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Özet 
Bir güç sisteminde  rüzgar enerjisinin sisteme dahil 
edilmesi, rüzgar generatörlerinin karakteristiği ve 
rüzgarın doğal yapısı yüzünden önemli problemlere 
neden olmaktadır. Rüzgar hızının ortama ve 
zamana göre sürekli değişken bir yapıya sahip 
olması nedeniyle modellenmesi çok zordur. Rüzgar 
gücünün güç sistemlerine entegrasyonuna ilişkin 
yapılan çalışmalarda rüzgar hızının modellenmesi 
önem kazanmaktadır.  Rüzgar hızının sürekli 
değişmesi mekanik ve elektriksel hasarlara neden 
olabilmektedir. Bu nedenle türbin momentinin 
uygun kontrol yöntemleri ile sürekli olarak kontrol 
edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla kullanılan 
denetim yöntemlerinden biriside türbin kanat 
açısının değiştirilmesi ile yapılan denetimdir. Bu 
çalışmada rüzgar hızının gerçek zamanlı değişimi  
MATLAB/ SIMULINK’ te gerçekleştirilen bir model 
ile rüzgar türbinine uygulanmış ve Yapay sinir ağı 
ile rüzgar türbininin kanat açısı denetimi 
amaçlanmıştır.  
 
1. Giriş 
 
Rüzgar enerjisi, çevre dostu olan yenilenebilir bir 
enerji kaynağıdır ve sürekli artan enerji ihtiyacını 
karşılamak için son yıllarda önemi gittikçe 
artmaktadır. Dünya üzerindeki rüzgar enerjisi 
potansiyelinin elektrik enerjisi üretimine katkısı çok 
büyüktür. Hava şartlarına bağlı olan rüzgar gücü, 
mevcut dağıtım şebekesi ile birleşmesiyle 
ekonomik olarak çekici olabilmektedir [1]. 
Günümüzde gerçekleşmekte olan teknolojik, 
ekonomik ve toplumsal gelişmelere paralel olarak, 
ihtiyaç duyulan elektrik enerjinin kesintisiz, kaliteli, 
güvenilir ve ekonomik koşullarda, çevresel etkileri 
dikkate alınarak üretilmesi zorunluluğu vardır [2].  
 
Su, gaz veya buhar türbinleri ile tahrik edilen 
santrallerde üretilen enerji son kullanıcı talebine 
göre düzenlenebilir ve ayarlanabilir. Bunun aksine 
rüzgar türbinleri harici güce bağımlıdır. Şebekeye 
verilen enerji, rüzgar hızı, türbin kulesi etrafındaki 
elverişsiz hava akımları veya yük değişimlerinden 
ve  şebeke zayıflamalarından etkilenir. 
 
Rüzgar enerjisi dönüşüm sistemlerinde generatör 
sistemi seçimi, şebekeye bağlı, şebekeden bağımsız, 

değişken hız/sabit hız, dişli kutulu/dişli kutusuz, 
kara/ kıyı ötesi vb. gibi uygulamanın türüne göre 
çeşitlilik gösterir [3]. 
 
Değişken hızlı rüzgar türbini generatörleri, optimal 
kanat uç hız oranı değerinde çalıştırılabildikleri ve 
dolayısıyla rüzgardan maksimum enerjiyi 
yakalayabildikleri için sabit hızlı türbinlere oranla 
daha verimlidirler. Ancak, değişken hızlı 
makinaların kutup gerilimleri ve frekansı, rüzgar 
salınımlarında etkilenir. Eğer sistemde uygun 
kontrol yöntemleri kullanılırsa, enerji kalitesi 
arttırılabilir. Bu amaçla rüzgar türbinin çıkışı 
kontrol edilmelidir. Rüzgar generatörleri zayıf 
şebekelerde, gerilim, frekans ve güç salınımları 
oluşturur. Bu salınımları en aza indirmek için kanat 
açısı kontrolü ‘pitch kontrolü’ ile doğrultucu-evirici 
veya her ikisi de kullanılarak enerji kalitesi 
arttırılabilir [4,5]. 
 
