rüzgar hızı değişimi sürdüğü müddetçe görülür.  

 

Şekil 4.7 – Şebekeye Bağlı Sistem Yük Modeli 
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4.4  Bilgisayar Benzetiminin Sonuçları 

 

Yapılan benzetimlerin sonuçları grafikler halinde sunulmuştur. Öncelikler 

izole bir sistemde aynı yük tipi için rüzgar hızının artmasının ve rüzgar hızının 

düşmesinin etkileri gösterilmiştir. Her üç yük tipi içinde karşılaştırmalı olarak rüzgar 

hızının artmasının veya azalmasının yük akımında yarattığı harmonik etkileri 

görülmektedir. 

İlk olarak her yük tipi için rüzgar hızının azaltılması ve yükseltilmesi ile 

oluşan harmonik değişiminin grafikleri gösterilmiştir. Daha sonra aynı yük tipi için 

her iki durumu karşılaştıran grafikler gösterilmiştir. 

Benzetimlerde ilk onbeş harmonik hesaba katılmıştır. 

Şekil 4.8 ve Şekil 4.9 saf omik yüklerde sırasıyla rüzgar hızının artışı ve 

azalışı durumlarında oluşan akım harmoniklerinin değişimini göstermektedir. Şekil 

4.14‟de her iki durum beraber gösterilmiştir. 
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Şekil 4.8 – R tip Yük için Rüzgar Hızının Artışı Durumunda Harmoniklerin 

Değişimi 
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Şekil 4.10 – RL tip Yük için Rüzgar Hızının Artışı Durumunda Harmoniklerin 

Değişimi 
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Şekil 4.11 – RL tip Yük için Rüzgar Hızının Azalışı Durumunda Harmoniklerin 

Değişimi 

Şekil 4.12 – RC tip Yük için Rüzgar Hızının Artışı Durumunda Harmoniklerin 

Değişimi 
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Şekil 4.13 – RC tip Yük için Rüzgar Hızının Azalışı Durumunda Harmoniklerin 

Değişimi 
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Şekil 4.14 – R tip Yük için Rüzgar Hızının Artışı ve Azalışı Durumlarında 

Harmoniklerin Değişiminin Karşılaştırılması 
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Şekil 4.15 – RL tip Yük için Rüzgar Hızının Artışı ve Azalışı Durumlarında 

Harmoniklerin Değişiminin Karşılaştırılması 

Şekil 4.16 – RC tip Yük için Rüzgar Hızının Artışı ve Azalışı Durumlarında 

Harmoniklerin Değişiminin Karşılaştırılması 



 

78 

1 Türbin _ R Tip Yük

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Yük (MW)

T
H

D

S=41,7 MVA

S=83,4 MVA

S=417 MVA

  Şekil 4.10 ve Şekil 4.11 güç faktörü 0,9 olan endüktif yüklerde sırasıyla 

rüzgar hızının artışı ve azalışı durumlarında oluşan akım harmoniklerinin değişimini 

göstermektedir. Şekil 4.15‟de her iki durum beraber gösterilmiştir. 

  Şekil 4.12 ve Şekil 4.13 güç faktörü 0,9 olan kapasitif yüklerde sırasıyla 

rüzgar hızının artışı ve azalışı durumlarında oluşan akım harmoniklerinin değişimini 

göstermektedir. Şekil 4.16‟de her iki durum beraber gösterilmiştir. 

  İzole sistemler ile yapılan benzetimlerden sonra üç farklı şebeke kısa 

devre kesme gücü ile benzetimler yapılmıştır. Bu benzetimlerde sadece rüzgar 

gücünün azaldığı durumlar dikkate alınmıştır. Benzetimler her üç yük tipi için bir ve 

iki rüzgar türbinli durumlar için tekrarlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 4.17 – R tip Yük için Üç değişik Şebeke Kısa Devre Kesme Gücü 

Değerinde Bir Türbin İçin Rüzgar Hızının Azalışı Durumlarında 

Harmoniklerin Değişiminin Karşılaştırılması 
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Şekil 4.18 – RL tip Yük için Üç değişik Şebeke Kısa Devre Kesme Gücü 

