
CEREYANDAN ELEKTRİĞECEREYANDAN ELEKTRİĞECEREYANDAN ELEKTRİĞE   
Proje Yürütücüsü Öğrenciler:                                         Danışman Öğretmenler: 

Fatma Aybüke ÇETİNKAYA                                          Muhsin BAKAN 

Arda Tunay DERE                                                           Mustafa BODUR 

Berk ALATAY 

Denizcan ÜREDEN 

İmran TİKDAĞ 

Meriç Atakan İLERİ 

Mümin Poyraz COŞAR 

AMAÇ 

Ev tipi rüzgar türbinlerinin verimini artırmak için cereyandan esinlenerek 

bir düzenek hazırlamak ve bunun verimini ölçmek. 

GİRİŞ 

Rüzgar türbini tipleri, dikey (vertical) eksenli ve yatay (horizontal) eksenli 

olmak üzere iki ana başlık adı altında incelenir. Yatay eksen rüzgâr türbinle-

rinde, dönen bıçakların bağlı olduğu eksen yere paraleldir. Dikey eksen 

rüzgâr türbinlerinde ise dönen bıçakların bağlı olduğu eksen yere dik bir 

konumdadır. Her iki tip rüzgar türbini tipinin kendi içerisinde avantaj ve 

dezavantajları bulunmaktadır. Her iki tip karşılaştırılacak olursa, yatay ek-

senli rüzgar türbini tipi diğer tip rüzgar türbinine göre daha yaygın kullanıl-

maktadır.  

Dikey eksenli rüzgar türbinleri asırlar boyu var olmasına karşın yatay eksen-

li kardeşleri kadar bilindik ve kullanılır değildir. Bunun ana sebebi olarak ise 

yüksek rüzgar hızlarında yatay eksenli rüzgar türbinleri kadar verimli olma-

masıdır.  

Bazı rüzgar türbinleri lüle adı verilen ekstra parçalar bulundururlar. Bu par-

ça sayesinde bıçaklara ulaşan hava miktarı artırılmak istenmektedir. Bu rüz-

gar türbinlerine kefenli rüzgar türbini denir. Bunun dışında rüzgar türbinle-

rinin veriminin artırılması için ekstra aparatların kullanıldığı düzeneklere 

pek rastlanılmamaktadır. 

KULLANILAN YÖNTEM 

Bu çalışmada küçük düzeyde rüzgar türbinini temsil etmek için iki adet motor kullanıl-

mıştır. Bunlardan birincisi soğutma fanı olarak kullanılan ve pervaneleri olan bir fırçasız 

motordur. Bu motor çalışmamızda “X Türbini” olarak adlandırılmıştır. Kullandığımız 

ikinci motor ise fırçalı ve daha düşük elektrik üreten DC motordur. Buna bir pervane 

eklenerek türbin oluşturulmuştur. Bu da çalışmamızda “Y Türbini” olarak adlandırıl-

mıştır.  

Bu motorlar tersten çalıştırıldığında dinamo görevi görerek elektrik üretmektedir. 

Cereyan odası oluşturmak için pet şişeler kullanılarak simülasyonu yapılmıştır. Cereya-

nın oluşması için rüzgarın bir odanın içine dolup başka bir çıkıştan sert eserek çıkması 

gerekir. Bunun için pet şişelerin geniş olan alt kısmı havanın giriş alanı, dar olan ağız 

kısmı ise havanın çıkış alanı olarak kullanılmıştır. Dört adet şişe kullanılarak bu düze-

nekler oluşturulmuştur. Isıtılarak oval ve pürüzsüz hale getirilmiş pet şişelerin iki tanesi 

10 litrelik, iki tanesi de 5 litreliktir. Bir büyük bir de küçük pet şişe alt kısmından kesile-

rek kefenli rüzgar türbinleri gibi geniş bir alandan rüzgar toplayıp dar olan ağzından 

türbine üfleyecek bir yapıya dönüştürülmüştür. Diğer iki pet şişe de önceki şişelerle ay-

nı boyutta olacak şekilde alt kısımları içine çökertilerek içine aldığı havayı geri salmaya-

rak içinde daha büyük bir basınç oluşturup ağız kısmından türbine üfleyecek cereyan 

odasına dönüştürülmüştür.  Bu şekilde iki küçük iki de büyük cereyan odası oluşturul-

muştur. B-1 ile B-2 ve A-1 ile A-2 eşit hacimlere sahiptirler.  