Rüzgar enerjisi dönüşüm sistemleri, iklim ve hava 
şartlarından etkilenmektedir. Rüzgar hızı sürekli 
değişmektedir. Rüzgar hızındaki ani değişiklikler 
mekanik ve elektriksel hasarlara neden 
olabilmektedir. Rüzgar hızının ortama ve zamana 
göre sürekli değişken bir yapıya sahip olması 
nedeniyle modellenmesi çok zordur. Rüzgar 
gücünün güç sistemlerine entegrasyonuna ilişkin 
yapılan çalışmalarda rüzgar hızının modellenmesi 
önem kazanmaktadır. Rüzgar hızı ve enerjisinin 
dikey verileri için çok fazla yeni çalışma vardır 
fakat bunlar genellikle kabul edilebilir değildir. 
Ölçüm yerinin bölgesel özellikleri ve alçak 
atmosfersel denge böyle dikey genişlemelerde 
önemli rol oynamaktadır. Bütün denge şartları için 
geçerli olan yükseklikle rüzgar hızı değişimi için 
tekdüze analitik bir ifade bulmak mümkün değildir. 
Bu zorluklara rağmen rüzgar hızını ortaya koyan 
çeşitli yaklaşımlar vardır. Bunlardan bir tanesinin 
temeli süper pozisyon teoremine dayanır. Yani 
siteme etki eden tüm bileşenler ayrı ayrı 
hesaplanarak toplanır. Bir diğer yöntem ise Van 
Der Hoven ve Von Karman’ın geliştirmiş olduğu 
modeldir [6,7]. 
 
Bu çalışmada  rüzgar hızının modellenmesi için 
Van Der Hoven spekturumunu esas alan Kaimal 
spekturum modeli kullanılmıştır. Rüzgar hızının 



 

 

 

 
 
 
 

gerçek zamanlı değişimi  MATLAB/ SIMULINK’ 
te gerçekleştirilen model ile güç sistemine entegre 
olan bir rüzgar türbinine uygulanmış ve yapay sinir 
ağı ile rüzgar türbininin kanat açısı denetimi 
başarıyla gerçekleştirilmi ştir. 
 
2. Rüzgar Hızı Modeli 
 
Rüzgar türbinleri, karakteristikleriyle elde edilen 
aerodinamik model esas alınarak modellenmektedir. 
Buna göre PAERO aerodinamik gücü aşağıdaki 
şekilde ifade edilebilir. 

    3VpρAC
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AEROP =       (2.1) 

Bu eşitlikteki V rüzgar hızını, Cp performans 
katsayısını, A türbin rotorlarının süpürdüğü alanı, ρ 
ise hava yoğunluğunu belirtmektedir. Performans 
katsayısı olan Cp, uç hız oranının (TSR) bir 
fonksiyonu olarak tanımlanır. TSR oranı aşağıdaki 
denklem ile bulunur. Bu eşitlikteki wr açısal rotor 
hızını, R rotor yarıçapını göstermektedir. 
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Gerçeğe yakın bir rüzgar hızı elde etmek için 
literatürde yer alan Van der Hoven spekturumu 
temelli Kaimal spekturum modeli kullanılmıştır[8]. 
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 (2.3) nolu denklemde yeralan yerel özelliklere göre 
değişen Kv ve Tv sırasıyla türbülans uzunluk skalası, 
türbülans yoğunluğunu göstermektedir. Gerçeğe 
yakın bir rüzgar hızı elde edilmesi için MATLAB/ 
SIMULINK’te gerçekleştirilen Kaimal spekturumu 
blok modeli Şekil 1. de verilmiştir. Yaygın olarak 
kullanılan bu modelde giriş olarak beyaz gürültü ve 
rotor açısal hızı kullanılmıştır. Bu girişler sırasıyla 
Kaimal ve admittans filtrelerinden geçirilerek 
rüzgar hızı elde edilmiştir. 
 

