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KORONA KAYIPLARI

Korona, elektrot açıklığına göre küçük 
35

yarıçaplı elektrotlarda veya keskin kenar, köşe, 
sivri uç gibi elektrik alan şiddetinin yüksek olduğu 
noktalarda meydana gelen, tam olmayan ve kendi 
kendini besleyen bir elektriksel kısmi (yerel) 
boşalma türüdür. Korona, bir elektrot üzerindeki 
elektrik alan şiddetinin elektrot çevresindeki 

l tk (h ) d li d t ğyalıtkanın (havanın) delinme dayanımım aştığı 
veya çevresindeki yalıtkanın delinme dayanımının 
elektrot üzerindeki alan şiddetinde boşalma 
başlayacak kadar azaldığı durumlarda ortayabaşlayacak kadar azaldığı durumlarda ortaya 
çıkmaktadır. Hat iletkenleri, bağlantı parçaları, 
kesici, ayırıcı, parafudr, geçit izolatörü gibi sistem 
elemanlarının iletkenleri koronanın oluştuğuelemanlarının iletkenleri koronanın oluştuğu, 
görüldüğü yerlerdendir. Buralardaki çapaklar, 
çıkıntılar, sivri uçlar, keskin kenar ve köşeler, 
cıvata ve somunlar koronanın başladığı önceliklicıvata ve somunlar koronanın başladığı öncelikli 
yerlerdir. Korona, enerji iletim hatlarında aktif güç 
kayıplarına ve çevre etkileşimine neden olan bir 
elektriksel boşalma olayıdır.
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KORONANIN ETKİLERİ
36

1 - Korona oluştuğunda bir aktif güç kaybı meydana gelir. Bu kayıp, kötü hava koşulları ile 
daha da artış gösterir.

2 - Korona ile birlikte havadan yayılan veya koronanın oluştuğu devre iletkenlerinden 
yayılan, radyo ve televizyonların çalıştığı frekanslarda frekanslara sahip parazitler oluşur. 
Frekansları nedeniyle bu parazitlere radyo ve televizyon parazitleri denir. Bu parazitler,Frekansları nedeniyle bu parazitlere radyo ve televizyon parazitleri denir. Bu parazitler, 
iletişim hatlarında ve devrelerinde, radyo ve televizyonlarda veya bu frekanslarda çalışan 
elektronik devrelerde girişimlere neden olur. Uygulamada bu girişimlere, radyo girişimi 
(İngilizce Radio Interference: RI) ve televizyon girişimi (İngilizce Television Interference:(İngilizce, Radio Interference: RI) ve televizyon girişimi (İngilizce, Television Interference: 
TVI) adı verilir. Bu olay, bir elektromanyetik girişim olayıdır.

3 K d h d ki k ij (0 ) l küll i l k ik l b l ki i l3 - Korona sırasında havadaki oksijen (02) molekülleri elektriksel boşalma etkisiyle 
atomlarına (O) ayrışır. Ayrışan oksijen atomları yeniden oksijen molekülleri ile birleşerek 
ozon (03) gazı oluşturur. Korona olan yerlerde duyulan koku, oluşan ozonun kokusudur. 
Ozon, aynı zamanda havadaki nem (H20) ve azot (N2) ile birlikte nitrik asit (HNO3)
oluşturabilir. Koronaya bağlı olarak oluşan nitrik asit, hat altındaki çatılarda, iletkenlerde 
korozyona (aşınmaya), renk değiştirmeye, bitkilerde de sararıp solmaya sebep olur. Benzer 
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olay, transformatör merkezlerinde, bu şekilde iletken ve yalıtkanların korozyonuna yol açar.



KORONANIN ETKİLERİ
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4 - Korona kaybına neden olan ve korona akımı adı verilen akım sinüsoidal olmayan 
bir akımdır. 3. harmoniği etkin olan bu akım, gerilim düşümlerine de yol açar. Aynı 
zamanda bu akım yukarıda sözü edilen girişimlere de neden olur.zamanda bu akım yukarıda sözü edilen girişimlere de neden olur.

5 - Korona, atlamalara, delinmelere dolayısıyla arızalara yol açabilir. Kabloların, 
transformatörlerin, kondansatörlerin, makinelerin iç yalıtımlarındaki korona (bunlaratransformatörlerin, kondansatörlerin, makinelerin iç yalıtımlarındaki korona (bunlara 
iç kısmi boşalmalar da denir), zamanla bu düzenlerde atlama veya delinmeye, 
sonuçta da arızaya neden olabilir.

