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Günümüzde, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n gelece¤imiz
dünyas›n› daha temiz ve yaflanabilir k›lmas› konusundaki araflt›rmalar
h›zla art›yor. Özellikle giderek artan enerji ihtiyac›m›z›n, ucuz ve temiz
enerji kaynaklar›ndan s›n›rs›z bir flekilde sa¤lanabilmesi olana¤›, bilimin-
sanlar›n›n ilgisini fazlas›yla çekiyor. Tüm petrol türevleriyle, do¤al gaz
ve karbonlaflma evresini tamamlam›fl yüksek kalori de¤erine sahip do¤al
kaynaklar›m›z›n giderek tükenmekte oldu¤u bir dünyan›n gelece¤inde,
yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n verimli olarak kullan›m› çok önemli bir
yeni araflt›rma alan›n› ortaya ç›kar›yor. Nükleer enerji konusundaki tek-
nolojik zorluklar ve bilinen uygulama riskleri nedeniyle insanl›k Günefl,
rüzgâr ve hidrojen gibi risk de¤eri düflük, ekonomik, s›n›rs›z ve yan et-
kisi olmayan enerji kaynaklar›na yöneliyor. Ülkemizde de bu konularda
araflt›rmalara ve gelecekteki enerji gereksinimimizin önemli bir k›sm›n›
yenilenebilir enerji kaynaklar›ndan karfl›lamak için çal›flmalara bafllan-
m›fl durumda.

“Rüzgâr Enerjisi”
Gelece¤in Yenilenebilir Enerji Kaynaklar›

“Rüzgâr Enerjisi”

Tasarlanm›fl makinelerle rüzgâr›n sahip oldu¤u s›n›r-

s›z kinetik enerjinin sürekli olarak elektrik enerjisine

çevrilmesine yarayan geliflmifl sistemlere “rüzgâr tür-

binleri” ad›n› veriyoruz. Hepinizin bildi¤i gibi ilk rüz-

gâr de¤irmenlerinin çal›flma ilkesi günümüzde hâlâ

geçerli. Rüzgâr›n döndürdü¤ü kanatlar eski de¤ir-

men tafllar›n› döndürmek yerine, art›k motorlar› dön-

dürüyor. Böylece kanatlar rüzgâr yard›m›yla, t›pk› bi-

sikletinizin tekerlekleri gibi, bir dinamoyu çevirdi¤in-

de elektrik enerjisi elde etmek mümkün olabiliyor.  

Bu amaçla tasarlanm›fl de¤iflik büyüklükte ve say›s›z
örne¤in gelifltirilmeye çal›fl›ld›¤›n› biliyor musunuz?
‹lk yat›r›m maliyeti yüksek olmas›na karfl›n, enerji ma-
liyetlerinin giderek yükselmesi ile bu makinelerin kul-
lan›lmas› art›k anlaml› hale geldi. fiimdi hedef daha
geliflmifl ve ucuz makineleri tasarlamak ve yayg›nlafl-
t›rarak insanl›¤›n hizmetine sunmak.

‹lk rüzgâr de¤irmenleri

Elektrik üreten rüzgâr türbinleri

Jenaratör

Rüzgâr
Enerjisi

Yükseltilmifl
Güç Ç›k›fl›

Daha Fazla
Enerji Üretimi

Ana
fiaft

Vites
Kutusu

Yüksek H›z
fiaft›

Direk

Koruyucu
Kapak

Kanatlar

Fren
Jenaratör

ruzgarDuz  2/26/08  6:02 PM  Page 1



103Mart 2008 B‹L‹M veTEKN‹K

����

�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � YYYY ›››› lllldddd ›››› zzzz     TTTTaaaakkkk ››››mmmm››››

Ancak, rüzgâr enerjisini sürekli elektrik enerjisine dö-

nüfltürmekte baz› s›k›nt›larla karfl›lafl›yoruz. Verimli

enerji için, da¤ yamaçlar›, deniz k›y›lar› gibi uygun

alanlardaki uygulama aray›fllar› sürüyor. Rüzgâr ener-

jisi konusunda etken unsurlar aras›nda, rüzgâr sürek-

lili¤inin sa¤lanmas› ve enerjinin verimli bir flekilde de-

polanabilmesi say›labilir. Günümüz teknolojisi, enerji-

nin depolanabilmesi / biriktirilebilmesi ve gerek du-

yuldu¤unda yeniden kullan›labilmesi konusunda gi-

derek geliflen batarya tasar›mlar›yla daha iyi olanak-

lar sunman›n haz›rl›¤› içinde. Rüzgâr süreklili¤i konu-

sundaysa, hava hareketlerinin daha yo¤un ve kinetik

enerji düzeyinin daha yüksek oldu¤u alanlara yönel-

mek konusunda biliminsanlar›n›n aray›fllar› sürüyor.   

Mars (Mageen Air Rotor System (MARS)) ad› verilen

yeni patentli balon türbinler, bulutlar›n aras›nda sü-

rekli rüzgâr hareketlerini de¤erlendirmeye yönelik ye-

ni aray›fllara ilginç bir örnek. Bir ünitenin 10 kw ener-

ji sa¤lad›¤› düflünüldü¤ünde, bir orta ölçekli yerlefl-

kenin enerji gereksinimini karfl›lamaya yetebilecek

gücün bulutlar›n aras›nda sakl› durmas›, “neden ol-

mas›n?” sorusunu ak›llara getiriyor. 

Küçük, ev tipi örneklerde de ilginç çözümler dikkat
çekiyor. Özellikle Günefl ve rüzgâr›n beraber kullan›l-
d›¤› Alman örne¤i (blueenergy) 2-8 kw aras›nda
enerji üretebilme potansiyeliyle çok dikkat çekici. 8
km/saat h›zla esen bir rüzgâr bu sistemi çal›flt›rmak
ve elektrik üretmek için yeterli; 120 km/h ile esen bir
f›rt›nada bile elektrik üretiyor olmas› ise, flafl›rt›c›...

Hakan Gürsu
Dr., ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü 
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