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Özet
Günümüzde artan enerji ihtiyacına paralel olarak üretilen
enerjinin temiz ve sürdürülebilir olma hedefi, yenilenebilir
enerji sistemlerine olan yönelimi hızla artırmıştır. Bu çalışma,
yenilebilir enerji kaynakları arasında yer alan rüzgar enerji
dönüşüm sistemleri alanındaki özgün yaklaşımlı Finsler
geometri tabanlı modellemeleri içermektedir. Rüzgar enerji
dönüşüm sistemlerinde rüzgar hızı modellemesi büyük öneme
sahiptir. Bu çalışma kapsamında da, 2-boyutlu Finsler
uzaylarının metrik fonksiyonu ve bunlara ilişkin geodezikler,
rüzgar hızı modellemesinde sıklıkla kullanılan iki parametreli
Weibull dağılımı için elde edilmiştir. Weibull olasılık dağılım
fonksiyonuna Finsler geometrisi ile yeni ve farklı bir yaklaşım
getirilerek, 2-boyutlu Finsler uzayında metrik tanımlaması
yapılmıştır. Bu özgün yaklaşım ile iki parametreli yeni bir
dağılım fonksiyonu geliştirilip asimetrik yapılarda daha
hassas modellemelerin oluşturulabilmesi sağlanmıştır. Finsler
geometri tabanlı yeni yaklaşım, rüzgar hızı modellemesinde
sıklıkla kullanılan Rayleigh ve Weibull dağılımları ile
karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Rüzgar enerjisi, Rüzgar hızı modellemesi,
Finsler geometri, Weibull dağılımı.

Abstract
Today, the use of renewable energy systems are increased
rapidly in parallel with the growing energy demand in order
to produce clean and sustainable energy. In this paper
includes novel approach models based on Finsler Geometry
in terms of wind energy systems which is one of the most
important renewable energy sources. In this study, twodimensional Finsler space metric function is obtained for
Weibull distribution. The metric definition for two-parameter
Weibull probability density function in two-dimensional
Finsler space is realized using a different approach by Finsler
geometry. New probability and cumulative probability density
functions based on Finsler geometry are derived for more
accurate modeling. The novel approach based on Finsler
geometry is analyzed comparatively with other methods,
which are commonly used in the wind speed model.
Keywords:Wind energy, Wind speed modelling, Finsler
geometry,Weibull distribution.

1. Giriş
Enerji ihtiyacını karşılamak için kullanılan fosil yakıtların
zararlı etkileri sebebiyle, dünyada yeni enerji kaynakları
arayışına gidilmekte ve bu kapsamda yenilenebilir enerji
kaynaklarının önemi hızla artış göstermektedir. Dünya enerji
kaynaklarının yaklaşık % 80'ini teşkil eden petrol, kömür,
doğalgaz vb. kaynakların ciddi bir azalma göstermesi
yenilenebilir enerji kaynakları ile enerji üretim yöntemlerine
yönelimi artırmaktadır [1]. Günümüzde yenilenebilir enerji
kaynakları arasında en yaygın olarak kullanılan enerji
dönüşüm sistemlerinden biri de rüzgar enerji sistemleridir.
Günümüz dünyasında 2016 yılı sonu itibariyle 486.749
MW'lara ulaşan kurulu rüzgar gücü kapasitesinin
üstünlüklerinin yanı sıra en büyük devantajları arasında
süreksizliği, kararsızlığı ve asimetrik bir yapıda var olması
sayılabilir [2]. Zamanla değişen yük talebi sebebiyle, elektrik
enerjisi üreten rüzgar enerjisi güç sistemlerinin tasarımı,
işletilmesi ve analizi oldukça önem arz etmektedir. Bu
kapsamda rüzgar enerjisi sistemlerinde, rüzgar hızı
modellemesi kavramı karşımıza çıkmaktadır. Rüzgar enerjisi
dönüştürme sistemlerinin ilk kurulum maliyetinin yüksek
olması sebebiyle bir bölgeye rüzgar enerjisi dönüştürme
sistemi kurulmadan önce o bölgenin rüzgar hızı
karakteristiğinin modellenmesi ve belirlenmesi gerekmektedir.
Bir bölgenin rüzgar enerji potansiyelinin belirlenmesinde
önemli bir etken olan rüzgar hızı modellemesi üzerine yapılan
çalışmalarda ise iki parametreli Weibull dağılım
fonksiyonunun literatürde en sık kullanılan modeller arasında
yer aldığı görülmektedir [3-10]. Rüzgar hızının doğru
modellenebilmesi için Log-normal dağılımı [11-14], ters
Gauss dağılımı [15,16], iki parametreli Gamma dağılımı [1719], hibrit dağılımlar [20-22], Burr dağılımı [23], üç
parametreli Weibull dağılımı [24,25], Weibull dağılımının
özel bir formu olan Rayleigh dağılımı [26,27], 2016 yılında
önerilen ters Weibull dağılımı [28] ve benzer dağılım
fonksiyonları
rüzgar
enerjisi
dönüştürme
sistemi
çalışmalarında önerilmiş ve kullanılmıştır.
Doğru ve hassas bir model yapısının geliştirilebilmesi amacı
ile yeni bir dağılım fonksiyonu yapısının belirlenmesi farklı