Değerinde Bir Türbin İçin Rüzgar Hızının Azalışı Durumlarında 
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Şekil 4.19 – RC tip Yük için Üç değişik Şebeke Kısa Devre Kesme Gücü 

Değerinde Bir Türbin İçin Rüzgar Hızının Azalışı Durumlarında 

Harmoniklerin Değişiminin Karşılaştırılması 



 

80 

 

 

 

Şekil 4.17 saf omik yüklerde sırasıyla rüzgar hızının azalışı durumlarında, 

üç ayrı şebeke kısa devre kesme gücünde, oluşan akım harmoniklerinin değişimini 

göstermektedir. Şekil 4.20‟de aynı benzetim iki türbin için tekrarlanmıştır. 

Şekil 4.18 saf omik yüklerde sırasıyla rüzgar hızının azalışı durumlarında, 

üç ayrı şebeke kısa devre kesme gücünde, oluşan akım harmoniklerinin değişimini 

göstermektedir. Şekil 4.21‟de aynı benzetim iki türbin için tekrarlanmıştır. 

Şekil 4.19 saf omik yüklerde sırasıyla rüzgar hızının azalışı durumlarında, 

üç ayrı şebeke kısa devre kesme gücünde, oluşan akım harmoniklerinin değişimini 

göstermektedir. Şekil 4.22‟de aynı benzetim iki türbin için tekrarlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.20 – R tip Yük için Üç değişik Şebeke Kısa Devre Kesme Gücü 
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Şekil 4.21 – RL tip Yük için Üç değişik Şebeke Kısa Devre Kesme Gücü 

Değerinde İki Türbin İçin Rüzgar Hızının Azalışı Durumlarında 

Harmoniklerin Değişiminin Karşılaştırılması 

Şekil 4.22 – RC tip Yük için Üç değişik Şebeke Kısa Devre Kesme Gücü 

Değerinde İki Türbin İçin Rüzgar Hızının Azalışı Durumlarında 

Harmoniklerin Değişiminin Karşılaştırılması 
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4.5 Sonuçların Yorumlanması 

Yapılan benzetimler sonucunda izole sistemlerde, üretici sistem yüklü iken 

meydana gelen harmonik değişimin sistem yüklü değilken meydana gelen 

değişimlere göre daha düşük seviyelerde akım harmonikleri üretmektedir.  

Yük tiplerine göre bakılacak olursa , izole sistemlerde saf direnç yükleri en az 

harmoniğin oluştuğu sistemlerdir. Endüktif yüklü sistemler kapasitif yüklü sistemlere 

göre daha az akım harmoniği üretirler.  

 Her üç yük durumunda da rüzgar hızının azalması rüzgar hızının artmasına 

göre daha büyük akım harmonikleri üretmektedir. 

  Şebekenin varlığı genel olarak harmonik seviyesini azaltsada, şebeke kısa devre 

kesme gücünün azalması yani şebeke bağlantısının zayıf olduğu noktalardan rüzgar 

türbinlerinin bağlanması, rüzgar hızında ki değişikliklerde oluşacak akım 

harmoniklerinin seviyesinin artmasına sebep olur. Genel olarak benzetimlerde 

şebekenin bir kaynak ve bu kaynağa seri bağlı bir endüktans ile gösterilmesi 

sonucunda endüktif yüklerde diğer yük tiplerine göre daha düşük akım harmonikleri 

görülmektedir. Kapasitif yükler ise tam tersine çok büyük akım harmonikleri 

üretirler.  

  Eğer sistemde beslenen yük rüzgar türbininin üretim kapasitesini aşarsa sistem 

şebekeden beslenmeye devam eder. Bu durumda üretim sistemi görece stabil olduğu 

için sistemdeki harmoniklerin seviyesinde bir düşüş görülmektedir. 
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5.  SONUÇLAR 

Günümüzde imal edilen rüzgar türbinlerinin teknik dokümanlarında üretilen 

gücü gösteren eğriler bulunur. Bu eğriler sistemin çalışmaya başladığı rüzgar 

hızından generatörün maksimum enerji ürettiği bir rüzgar hızı değerine kadar 

doğrusal bir artım gösterir. Maksimum enerjinin üretildiği bu rüzgar hızından 

generatörün devre dışı bırakılacağı hız sınırına kadar enerji üretimi sabittir. Enerji 

üretiminde ki bu sabitlik türbin kanatlarının mekanik olarak açılarının değiştirilmesi 

ile mümkün olur. Bu sebeple rüzgar hızında meydana gelen ani artışlar şebekeye 

yansıtılmazlar. Bilgisayar benzetimlerinde meydana gelen harmonik artışları 

görülmez. Fakat rüzgar hızının düşmesi belli bir rüzgar hızından itibaren üretilen 

enerjiyi düşüreceğinden sistemde akım harmoniklerinin üretilmesine neden olur.  