6 - Başta güç kesicileri ve gaz yalıtımlı sistemler (İngilizce, Gas Insulated System veya 
Substation: GIS) olmak üzere, günümüz teknik uygulamalarında yaygın olarak 
kullanılan, renksiz ve zehirsiz bir gaz olan SF6 gazı, korona ile (veya diğer türden 
b l l il ) hi li ü ü l i k l l i i hlik k ğ l biliboşalmalar ile) zehirli gaz ürünlerine ayrışarak canlılar için tehlike kaynağı olabilir, 
aynı zamanda insanların sinir sistemine olumsuz etki yapabilir. Bu nedenle SF6 
yalıtımlı sistemlerde, korona oluşumuna neden olabilecek toz gibi, iletkenler 
üzerindeki pürüzler gibi etkenlerin önlenmesi çok önemlidirüzerindeki pürüzler gibi etkenlerin önlenmesi çok önemlidir. 
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KORONA BOŞALMASI

K İ ili d kl t ( ü i

KORONA BOŞALMASI
38

Korona İngilizcede ışıklı taç (güneşin 
çevresindeki hale) anlamına gelmektedir. 
Hat üzerinde koronanın görünümü 
alternatif ve doğru gerilimde farklılık 

ö t i Alt tif ili d tgösterir. Alternatif gerilimde artan 
gerilimle beraber hat civarında elektrik 
alanın, havanın delinme alan şiddetine 
(22,2 kVef/cm) ulaşması ile havanın 
i i ld iliyonize olduğu ve çarpma ile 
iyonlaşmanın başladığı noktaya gelinir. 
Bu noktadaki gerilim kritik korona 
gerilimi (U0) olarak adlandırılır. Bu 

İletkenler arasındaki açıklığın yarıçapa göre küçük
olması durumunda korona olmaksızın hatlar arasında g ( 0)

gerilimden sonra hat parça parça ışıklı 
hale gelir. Gerilim daha da arttırılırsa 
bütün hat boyunca kırmızı mavi karışımı 
parlak bir ışık yayılır ve aynı zamanda 

bir delinme meydana gelir.
Bir iletkene doğru gerilim uygulanması durumunda 
pozitif iletkenin etrafında düzgün bir kızıl ışık, 

if il k f d i b kli bi k l k
p ş y y y
hışırtı sesi ile birlikte ozon gazı da açığa 
çıkar. Bu gerilim, korona gerilimi (Uk) 
olarak adlandırılır. Buna görünür korona 
gerilimi de denmektedir. Gerilim daha da 

negatif iletken etrafında ise benekli bir kızıl ışık
oluşur.
Korona genel olarak enerji iletim hatlarında özellikle 
35 kV ü i d tki l kt d K ge de de e ed . Ge d d

arttırılırsa hava hattı civarındaki iyonize 
bölgeler büyüyecek ve hatlar arasında 
delinmeye neden olacaktır. Bu durumda, 
geçen akım delinme akımı (Id), gerilim

35 kV ve üzerinde etkin olmaktadır. Korona 
elektrotların yarıçapına bağlı olarak daha küçük 
gerilimlerde de görülebilir. Örneğin negatif korona, 5 
mm yarıçaplı elektrotta 15 kV'ta başlarken 10

19.01.2011Yrd.Doç.Dr. C.V.Baysal              EM420 Yüksek Gerilim Tekniği , Erciyes Üniversitesi  Elektrik-Elektronik Müh. Böl. 

geçen akım delinme akımı (Id), gerilim 
ise delinme gerilimi (Ud) olur (Şekil).

mm yarıçaplı elektrotta 15 kV ta başlarken, 10 
mikron yarıçaplı elektrotta 450 V'ta başlamaktadır.