bölgelere ait rüzgar hızı modellemesinde önem teşkil
etmektedir. Rüzgar hızı ve benzeri dağılımların simetrik
olmayan ve kararsız bir karaktere sahip olması modelleme
konusunda da birçok zorluğu beraberinde getirmektedir.
Rüzgar enerjisi dönüşüm sistemlerinde de rüzgar hızı
modellemesi büyük öneme sahiptir. Bu kapsamda yapılan
çalışmada kullanılan Finsler geometrisi, asimetrik ve/veya
izotropik olmayan fiziksel olguları modellemek için en iyi
bilinen Riemann geometrisine göre çok daha güçlü bir yöntem
olarak karşımıza çıkmaktadır.
İkinci bölümde Finsler metrik koşulları ele alınırkan,
geodezikleri iki parametreli Weibull eğri ailesi olan iki
boyutlu bir Finsler uzayında, Finsler metrik fonksiyonları
üçüncü bölümde elde edilmiştir. Aynı zamanda bu metrik
fonksiyonlarından elde edilen Finsler geometrisi tabanlı
olasılık ve kümülatif olasılık yoğunluk fonksiyonları yine
aynı bölümde hesaplanmıştır. Yeni yöntemin rüzgar hızı
modellemesinde kullanımına yönelik uygulama Bozcaada
Ekim 2015- Eylül 2016 verileri üzerinden gösterilmiştir.
Dördüncü bölüm olan son bölümde ise sonuçlar ve öneriler
sunulmuştur.