Bilgisayar benzetimlerinden yola çıkarsak, izole olarak çalışan sistemlerde, ki 

bu çalışma şebekede meydana gelen bir kesintiden de kaynaklanabilir veya zaten 

izole çalışmak üzere tasarlanmış bir sistemde olabilir, yükün kapasitif yüklenmesi 

durumunda oluşacak olan harmonikleri engellemek için sistemde gerekli önlemlerin 

alınması gereklidir. Bu durumda kapasitif yükün etkili olduğu hallerde, örneğin 

geceleri, oluşan harmonikleri azaltmak için önlemler alınmalıdır. Aynı sistemde yük 

endüktif olduğunda , örneğin gündüz endüktif yükler devredeyken, benzer önlemler 

alınarak sistemin güç faktörü düzeltilmeli ve harmonik üretimine engel olunmalıdır.  

Aynı şekilde yük azaldıkça üretilen harmonikler arttığı için rüzgar türbini 

sistemlerinin doğrudan beslediği yükler türbin gücüne yakın olmalıdır. Eğer nominal 

üretim ile beselenen yük arasında fark çok ise harmonik filtreleri bu duruma göre 

tasarlanmalıdır veya rüzgar çiftliği yönetim programları ile türbinler istenen yüke 

göre devreye sokulup çıkartılmalıdır. Bilgisayar ve yazılım alanında ki gelişmeler 

sayesinde bu işlemleri çok kısa sürede yapmak mümkündür. 

Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise, koruma cihazlarının 

programlanması ve ayarlanması yapılırken, bu tür geçici olayların önüne geçebilecek 
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sistemlerin kurulması ve yükün gereksiz yere enerjisiz kalmasının önüne geçilmesi 

gereklidir. Yapılan ayarlar ve programlamalar çok katı sınırlar içinde değil mevcut 

sisteme göre hesaplanmış ayarladır. Bu tür sistemlerde gerilimi sabit tutan sistem 

evirici ve transformatör ikilisi olduğundan bu sistemlerin dikkatle gözlenerek 

oluşabilecek dengesizliklerin ve arızaların önüne geçmek gereklidir.  

Eğer sistemi besleyen bir şebeke mevcutsa, şebekenin bağlantı noktasındaki 

kısa devre kesme gücü önem kazanır. Kısa devre kesme gücünün büyüklüğü 

şebekenin dışarıdan gelebilecek etkilere olan dayanıklılığını gösterir. Aynı yük ve 

üretim sistemleri için kısa devre kesme gücü büyük olan şebekelerde daha az akım 

harmoniği oluştuğu görülür. Şebeke bu tür sistemlerde aynı zamanda güç faktörü, 

frekans ve gerilim gibi büyüklüklerin sabit bir üreticisi olarak düşünülür. Bu sayede 

güç faktörünün çok fazla endüktif olması veya kapasitif olması gibi istenmeyen 

durumların önüne geçilmiş olur. Eğer yük rüzgar çiftliğinin besleyebileceğinden 

fazla ise yükün geri kalanı şebeke tarafından beslenir. Bu durumda akım 

harmoniklerinde bir düşüş görülür. 

Şebeke ile beraber çalışmak üzere tasarlanmış sistemlerde kullanılan kontrol 

yazılımı, sistemin genel şebekeye bağlandığı noktadan da bilgi alarak rüzgar 

çiftliğinin nereye ne kadar enerji verdiğini ve üretilen harmonikleri hesaplayarak 

sistemi yönetmeli ve gerekli gördüğü takdirde kendi sistemine müdahale etmelidir. 

