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DÜZLEMSEL ELEKTROT SİSTEMİDÜZLEMSEL ELEKTROT SİSTEMİ
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Düzlemsel elektrot sistemi, arasında 
elektriksel yalıtkan (dielektrik) bulunan, birbirine 
bakan yüzleri düzlem şeklinde olan ve birbirine 
paralel iki elektrottan oluşan temel ve basit bir 
elektrot sistemidir. Bu özelliği nedeniyle elektik ğ y
alanı, elektrik akı yoğunluğu, potansiyel, kapasite 
gibi elektrot sistemlerindeki temel büyüklükleri ve 
hesapları açıklamak bakımından anlaşılması vehesapları açıklamak bakımından anlaşılması ve 
uygulanması en kolay sistemdir. Yüksek gerilim 
kondansatörü ve elektrostatik yüksek gerilim ölçü 
aleti yapımında bu tür elektrot sistemleri önceliklealeti yapımında bu tür elektrot sistemleri öncelikle 
kullanılır. Çoğu durumda eğrilik yarıçapı, elektrot 
açıklığına göre çok büyük olan elektrot sistemlerini 
d kl k l k dü l l l k i i ibide yaklaşık olarak düzlemsel elektrot sistemi gibi 
incelemek, hesap kolaylığı ve kabul edilebilir 
doğrulukta bilgi elde etmeyi sağlar.
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Elektriksel Potansiyel ve Alany
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Kuramsal olarak arasındaki alanı tam düzgün olan bir düzlemsel elektrot sisteminin elektrotları, kenar 

etkisinin olmaması için sonsuz geniş olmalıdır.
Uygulamada böyle bir şey olanaklı olmadığı için sonlu genişlikte fakat kenar etkileri önlenmiş veyaUygulamada böyle bir şey olanaklı olmadığı için sonlu genişlikte fakat kenar etkileri önlenmiş veya 

ihmal edilen elektrot sistemleri ile çalışılır.
Şekilde bir gerilim kaynağına bağlanmış, düzlem elektrotlarının her birinin yüzey alanı S, elektrotlar 

arası açıklığı a ve elektrotlar arasına uygulanan gerilimi U olan kenar etkisi olmayan paralelarası açıklığı a ve elektrotlar arasına uygulanan gerilimi U olan kenar etkisi olmayan paralel 
düzlemsel elektrot sistemi gösterilmiştir. V  potansiyeli yalnızca  x  doğrultusunda

değiştiğinden,   kartezyen koordinat 
sisteminde bir boyutlu Laplace denklemi 
(Yüzeylerdeki potansiyel seviyesi 
biliniyorsa ve serbest uzay bölgesinde yükbiliniyorsa ve serbest uzay bölgesinde yük 
yoksa potansiyelin laplasyeni sıfıra eşittir.)

Voltaj gradyanının negatifi E 
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elektrik alanı denklemi:



Elektriksel Potansiyel ve AlanElektriksel Potansiyel ve Alan
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Laplace denkleminin genel çözümü: V = A + Bx şeklindedir. Denklemdeki A ve B sabitleri 
sınır koşullarından bulunur. Şekilden de görüldüğü gibi x = 0 için V = V1 = 0 yani A=0; ve x 
= a için   V = V2 = U dolayısıyla da B=U/a dır.

V  potansiyeli denklemi: (kenar etkisi 
olmayan paralel düzlemsel elektrot 
sisteminde V potansiyeli x ile 
doğrusal değişir)

V lt j d tifi E l kt ikVoltaj gradyanının negatifi E elektrik 
alanı denklemi de: (x'e bağlı değildir, 
sabittir, elektrik alanı düzgündür)
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Elektriksel Potansiyel ve Alan 

D El kt ik d ği ti l l kt ik
5

D:Elektrik yer değiştirme alanı veya elektrik 
akı yoğunluğu birimi coulomb / metrekare
ise:
D S=Q ve aynı zamanda D=ε E olduğundan:

E elektrik alanı birimi volt /
metre ve denklemi :

D.S=Q ve aynı zamanda D=ε.E olduğundan:

Gerilim (voltaj) bağıntısıGerilim (voltaj) bağıntısı,   
elektrik  alanı  her  noktada  
sabit olduğundan:

Her iki denklemden 
yararlanarak Düzlemsel 
elektrot sisteminin kapasitesi:elektrot sisteminin kapasitesi:
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Kapasite ve Elektriksel Zorlanma

Bi l kt t i t i d l kt ik l
6

Bir elektrot sisteminde elektriksel 
zorlanma: Elektrik alan şiddeti, yalıtkan 
maddenin Ed delinme dayanımına eşit veya 
büyük (E > Ed) olduğunda, elektrotlar