2. Finsler Geometri
M.Ö.300 de Öklid, düzlem geometriyi ünlü beş aksiyomu ile
tanımlamıştır. Öklidyen geometri, Rn de noktalar, doğrular,
düzlemler, açılar gibi kavramları ve Öklid geometrisinin
aksiyomlarıyla oluşturulmuş önerme ve teoremleri baz alır
(Pisagor teoremi, trigonometrik formüller,vb.). Doğayı
anlamak için düz olmayan uzaylar üzerinde geometri inşa
etmeye ihtiyaç vardır. İlk olarak Gauss bu amaçla R3 te
2−boyutlu yüzeyleri çalışarak düz olmayan uzayları
tanımlamıştır. Daha sonra, B. Riemann, Öklidyen uzaylara
yerel olarak homeomorfik olan manifold tanımını vermiştir.
Sonra bir manifold üzerinde, vektörler arasındaki açıları, iki
nokta arasındaki uzaklığı ve eğrilerin uzunluğunu ölçmeyi
sağlayan Riemann metriğinin tanımını vermiştir. Bununla
birlikte, Riemann sonsuz küçük bir büyüklüğün verilmesiyle,
genel düzgün mesafe fonksiyonlarını ifade etme problemini
de ortaya atmıştır.
P. Finsler tarafından bir Finsler manifoldu üzerinde
varyasyonlar hesabı yöntemleriyle, bu problem inceleninceye
kadar yaklaşık 60 yıl süren çalışmalardan somut bir sonuç
elde edilememiştir. Finsler’in 1918 deki doktora tezi
çalışması bu doğrultudaki ilk adım olmuş ve izleyen bir kaç
yıl içinde varyasyonlar hesabının notasyonları yerini tensör
hesabı notasyonlarının kullanımına bırakmıştır.
Synge, Taylor ve Berwald hemen hemen eş zamanlı olarak bu
yeni uzay için tensör hesabı metotlarını kullanmışlardır.
Tensör notasyonları ile bir Finsler uzayının metrik tensörünün
bileşenleri, Riemann geometrisindeki metrik tensöre eşdeğer
olarak şeklinde tanımlanmıştır. Berwald da bir Finsler
manifoldu üzerinde Berwald konneksiyonu tanımını ve bazı
Riemannian olmayan büyüklükleri vermiştir. Daha sonraki
yıllarda Cartan ve Chern kendi konneksiyonlarını Finsler
uzayı için tanımlamışlardır [29].
İki boyutlu bir uzayda, sürekli bir fonksiyon M manifoldunda
aşağıdaki koşulları sağlıyorsa bir Finsler metriği olarak ifade
edilebilir.
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Doğayı anlamak amacıyla düz olmayan uzaylar içerisinde
geometri inşa etmek uygulamalı bilimler açısından büyük
önem arz etmektedir. Finsler geometrisi de bu uygulama
alanı içerisinde hassas bir yaklaşım ile asimetrik yapılarda
modelleme ve tanımlama yeteneğini bizlere getirmektedir.
Bu çalışmada 2-boyutlu Finsler uzaylarının metrik fonksiyonu,
rüzgar hızı modellemesi gibi bir çok uygulama alanında
kullanılan iki parametreli Weibull dağılımı için elde edilmiştir.
Şekil (k) ve ölçek (c) parametrelerine sahip olan Weibull
olasılık dağılım fonksiyonuna Finsler geometrisi ile farklı bir
yaklaşım getirilerek 2-boyutlu Finsler uzayında metrik
tanımlaması gerçekleştirilmiştir. Buna ek olarak Finsler
geometri tabanlı yeni olasılık ve kümülatif olasılık yoğunluk
fonksiyonları önerilmiştir. Gelecek çalışmalara ışık tutması
açısından bu yeni yaklaşım ile özellikle bir bölgenin rüzgar
enerji potansiyelinin belirlenmesinde kullanılan iki parametreli
Weibull olasılık dağılım fonksiyonunu içeren daha hassas
modellerin oluşturulabilmesi hedeflenmektedir.
İki parametreli dağılımlara ait iki boyutlu Finsler uzayında
farklı Finsler metrikleri ve ilişkili geodezikleri belirlemek
amacı ile bir sonraki bölümdeki hesaplamalar yapılmıştır.