Bu çalışmada rüzgar simülatörü olarak Bernoulli Üfleyicisi deney istasyonu kullanıl-

mıştır.  

Şiddetli rüzgar üfleyen bu istasyonun üzerine deney sabitleme ayakları ile türbinlerimiz 

belirli bir mesafede sabitlenmiştir. Önce cereyan odası düzenekleri kullanılmadan tür-

binlerin ürettiği elektriğin ortalama sonucu alınmış sonrasında da cereyan odası düze-

nekleri sırasıyla rüzgar ile türbin arasına getirilerek sonuçlara bakılmıştır. Bu ölçümler 

dinamo olarak kullandığımız motorlara bağlanan bir multimetre aracılığı ile volt (V) 

cinsinden yapılmıştır. Yapılan ölçümlerde çıkan farklı sonuçlar analiz edilerek ortalama 

sonuçları kaydedilmiş ve karşılaştırılmıştır.  

BULGULAR 

Düzeneklere göre değişen volt değerleri kaydedilmiş ve ortalama değerleri aşağı-

daki tabloda derlenmiştir. 

 

TÜRBİN DÜZENEKLERİ 

ÜRETİLEN 
ANLIK 

ELEKTRİK 
ORTALAMASI 

(VOLT) 

VERİM 
YÜZDESİ 

(%) 

X Sabit Türbini (Fırçasız Motor) 2,06 V 100% 

A-1 Cereyan Odası Düzenekli X Türbini 2,31 V 112% 

A-2 Cereyan Odası Düzenekli (Sıkıştırmalı) X Türbini 3,36 V 163% 

B-1 Cereyan Odası Düzenekli X Türbini 2,58 V 125% 

B-2 Cereyan Odası Düzenekli (Sıkıştırmalı) X Türbini 2,90 V 141% 

Y Sabit Türbini (Fırçalı Motor) 0,430 V 100% 

A-1 Cereyan Odası Düzenekli Y Türbini 0,772 V 180% 

A-2 Cereyan Odası Düzenekli (Sıkıştırmalı) Y Türbini 1,020 V 237% 

B-1 Cereyan Odası Düzenekli Y Türbini 0,645 V 150% 

B-2 Cereyan Odası Düzenekli (Sıkıştırmalı) Y Türbini 0,924 V 215% 

Bu tabloda türbinlerin boştayken ürettikleri elektrik değeri yüzde yüz olarak ka-

bul edilmiş ve eklediğimiz cereyan odası düzenekleri ile elde edilen değerler de 

buna göre yüzde olarak hesaplanmıştır.  

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi yaptığımız her cereyan odası düzeneği 

elektik üretimini artırmıştır. Literatürde de geçtiği gibi kefenli rüzgar türbinleri-

ne benzeyen A-1 ve B-1 düzenekleri verimi en az % 112’ye, en fazla da %180 ‘e 

yükseltmiştir. Cereyan odasındaki rüzgarın geri kaçmasını engelleyen A-2 ve B-2 

düzenekleri ise verimi en az %141’e, en fazla %237’ye çıkararak göz ardı etmenin 

imkansız olduğu sonuçlar vermiştir. İleride bu ürünlerimizi rüzgar türbini test 

merkezlerinde test ederek gerçeğe daha yakın ölçümler yapmak istiyoruz. 
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