Bu durumda dikkat gerektiren bir konuda yükün sistemden ayrılması durumudur. Bu 

durumda rüzgar çiftliği şebekeye göre çok güçsüz olacağından şebeke tarafından yük 

olarak beslenmeye başlıyabilir. Bu durum türbinin mekanik ve elektriksel kısımlarına 

zarar verebilir. Bu durumda sistemi şebekeden ayırmak kontrol ve koruma 

yazılımının görevidir.  

Koruma cihazlarının programlanmasında ise daha katı sınırlamalar vardır. 

Burada şebekenin gerektirdiği sınırlara uygunluk gerekir. Önemli olan akım tabanlı 

koruma fonksiyonlarıdır. Şebekenin gerilim ve frekansı sabit tutacağı kabul edilir. 

Günümüz dijital rölelerinde aynı cihaz içinde birden fazla ayar grubu bulunduğundan 

şebekenin olduğu ve kesildiği durumlara göre ayrı ayrı koruma ayarları 

programlanabilir. Bu şekilde yükün beslenmesinde süreklilik sağlanmış olur. 

Şebekeye uygunluk sorunu, üretici sistem gücü büyüdükce , üretici sistemin 

şebeke bağlantı noktasına uzaklığı arttıkça ve şebekede herhangi bir problem 
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meydana geldiğinde büyük önem kazanır. Her ülke kendi şebekesi için belli 

kısıtlamalara gitse de enterkonnekte enerji sistemi içinde üretici ve işletmeciler 

uluslararası standartları da karşılamalıdırlar. Bu sebeple türbin üreticileri yeni 

teknolojiler geliştirmeye yönelmişlerdir. Büyüyen güçlerde daimi mıknatıslı senkron 

generatörler asenkron generatörlü sistemlere göre daha verimli olduklarından 

kullanımları yaygınlaşmış ve türbin üreticileri bu sistemler için elektronik kontrol 

sistemleri araştırma ve geliştirme yoluna gitmişlerdir. Daimi mıknatıslı senkron 

generatörlü sistemlerin değişken hızlarda çalışması daha düzgün bir güç çıkışına ve 

daha uzun mekanik ömre yol açar. Ayrıca zayıf şebeke sistemleri için özel olarak 

geliştirilen sistemler, General Electric firmasının "WindVar" teknolojisi veya 

Enercon Firmasının "Bottleneck Management" sistemleri gibi, zayıf şebekelerin 

gerilim değişimlerinden etkilenmelerini en aza indirmek ve reaktif güç 

kompanzasyonunun hızlı bir biçimde yapılmasını sağlamaktadırlar. Bu sistemler 

klasik kondansatör bataryaları yerine güç elektroniği sistemlerinden yararlanarak 

hızlı ve etkili bir reaktif güç kompanzasyonu sağlarlar.   

Rüzgar türbinleri, genelde, şebekede bir arıza veya problem meydana 

geldiğinde, kısa devre arızaları, hatlara yıldırım düşmesi, şebekedeki elektrik 

cihazlarında meydana gelebilecek hatalar gibi, devreden tamamen çıkarak kendi 

sistemlerini koruma yoluna giderler. Fakat yeni geliştirilen kontrol ve kumanda 

sistemleri, bu durumu ortadan kaldırmaktadır. Yeni geliştirilen şebekeyi korumaya 

yönelik sistemler, General Electric firmasının "Low Voltage Ride Through" 

teknolojisi gibi, şebekede bir arıza meydana geldiğinde bile sistemin devrede 

kalmasını sağlayarak şebekelerde meydana gelebilecek enerji kesintilerini 

engellemeye yardımcı olur.  

Bu sistemler haricinde şebekeye olan etkileri azaltacak yöntemlerde 

mevcuttur. Altı darbeli frekans dönüştürücüler yerine oniki darbeli frekans 

dönüştürücüler kullanmak özellikle beşinci ve yedinci harmoniklerin ortadan 

kaldırılmasına yol açar. Ayrıca uygun filtre sistemlerinin rüzgar çiftlikleri ile beraber 

kullanımı ve her türbinin ateşleme zamanının değiştirilmesi şebekeye verilen 

gerilimin ve akımın dalgalılığının azalmasına yol açar. 
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