3. İki Parametreli Weibull Dağılımında Yeni
Yaklaşımla Finsler Metriklerinin Belirlenmesi
ve Karşılaştırmalı Analizi
Rüzgar hızı frekans eğrisinin belirlenmesinde bir çok farklı
yöntem bulunmaktadır. Literatür de enerjisi potansiyeli
hesaplanmasında en yaygın kullanılan yaklaşım iki
parametreli Weibull dağılımıdır. Weibull dağılımının genel
formu eşitlik 1 'de verilmiştir.
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Burada olasılık yoğunluk fonksiyonu olan f (v), rüzgar hızının
(v) gözlemlenme olasılığını göstermektedir. k ve c ise sırasıyla
iki parametreli Weibull dağılımının şekil ve ölçek
parametrelerini ifade eder. Weibull dağılımının kümülatif
olasılık fonksiyonu ise eşitlik 2' de verilmiştir.
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(2)
şeklindedir. Weibull kümülatif dağılım fonksiyonu, rüzgar
hızının, belli bir ν değerinden küçük ya da eşit gerçekleşme
olasılığını verir. Bir sonraki bölümde ele alınan Rayleigh
dağılımı ise Weibull dağılımının özel bir formu (k=2). olarak
karşımıza çıkmaktadır.
İki parametreli eğri aileleri

y  f  x; a, b

(3)

eşitlik 3 ile verilir. Bu eşitlik ile verilen (x,y) düzleminde
C(a,b) eğri ailesini ele alalım.
Öncelikli amacımız,
2
2


F   , L(x, y; x, y  iki boyutlu Finsler uzayının nasıl
bulunacağını göstermektir. Bu sorunun çözümüne ilişkin
Darboux'un metodu çalışmamızda ele alınmıştır.

Euler denkleminden elde edilir. Burada
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finsler metriğini ifade eder.
2

ve

İlk olarak Eşitlik 3'den;

z   y '  f x ( x; a, b),

(4)

elde edilir ve 3-4 eşitliklerinden x, y ve z'nin fonksiyonları
olarak a ve b'nin çözümleri aşağıdaki gibi olur.

a   (x, y, z),

b   (x, y, z).

(5)

Geodezikleri veren Euler denkleminin Rashevsky formunu
ele alırsak

Azz y '' Ayz y ' Azz  Ay  0, z  y '

eşitliği yazılır. Burada A(x,y,z) ilişkili temel fonksiyondur ve
Eşitlik 9 'da tanımlanmıştır.
Darboux'un teoremine göre genel temel metrik tanımı [30];

Daha sonra,

z

z'  f xx  x;,    u(x, y,z),

(6)

ifadesi, C(a,b) iki parametreli eğri ailesini karakterize eden
y'nin ikinci mertebeden diferansiyel denklemidir.
F2 Finsler uzayında ( x1 , x 2 ) ve (y1 , y 2 ) yerine, sırasıyla, (x,y)

 =(p,q) kullanacağız. Buna göre C(a,b) eğrisinin s
ve ( x, y)
yay uzunluğunun diferansiyeli

0

(14)

şeklinde verilmiştir. Burada H ( ,  ) ve E(x,y) keyfi olarak
seçilebilir. Temel metrik fonksiyonu bir başka formda Eşitlik
15'de
z

  x  (z t) H(t, y tx) dt xE
 x  y E y .
L(x, y, x, y)
0

(15)

(7)
Şimdi eşitlik 2 tanımlanan iki parametreli Weibull kümülatif
fonksiyonunu ele alarak;

y 

x  0 varsayarak, ds  L  x, y;1,  x dt olur. Buna göre

x


C (k, c) : y  f(v; k, c)

(16)

iki parametreli bir eğri ailesi tanımlayalım.Verilen eğri ailesi
doğrusal olması durumunda gerekli bazı büyüklükler
aşağıdaki gibi elde edilir [30].

dy
, sembolünü kullanarak
dx

ds  A  x, y, y'  dx,
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elde edilir. Buradan

  z,   y  zx,U  1,V  1.
iki parametreli Weibull kümülatif fonksiyonunun doğrusal hali

A  x, y, y'   L  x, y;1, y '

(9)

y  log[ log(1  F (v))]  k log

v
c

(17)

 k x  k log c.