 
 
Şekil 1. Kaimal spekturumu rüzgar hızı modeli 
 
3. Yapay Sinir Ağları 
a. Denetleyici Mimarisi 
 
Kullanılan yapay sinir ağı (YSA) denetleyicisi iki 
girişli, bir çıkışlıdır. Girişler, denetlenen sistemin 

bir önceki çıkışı ve aynı sistemin iki önceki 
çıkışıdır. Denetleyici gerçek zamanlı olarak sürekli 
eğitilmekte ve sistemin denetimi için uygun açı 
değerini çıkış olarak vermektedir. Denetleyici 
mimarisi Şekil 2.’deki yapıda olup gizli katmanda 
beş adet nöron vardır. Gizli katmanda doğrusal 
olmayan aktivasyon fonksiyonu, çıkış katmanında 
ise doğrusal aktivasyon fonksiyonu kullanılmıştır. 
Fonksiyon her giriş değerine karşılık bir çıkış 
üretmekte elde edilen çıkış ile referans değer 
karşılaştırılarak hata değeri bulunmaktadır. YSA’ya 
ait parametre güncelleme işlemi ise bu hata 
değerine göre gerçekleştirilmektedir. 

 
 
Şekil 2. Yapay sinir ağı denetleyici mimarisi 
 
b. Yapay Sinir Ağları ile Sistem Tanılanması ve 
Denetimi 
 
Sistem denetiminde Şekil 3. de gösterilen yapı 
kullanılmaktadır. Sistem çıkışları ile istenen işaret 
arasındaki fark denetleyiciye uygulanır. 
Denetleyicinin ürettiği çıkış ise sistemi izlenen 
işarete doğru zorlayacak şekilde hesaplanır. Bu 
döngü içerisinde, sistem çıkışının istenen işarete 
doğru zorlanması ise denetleyici parametrelerinin 
hata bilgisinin kullanımı ile güncellenmesi yoluyla 
gerçekleşir. Tanılama ve denetim problemlerinin ilk 
aşaması, öğrenme şeklinin eşzamanlı ya da 
zamandan bağımsız olması durumlarından birine 
karar verilmesidir. Sistemin hangi girişlere cevaben 
hangi çıkışları ürettiğine dair herhangi bir bilgi 
yoksa ve uygulama gerçek zamanda tanılamayı 
gerektiriyorsa her bir gözlem anında tanılayıcı ağ 
yapısı, gözlemlenen bir adet giriş/çıkış çifti için 
anlık hatanın minimizasyonuna dayalı çalışacaktır. 
Bu ise eşzamanlı öğrenme yaklaşımına denk 
düşmektedir [9, 10]. 
 

Şekil 3. Sistem denetimi modeli 
 
c. Kanat Açısı Denetimi  
 
Kanat açısı denetimli rüzgar türbinlerinde uygun 
denetim yöntemleri kullanılarak, rüzgardan en 



 

 

 

 
 
 
 

verimli şekilde enerji elde edilebilir. Kanat açısı 
denetimi, pratikte yüksek rüzgar hızlarında rüzgar 
türbinini aşırı yüklenmelerden korumak amacıyla 
kullanılmaktadır. Bu yöntemle türbinin ürettiği 
moment etkin bir şekilde denetlenmektedir. Yaygın 
olarak kullanılan iki denetim yöntemi vardır, bunlar 
aktif ve pasif denetimdir. Pasif denetimde, rüzgar 
hızı belli bir hıza eriştiğinde, çıkış gücünü nominal 
değerde sabitlemek için, türbin kanat açısı değişir. 
Aktif kanat açısı denetiminde gerekli olan çıkış 
gücünü sağlamak için, ölçülen değerlere göre 
sürekli olarak değiştirilir. Bazı durumlarda, aşırı 
değişken rüzgar şartlarında aktif kanat açısı 
ayarının sistemi karasız hale getirdiği 
gözlemlenmiştir. Kanat açısı denetimi moment veya 
güç hatasına göre çalışır. Bu denetim sinyali gerçek 
mil hızı ile istenen mil hızı arasındaki hata 
kullanılarak da elde edilebilir. [11]  
 