KORONA GERİLİMİ (PEEK)( )
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Korona gerilimi hatların yarıçapına, 
hatlar arası açıklığa, hava 
koşullarına (sıcaklık, basınç) ve 
hatların pürüzlülüğüne bağlıdır. 
Peek korona gerilimi bağıntısı:

U0: Çarpma ile iyonlaşmanın başladığı 
gerilim
m: İletkenin pürüzlülük faktörü iletkenin yüzey durumu Pürüzlülük faktörü (m)m: İletkenin pürüzlülük faktörü
δ: Bağıl hava yoğunluğu 
r: İletkenin yarıçapıdır.

iletkenin yüzey durumu Pürüzlülük faktörü (m)

Parlatılmış iletken 1,0

Düz ve yeni iletken 0 98 - 0 93
m, iletken yüzeyinin durumuna ve 

kesitinin şekline bağlı bir 
katsayıdır.  

Düz ve yeni iletken 0,98 - 0,93

Uzun süre hava etkisinde kalmış iletken 0,93 - 0,88

Örgülü eski iletken 0 88 0 87
p hava basıncı (mmHg), θ ise hava 

sıcaklığıdır (°C). 

Örgülü eski iletken 0,88 - 0,87

Örgülü yeni iletken 0,87-0,81

içi boş üstü düz (bakır) iletken 0 90
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içi boş üstü düz (bakır) iletken 0,90



Demet İletkenlerde Korona Kaybı

Endüktans hesaplarında akımın aktığı bölümün kesitine eşit dairenin yarıçapına

y
40

Endüktans hesaplarında akımın aktığı bölümün kesitine eşit dairenin yarıçapına 
karşı düşen yarıçap kullanılır. Buna göre tek telden oluşan dolu bir iletken için:

Burada, r iletkenin gerçek yarıçapını, k Çizelgeden alınan bir katsayıyı 
göstermektedir.

Örgülü alüminyum iletkenler: Çelik  özlü   alüminyum   iletkenler:  
Örgülü iletkendeki Tel 
Sayısı

r' = k • r 
Bağıntısındaki k 
Katsayısının 
Değeri

İletkenin Endüktansı 
mH/km-faz

İletkendeki Kat ve Tel Sayısı r' = k • r Bağıntısındaki k 
Katsayısının Değeri

Örgülü alüminyum iletkenler: Ç y

ğ

7 0,726 0,0639

19 0,758 0,0522

37 0,768 0,0528

Tek Katlı İletkenler 0,35-0,70

, ,

61 0,772 0,0515

91 0,774 0,0509

127 0,776 0,0503

İki Katlı ve 26 Telli İletken 0,809

İki Katlı ve 30 Telli İletken 0,826127 0,776 0,0503

Yuvarlak Dolu İletken 0,7788 0,04972

Dikdörtgen Kesitli
Dolu İletken

0,2235 (a+b)
iki Katlı ve 54 Telli iletken 0,810
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Dolu İletken 
(Kenarları a ve b )



Demet İletkenlerde Korona Kaybı

Endüktans hesaplarında kapasite hesaplarından farklı olarak

y
41

Endüktans hesaplarında, kapasite hesaplarından farklı olarak, 
daha önce verilen bağıntılarda, r' (GMR) değeri 
kullanılarak bir örgülü iletkenin veya demet iletkenin 
geometrik ortalama yarıçapı hesaplanır Örneğin bir demetgeometrik ortalama yarıçapı hesaplanır. Örneğin bir demet 
iletkenin endüktansını hesaplarken bağıntısından 
hesaplanan GMR değeri kullanılır. Uygulamada, kapasite, 
elektrik alan ve korona hesaplarında kullanılan GMR,elektrik alan ve korona hesaplarında kullanılan GMR, 
GMRC; endüktans hesaplarında kullanılan GMR de 
GMRL şeklinde yazılarak birbirinden ayırt edilmektedir. 
Endüktans hesaplarındaki geometrik ortalama açıklık p g ç
(GMD) formülü aynıdır.

Tekil iletkenlerin kullanıldığı hatlarda korona ğ
gerilimi, bir ve üç fazlı hatta,bağıntısıyla 
hesaplanır. Burada,
r: İletkenin yarıçapı (cm),y ç p ( ),
a: Hatlar arasındaki açıklık (cm),
δ: Bağıl hava yoğunluğu,
m: İl tk i ü ü lülük f ktö üdü
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m: İletkenin pürüzlülük faktörüdür.