ilişkisi elde edilir. Tersine olarak A'dan L'de
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(10)

ilişkiside görülebilir.
t

Geodezik, bir eğri boyunca hesaplanan s  L  x, y; x, y  dt
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uzunluk integralini minimum yapan eğridir ve
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şeklinde verilmiştir [30].
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şeklinde elde edilir.
İki parametreli Weibull dağılımına sahip eğri aileleri için
H ( ,  ) ve E(x,y) fonksiyonlarının keyfi seçimlerine bağlı
olarak farklı Finsler metrikleri ve ilişkili geodezikler
hesaplanmalıdır. Buna göre iki parametreli Weibull dağılımı
için metrik fonksiyonu Eşitlik 15'de H( ,  )   n seçimiyle
n keyfi negatif olmayan reel sayılar için farklı Finsler
metrikleri elde edilecektir. Bunun için Eşitlik 15'de

H(z, y  zx)   n  ( y  zx ) n ve E  sabit seçimi ile iki

Burada a 

parametreli Weibull dağılımına ait metrik fonksiyonu;

y (n  2) x n  n  2   xy 
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x 2 k  0  k  2   yx 

2
değişkeni atandığında Denklem 24 elde
n2

edilir.

 k  2

.

(18)

FFinsler (v; C1 , C 2 )  1  e  av

formunda elde edilir. Elde edilen fonksiyonun Finsler metriği
koşullarını sağladığı kolayca görülebilir.
f Finsler 

Negatif olmayan rasyonel sayılar için, n = 1 / 2 ve 11 / 12
değerleri için Finsler metriklerinin hesabı eşitlik 19'da ki gibi
hesaplanır.

dFFinsler
ilişkisinden
dv

C 2 aC1
e

.

olasılık yoğunluk fonksiyonu

Denklem 25'de ki gibi hesaplanmış olur.
C2 aC1
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15q x y
L1/ 2 (x, y, p, q) 
8x2 p
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(19)

805q 2 x 2 y11/12
288 x 2 p

Hesaplanan spray katsayıları ise eşitlik 20'de gösterilmiştir.

G1/21  G11/121  0
G1/2 2 

q2
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(20)
2
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48 y

Eşitlik 20'de ki spray katsayılarını geodezikleri veren Euler
denklemlerinde yerine yazarsak K, n'e bağlı bulunan katsayı
olmak üzere y'nin x'e göre ikinci dereceden diferansiyel
denklemi eşitlik 21'de ki gibi elde edilir.

y  K

y2
y

(24)

) C2 1

v

.

(25)

n keyfi değerinde negatif olmayan tam sayılar kullanılarak
elde edilen diferansiyel denklemin çözümü iki parametreli
Weibull fonksiyonu ile aynı geodezikleri verirken, n negatif
olmayan rasyonel sayılarda tanımlı yeni fonksiyon, iki
boyutlu eğri ailesi için hesaplanmıştır.
Yeni fonksiyonda, C1 ve C2 parametreleri gözlem değerlerine
göre belirlenerek gerçek dünya problemlerinde modelleme alt
yapısını bizlere sunabileceği öngörülmektedir. Bu kapsamda
Finsler geometri tabanlı elde edilen geodezikler, lineer
olmayan rüzgar hızı modellemesi gibi gerçek dünya problemi
üzerinden örneklendirilirse; Şekil 1'de Bozcaada rüzgar hızı
verileri kullanılarak Weibull, Rayleigh ve Finsler metrik
tabanlı bulunan yeni eğri ailelerine ilişkin fonksiyon
değerlerindeki parametreler, sınır değer problemi ile belirlenip
farklı n değerleri için karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir
(Tablo 1). Şekil 1'de Bozcaada bölgesi örnek bir ay için
metotların karşılaştırmalı gösterimi yer almaktadır.