 

 
 

Şekil 4. Kaimal spektrumu rüzgar modeli çıkışı ve 
kanat açısının değişimi 
 
Şekil 4.’te YSA tabanlı kanat açısı denetleyicisinin 
Kaimal spekturum modeline göre oluşturulmuş 
gerçeğe yakın bir rüzgar hızı değişimine karşı 
cevabı gözükmektedir. Şekilden açıkça 
görülmektedir ki rüzgar hızının ani değişimlerine 
karşı denetleyici başarılı bir performans 
göstermiştir. 

 
4. Rüzgar  Türbini Entegre Edilmiş Güç Sistemi 
 
Şekil 5.’te rüzgar türbini entegre edilmiş güç 
sisteminin tek hat şeması görülmektedir. Rüzgar 
türbini 6 MW’lık şebekeye bağlı olarak 
çalışmaktadır. Generatörün statoru doğrudan 
şebekeye bağlıdır. YT barasına iki adet yük bağlı 
olup ana yük 750 kW devreye girip çıkan yük ise 
1.25 MW gücündedir. 2. bölümde verilen Kaimal 
spekturumu rüzgar hızı modeli türbine rüzgar girişi 
olarak uygulanmıştır. Kullanılan rüzgar hızı 
modelinde Rotor yarıçapı 40 m, ortalama rüzgar 
hızı 10 m/s alınmıştır. Sistemde kanat açısı 
denetleyici olarak kullanılan yapay sinir ağı 
denetleyicisi iki girişli ve tek çıkışlıdır ve gizli 
katmanında beş adet nöron vardır. Yapay sinir 
ağında geri yayılım algoritması kullanılmıştır. 
 
Matlab V6.5 ve SIMULINK programı kullanılarak 
sistem bilgisayar ortamında simule edilmiştir. 
Simülasyonlarda kullanılan yapı EK.A’da 
verilmiştir.  

Şekil 5. Örnek güç sistemi 
 
4. 1 Simülasyon Çalışmaları 
 
Bu bildiride, Şekil 5’te verilen örnek güç 
sisteminde değişken rüzgar hızına maruz bırakılan 
rüzgar türbininin Matlab V6.5 ve SIMULINK 
programı kullanılarak bilgisayar ortamında 
simülasyonu gerçekleştirilmi ştir. Öncelikle Van der 
Hoven spekturumu temelli Kaimal spekturum 
kullanılarak gerçeğe yakın bir rüzgar hızı modeli 
elde edilmiştir. Bu rüzgar modeli, kanat açısı YSA 
ile denetlenen bir rüzgar türbini modeline 
uygulanmıştır. Denetleyicinin performansı, 1-faz 
toprak ve 3-faz toprak  kısa devre hataları ile test 
edilmiştir. Şekil 6 (a)’da örnek güç sisteminde HT 
barasına 3. Saniyede 100ms’lik 1-faz toprak kısa 
devre hatası uygulanmıştır. Bu şekilden görüldüğü 
gibi gerçeğe yakın rüzgar hızına karşı YSA tabanlı 
denetleyicinin, kanat açısı ile performans katsayısı 
(Cp) üzerindeki denetim etkisi gözükmektedir. YSA 
denetleyici referans ile türbin çıkışını karşılaştırarak 
bir hata değeri elde etmiş ve bu hatayı azaltmak 
suretiyle parametre güncelleyerek kanat açısını arzu 
edilen referans değere getirmeyi başarmıştır. Şeklin 
en alt kısmında bozucu etki sonrasında aktif gücün 



 

 

 

 
 
 
 

değişimi gözükmektedir. Şekil 6 (b)’de yukarıdan 
aşağıya doğru rüzgar türbininin entegre olduğu üç 
fazlı güç sisteminde generatörün per unit olarak 
terminal gerilimi, yük akımı ve asenkron 
generatörün çıkış gerilimi görülmektedir. Şekil 
6(b)’de 1-faz toprak kısa devre hatası sonrasında 
YSA tabanlı denetleyicinin kısa sürede cevap 
vererek sistemi denge konumuna getirdiği açık 
olarak görülmektedir. 
 