Demet İletkenlerde Korona Kaybı

K l i bi d l d ğ i i
Gerilim seviyesine göre bir 

y
42

Korona; oluşması istenen bir durum olmadığı için, 
korona geriliminin de mümkün olduğu kadar büyük 
olması arzu edilir. Korona gerilimi bağıntılarına 
b k ld ğ d k ili i i bü üt i

Gerilim Seviyesi (kV) Demetteki İletken Sayısı (n)

220 2

y g
demetteki iletken sayıları

bakıldığında, korona gerilimini büyütmenin en 
ekonomik yolu, iletken yarıçapını büyütmektir. 
Ancak bu büyütmenin iletken kesitini arttırmadan 

apılması g n ol r B nedenle demet iletken

220 2

345 2 veya 3

500 3 veya 4

yapılması uygun olur. Bu nedenle demet iletken 
kullanımı tercih edilir. Bilindiği gibi demet 
iletkenlerin kullanımı, aynı zamanda hat 
karakteristik empedansının azalmasına ve hattın

765 4 veya 8

1100 8 veya 12

1500 12karakteristik empedansının azalmasına ve hattın 
doğal gücünün de artmasına neden olur.

Demet iletkendeki iletken sayısı gerilim seviyesi ile 
t Ö ği 2'li 3'lü 4'lü l bili Ö ği 3'lüartar, Örneğin 2'li, 3'lü, 4'lü, ... olabilir. Örneğin 3'lü 

demet iletkenin yapısı Şekilde görülmektedir. Üçlü 
demet iletkenin yapısı ve büyüklükleri:

İl kr: İletken yarıçapı 
d: İletkenler arası açıklık, 
R: İletkenlerin merkezinden geçen dairenin 
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ç , ş , p
ve endüktans hesaplarında iletken yarıçapı olarak geometrik
ortalama yarıçap (GMR), hatlar arası açıklık olarak
geometrik ortalama açıklık (GMD) kullanılır.

G ik l (GMR) k ld l d l biGeometrik ortalama yarıçap (GMR), tek telden oluşan dolu bir
iletken için veya çok telden oluşan örgülü bir iletken için
veya çok sayıda iletkenden oluşan bir demet iletken için
birbirinden farklıdır Bu farklılık ayrıca hesabın endüktansbirbirinden farklıdır. Bu farklılık ayrıca hesabın endüktans
veya kapasite hesabı olması durumuna göre de farklılık
gösterir.

Kapasite, elektrik alan şiddeti, korona gibi gerilime, elektrikp , ş , g g ,
yüküne bağlı hesaplarda tek telden oluşan dolu bir iletken
için GMR, iletkenin kendi gerçek r yarıçapına eşittir. Yine
bu durumda, her biri p yarıçapında çok sayıda telden oluşan
ö ülü bi il tk i i t ik t l (GMR)Bir örgülü iletkende GMR örgülü bir iletken için geometrik ortalama yarıçap (GMR)
aşağıdaki bağıntıyla hesaplanır. Burada dnm, büyüklükleri
örgülü iletkenin tellerinin eksenleri arasındaki uzaklıkları
göstermektedir. Şekilde örnek olarak n = 7 telden oluşan bir

Bir örgülü iletkende GMR 
hesabında
kullanılan uzaklıklar

göstermektedir. Şekilde örnek olarak n 7 telden oluşan bir
örgülü iletkende d uzaklıkları gösterilmiştir.
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Çok sayıda iletkenden oluşan bir demet iletken için ise Re 
eşdeğer yarıçapı olarak da bilinen geometrik ortalama 
yarıçap (GMR) bağıntısında n demetteki  iletken 
sayısını, r bir iletkenin yarıçapını ve R demet 
yarıçapını gösterir Demet yarıçapı bağıntısında dyarıçapını gösterir. Demet yarıçapı bağıntısında d 
demetteki iletkenler arası uzaklığı göstermektedir. 

Örnek olarak n = 2 olan bir ikili demet iletken için 
geometrik ortalama yarıçap hesabında kullanılan 
bü üklükl Ş kil ü i d ö t il i tibüyüklükler Şekil üzerinde gösterilmiştir. 