(21)

n=1/2 ve 11/12 için, sırasıyla, K=-1/4 ve -11/24
değerlerindedir. Bu durumda, n ile K arasındaki ilişkinin
1
K   n olduğu kolaylıkla görülebilir. Tüm negatif olmayan
2
rasyonel sayılarda, eşitlik 21'de verilen diferansiyel denklem
çözülürse eşitlik 22 elde edilir.
2

2

 n 2
y   C2 x 
C1 
n2 


(22)
Şekil 1: Bozcaada örnek ay için dağılım fonksiyonunun
grafiksel değişimi

Burada C1 ve C2 integrasyon sabitleridir. eşitlik 22, denklem
17'de yerine koyulduğunda iki paramatreli yeni kümülatif
fonksiyon denklem 23'de ki gibi hesaplanmış olur.

Her bir ay için model performansı, hataların ortalamasının
karesinin karekökü olan (RMSE) performans kriteri değeri ile
karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir (Eşitlik 26).
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i 1

Burada yi gerçek değeri ifade ederken ŷ i ise tahmin değeri
olarak belirtilir. N ise gözlem sayısı olarak ele alınır.

Tablo 1: Bozcaada aylık analiz ve hata performans sonuçları

Aylar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık

k
1.8045
1.6015
1.7867
1.6364
2.0583
1.6549
2.5944
2.7271
2.0247
2.0730
1.6233
1.9482

Weibull
c
6.6332
6.1985
5.8550
4.1676
4.9181
5.5660
7.0754
7.7120
5.8461
7.2087
5.7244
6.8862

RMSE
0.0130
0.0173
0.0149
0.0238
0.0090
0.0184
0.0177
0.0131
0.0129
0.0129
0.0321
0.0156

n
11/12
1/2
11/12
11/12
11/12
1/2
11/12
11/12
1/2
11/12
1/2
11/12

Ekim 2015-Eylül 2016 Bozcaada verileri için modellere ait
hesaplanan aylık parametre değerleri ve hata performans
kriteri sonuçları Tablo1'de gösterilmektedir. Hata performans
kriterleri karşılaştırıldığında Tablo 1'den de görülebileceği gibi
Finsler ve Weibull, Rayleigh dağılım fonksiyonuna göre
rüzgar hızı verilerine daha iyi uyum sağlamaktadır. Finsler ve
Weibull dağılımları yakın hata oranlarına sahip olsada tüm
aylar bazında Finsler geometrisi ile elde edilen yaklaşımın
diğer
modellere
göre
daha
iyi
sonuç
verdiği
gözlemlenmektedir

4. Sonuçlar
Rüzgar enerji dönüşüm sistemleri kurulmadan önce, tesis
edilecek bölgenin rüzgar hızı karakteristiği incelenmeli ve
modellenmelidir. Bu amaç doğrultusunda geodezikleri
Weibull dağılımı olan Finsler metrik fonksiyonları bu
çalışmada hesaplanarak elde edilen yeni olasılık ve kümülatif
olasılık yoğunluk fonksiyonları ile rüzgar hızı modellemesi
önerilmiştir. Bu kapsamda yeni metrik fonksiyonu ve bunlara
ilişkin geodezikler ile hesaplanan model de daha hassas
yaklaşımda
rüzgar hızları modellendiği sonucuna
ulaşılmıştır.
Yeni modelin analizi Ekim 2015-Eylül 2016 Bozcaada verileri
üzerinden uygulamalı olarak gösterilmiştir. Özellikle
uygulamada Finsler geometrisi ile yapılan analizde, dağılımın
aşım noktalarının modelleme konusunda iyi sonuçlar verdiği
söylenebilir.
Ocak verisinin hata performans kriterleri
referans alındığında Finsler geometrisi Weibull dağılımına
göre hata oranı düşük olsa da tepe değerlerinde ki yaklaşımı
diğer modellere göre daha hassastır.
Önerilen model, parametrelerinin değiştirilmesi sayesinde
dünyadaki tüm bölgelerde rüzgar verileri için kullanılabilir
niteliktedir. Bu çalışmada geliştirilen Finsler geometri tabanlı
modelde farklı parametre kestirim yöntemlerinin de gelecek
çalışmalarda kullanılabileceği düşünülmektedir.
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