 
(a) 

 
(b) 

Şekil 6. 1-faz toprak kısa devre hatası (a) rüzgar 
hızı, performans katsayısı, kanat açısı, aktif güç 
değişimleri (b) üç faz bara gerilimi, yük akımı, 
generatör gerilimi 

 
Şekil 7 (a)’da örnek güç sisteminde HT barasına 3. 
Saniyede 100ms’lik 3-faz toprak kısa devre hatası 
uygulanmıştır. Bu şekilde de gerçeğe yakın rüzgar 
hızı modelinin uygulandığı YSA tabanlı 
denetleyicinin, kanat açısı ile performans katsayısı 
(Cp) üzerindeki kontrol etkisi gözükmektedir. YSA 
denetleyici referans ile türbin çıkışını karşılaştırarak 
bir hata değeri elde etmekte ve bu hatayı azaltmak 
için sistemi referans değere yaklaştıracak kanat 
açısını ayarlamasını parametre güncelleyerek 
yapmaktadır. Şeklin en son kısmında bozucu etki 
sonrasında aktif gücün değişimi görülmektedir. 
Şekil 7 (b)’de yukarıdan aşağıya doğru rüzgar 
türbininin entegre olduğu üç fazlı güç sisteminde 
generatörün per unit olarak terminal gerilimi, yük 
akımı ve asenkron generatörün çıkış gerilimi 
görülmektedir. Şekil 7 (b)’de 3-faz toprak kısa 

devre hatası sonrasında YSA tabanlı denetleyicinin 
kısa sürede cevap vererek sistemi denge konumuna 
getirdiği açık olarak görülmektedir. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Şekil 7. 3-faz toprak kısa devre hatası (a) rüzgar 
hızı, performans katsayısı, kanat açısı, aktif güç 
değişimleri (b) üç faz bara gerilimi, yük akımı, 
generatör gerilimi 
 
5. Sonuçlar 
 
Bu çalışmada gerçeğe yakın bir rüzgar hızının 
zamana göre değişimi Kaimal spektrum modeli ile 
elde edilmiştir.  Elde edilen rüzgar hızı güç 
sistemine entegre olmuş rüzgar türbininin girişine 
uygulanmıştır. YSA tabanlı bir kontrolör 
tasarlanarak türbinin kanat açısı kontrol edilmiştir. 
Rüzgar enerjisine dayalı sistemlerin verimliliği, 
kanat açısı ayarı, çevirici/evirici yada ikisinin 
olduğu kontrol yöntemleri ile arttırılabilir. Rüzgar 
türbininin  mekanik verimi güç (performans) 
katsayısına bağlıdır. Modellenen sistemde istenen 
güçle gerçek güç arasındaki hata kullanılarak açı 
değişim işareti elde edilmiştir. Hatanın azaltılması, 
YSA tabanlı bir kontrolör ile sağlanmıştır. Rüzgar 
türbini entegre edilmiş güç sisteminde, 1-faz toprak 
ve 3-faz toprak kısa devre olayları incelenmiştir. 
Rüzgar türbini şebekeye bağlı olarak çalıştığı için 
yukarıda bahsedilen olaylar sırasında kararsızlık 
yaşanmamıştır. Sonuç olarak türbinin çıkış gücü, 
rüzgar hızının nominal değerlerin altında olduğu 
bölgeler haricinde sabit kalmıştır.     
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