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NÜMERİK RÜZGAR ATLASLARI 

 Avrupa Rüzgar Atlası (1989) 

 Rusya Rüzgar Atlası (2000) 

 Mısır Rüzgar Atlası (2006) 

 Güney Afrika Orta-Ölçek Rüzgar Atlası (2008) 

 Finlandiya Rüzgar Atlası (2009) 

 Küresel Rüzgar Atlası (2015-2018 ve 2019) 

 

 Tüm dünya için üretilen Küresel Rüzgar Atlası ise 43 farklı noktada test edilmiştir.   



Küresel Rüzgar Atlası 

• Klasik ölçüm yöntemlerine 
başvurmadan, bölgenin kabaca 
rüzgar potansiyeli tahminini 
yapabilmek için geniş arazileri (ör: 
bölge, ülke, kıta vb.) nümerik rüzgar 
atlaslarıyla modellemek ve bu 
verileri kullanmak günümüzde en 
çok tercih edilen yöntemdir.  
 

• Yatırımcıya zaman kazandırması 
yanında, ölçüm için kurulması 
zorunlu direğin nereye kurulması 
gerektiği konusunda en iyi tahmini 
yapmaya yarayabilir. 



ÇALIŞMA SAHALARI VE VERİ SETLERİ 

  Marmara 
(Direk-1) 

Ege 
(Direk-2) 

Akdeniz 
(Direk-3) 

Deniz Seviyesinden Yükseklik 340 m 1053 m 1640 m 

Ölçüm Yüksekliği 86 m 80 m 86 m 

Ölçüm Süresi 1 yıl, kayıpsız 1 yıl, kayıpsız 1 yıl, kayıpsız 

RIX 9.2% 
Orta engebeli 

42.7% 
Çok engebeli 

3.8% 
Düz 

• 5km x 5km’lik bir çalışma alanı 
• Küresel Rüzgar Atlasında kullanılan yükselti ve pürüzlülük haritaları   



METOT VE HESAPLAMALAR 
 

 Bu çalışmada ölçüm direği verisi ve bu noktaya en yakın olan Küresel Rüzgar Atlası verisi 
kullanılarak oluşturulan rüzgar atlasları karşılaştırılmıştır.  

 

 𝑓𝑓 𝑣𝑣 = 𝑘𝑘
𝐴𝐴

𝑣𝑣
𝐴𝐴

𝑘𝑘−1
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 − 𝑣𝑣

𝐴𝐴

𝑘𝑘
 

 

 𝑃𝑃 = 1
2
𝜌𝜌𝜌𝜌𝑣𝑣3 



 5km x 5km'lik alanın için 50m x 50m hücerelere bölünmüş ve ölçüm direği haritanın tam 
ortasında yer almaktadır. 

 WAsP 12.2 modeli 

 



Marmara Bölgesi (Direk-1) 
 



Marmara Bölgesi (Direk-1) 
 



Marmara Bölgesi (Direk-1) 
 



Ege Bölgesi (Direk-2) 
 



Ege Bölgesi (Direk-2) 



Ege Bölgesi (Direk-2) 



Akdeniz Bölgesi (Direk-3) 



Akdeniz Bölgesi (Direk-3) 



Akdeniz Bölgesi (Direk-3) 



15m ve 100m seçilmiş yükseklikler olup, ara yükseklik 
ölçüm yüksekliğidir. 



SONUÇLAR 

 Üç farklı çalışma alanı da farklı engebelilik değerlerine sahiptir yani tüm çalışma alanlarının arazi yapısı 
farklıdır. 

 Karmaşık arazi yapısına göre büyükten küçüğe sıralama yaparsak; Ege Bölgesi’ndeki Direk-2, Marmara 
Bölgesi’ndeki Direk-1 ve Akdeniz Bölgesi’ndeki Direk-3 çalışma alanı olacaktır.  

 Bu durumda engebelilik indeksi en yüksek olan Direk-2 deki sonuçların diğerlerine göre tutarsız olduğu 
gözlenmiştir.  

 Weibull k parametresi hemen hemen tüm sahalar ve yüksekliklerde uyum göstermemektedir. Sadece 
15m yüksekliklerde belki kabul edilebilir seviyede olsa dahi, tutarsızlığı açıkca gözlenmektedir.  

 Buna göre, Küresel Rüzgar Atlası’nın arazinin karmaşık yapıda olmadığı alanlarda oldukça tutarlı 
olduğunu görebiliriz.  

 Çalışmanın daha fazla noktada tekrar edilmesi atlasının güvenirliği konusunda daha fazla bilgi verecektir 
ancak küçük yatırımcılar, saha koşullarını göz önüne alarak fizibilite çalışmalarında rahatlıkla Küresel 
Rüzgar Atlası’ndan yararlanabilir.  
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