Demet iletkenli üç fazlı hatlarda geometrik ortalama 
açıklık (GMD) ise bağıntısından hesaplanır. Bu 
bağıntıdaki a açıklıkları fazlar arasındaki uzaklıklardır.ğ ç

Demet iletkenli hatlarda endüktans hesabı yapılırken 
iletken yarıçapı olarak, akıma ve bunun yarattığı 
manyetik alana bağlı olarak ortaya çıkan deri etkisi
nedeniyle farklı bir yarıçap kullanılır Deri etkisi adınedeniyle farklı bir yarıçap kullanılır. Deri etkisi adı 
verilen olayda iletkenden akan alternatif akım, iletken 
kesitinin tamamına yayılmış olarak akmayıp iletken 
yüzeyine yakın bölümden   (sanki derisinden) akar. 
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Burada,
ki il kn: Demetteki iletken sayısı,

r: İletken yarıçapı
d: Demetteki iletkenler arası açıklık,
A: Demet iletken sayısına bağlı sabit,
m: İletkenin pürüzlülük faktörü,
δ: Bağıl hava yoğunluğu,

n A R

2 1 d/2
δ: Bağıl hava yoğunluğu,
h: İletkenin yerden yüksekliği (cm),
a: İletkenler arası açıklık (cm),
Re: Demet iletken yerine alınabilen eşdeğer

3 1,73 D/V3

4 2,12 D/V2
Re: Demet iletken yerine alınabilen eşdeğer 

tekil iletken yarıçapıdır.
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Korona gerilimine ulaşıldığında hat üzerindeki 
korona alan şiddeti,  (1) eşitliği ile tanımlanır. 
Burada, Eo, çarpma ile iyonlaşmanın (1)Burada, Eo, çarpma ile iyonlaşmanın 
başladığı gerilime (Uo) karşılık olan alan 
şiddetidir (21,2 kVef/cm).

Demet iletkenli hatlarda hattaki maksimum

(1)

Demet iletkenli hatlarda, hattaki maksimum 
elektrik alan şiddeti, (2) eşitliği ile belirlenir. 
Hava hatlarında koronanın başlamaması için 
bu değerin (E ) mümkün olduğunca düşük

(2)
bu değerin (Emax) mümkün olduğunca düşük 
olması istenir. Emax'ın düşürülmesi için en 
uygun yol demet iletkendeki iletkenler 
arasındaki açıklığın (d) arttırılmasıdır,arasındaki açıklığın (d) arttırılmasıdır, 
açıklığın en uygun değeri ise, 
(3) eşitliğinden belirlenir.  Buradan bulunan 
açıklık kritik açıklık (dk ) olarak adlandırılır

(3)
açıklık, kritik açıklık (dkr) olarak adlandırılır.
Demet iletkenlerde kritik açıklık genel olarak, 
dkr = 20 - 40 cm aralığında değişmektedir.
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Daha öncede belirtildiği gibi korona, aktif güç kaybına neden 
olmaktadır. Bu ise hattın veriminin düşmesi demektir. 
Korona kaybının hesaplanmasına ilişkin en çok kullanılan 
Peek (1911) ve Peterson (1933) formülleri aşağıdadır.

Peek formülünde korona kaybının oluşması için çarpma ile 
iyonlaşma geriliminin aşılması gerekmektedir. Korona 
kayıp gücünün korona radyasyon direnci olarak 
adlandırılan bir direnç üzerinde harcanan bir aktif güç ç g ç
olduğu düşünülür.
Bir fazlı hat için korona kaybına ait Peek formülü:
Üç fazlı hat için korona kaybına ait Peek formülü:

Burada, 
Rk, korona radyasyon direnci,

U : Faz nötr gerilimi (kV)Uf: Faz-nötr gerilimi (kV),
Uf0: Çarpma ile iyonlaşmanın başladığı faz-nötr gerilimi (kV),
U: Fazlararası gerilim (kV),
P : Bir faza ait korona kaybı (kW/km-faz)Pfk: Bir faza ait korona kaybı (kW/km-faz),
Pk: Üç faza ait korona kaybı (kW/km),
f: Frekanstır (Hz).
Üç fazlı hatlar için Rk'nın açık ifadesi ile korona kaybı,
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Korona kaybına ait Peterson 
formülünde, iletken yüzeyi 
sıcaklığı ve U/Uo'a bağlı olan Fsıcaklığı ve U/Uo'a bağlı olan F 
katsayısı da hesaba katılır. 

p: Hava basıncını (mmHg),
T: İletken yüzeyi sıcaklığını (°K),

Peterson formülündeki F 
katsayısının değişimi
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