S, m2 cinsinden bir düzlem 
elektrodun etkin yüzey alanını yani düzlem 
elektrotların birbirini gören yüzey 
bölü ü ü l t i i d

büyük (E  Ed) olduğunda, elektrotlar 
arasında, yalıtkan içinde elektriksel boşalma 
olayları başlar. E > Ed koşuluna, boşalma 
veya çoğunlukla delinme koşulu denir. 
Dü l l l kt t i t i dü ü l l bibölümünün alanını, a metre cinsinden 

elektrot açıklığını veya elektrotlar 
arasındaki yalıtkanın kalınlığını ve ε
yalıtkanın dielektrik katsayısını (ε değeri

Düzlemsel elektrot sistemi düzgün alanlı bir 
elektrot sistemi olduğundan, delinme koşulu 
alanın her noktasında aynı anda sağlanır. Bu 
nedenle boşalma elektrot aralığının heryalıtkanın dielektrik katsayısını (ε değeri 

genelde elektrik alanı ile veya konumla 
değişmediği için dielektrik katsayısı yerine 
dielektrik sabiti olarak söylenir), ε0 = 
8 854 10 12 F/ i i d b l ğ

nedenle boşalma elektrot aralığının her 
noktasında aynı anda ve tam delinme 
şeklinde gerçekleşir. Burada az düzgün veya 
düzgün olmayan alandakinden farklı olarak 
dü ü l d b l b l d ğ U8,854.10-12 F/m cinsinden boşluğun 

(vakumun) dielektrik sabitini, εr elektrotlar 
arasındaki gaz, sıvı veya katı yalıtkanın 
bağıl dielektrik katsayısını (veya sabitini)

düzgün alanda boşalmanın başladığı U0
boşalma başlangıç gerilimi ile tam 
delinmenin meydana geldiği Ud gerilimi 
birbirine eşittir Bir düzlemsel elektrotbağıl dielektrik katsayısını (veya sabitini) 

gösterir. Bu birimden değerlerle kapasite 
Farad cinsinden bulunur. Yalıtkanın 
dielektrik katsayısının konumla değişmesi 
d d h l f kl l k ö i

birbirine eşittir. Bir düzlemsel elektrot 
sisteminde alanın düzgünlüğünden dolayı 
delinme gerilimi

Ud = Ed a
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durumda hesaplar farklılık gösterir. Ud  Ed.a 



Tabakalı Sistemler

Uygulamada düzlemsel elektrotlar arasında birden fazla yalıtkanın seri, paralel veya 
7

yg y , p y
eğik durumda bulunduğu tabakalı sistemlerle de karşılaşılır. Bu sistemlerde tabakalardaki 
gerilimler, elektrik alan şiddetleri, tabakaların ve sistemin kapasitesi ve boşalma olayları 
bakımından davranışları incelenir. Burada uygulamada daha çok karşılaşılan yalıtkan 
tabakaların elektrotlara paralel birbirine ise seri durumda bulunduğu ve kısaca seri düzentabakaların elektrotlara paralel, birbirine ise seri durumda bulunduğu ve kısaca seri düzen
olarak adlandırılan düzenle ilgili incelemeler yapılacaktır.

Dielektrik katsayıları ε1, ε2, ..., εn olan n farklı yalıtkan tabakadan oluşan bir sistemde, 
herhangi bir tabakadaki gerilim ve elektrik alanı Şekildeki gibi bir eşdeğer devredenherhangi bir tabakadaki gerilim ve elektrik alanı, Şekildeki gibi bir eşdeğer devreden 
yararlanılarak bulunabilir.

Tabakaların  kapasiteleri   Tabakaların  kapasiteleri   CC11,   C,   C22,   ...,   C,   ...,   Cnn ile   ile   
gösterilirse,   sistemin   eşdeğer kapasitesi:gösterilirse,   sistemin   eşdeğer kapasitesi:
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Tabakalı Sistemler

Sistem seri düzende olduğundan 
t b k l d d l l i t d k k
8

tabakalardan dolayısıyla sistemden akan akım 
veya elektrik yükü:

Bağıntıdan n. tabakaya düşen gerilim: 

Her bir tabakadaki E1, E2, ..., En elektrik alanları1, 2, , n
ise E1 = U1/a1, E2 = U2/a2,..., En = Un/an işlemleri 
ile:
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Tabakalı Sistemler

Tabakadaki elektrik alan şiddeti o tabakayı oluşturan
9

Tabakadaki elektrik alan şiddeti, o tabakayı oluşturan 
yalıtkanın delinme dayanımını aşmamalıdır. Herhangi 
bir tabakada E > Ed koşulunun sağlanması o tabakada 
delinme şeklinde boşalma olması anlamına gelir vedelinme şeklinde boşalma olması anlamına gelir ve 
tabakanın elektriksel bakımdan kısa devre olmasına 
karşı düşer. Eğer herhangi bir tabaka delinirse, tüm 
i l ili i k l b k lsisteme uygulanan gerilim geri kalan tabakaları 

zorlamaya devam eder ve bu yeni duruma göre 
gerilim ve elektrik alan dağılımı sözkonusudur. 
Yeniden dayanmayan, delinen tabakalar ortaya 
çıkabilir. Bir sistemin uygulanan gerilime 
dayanımından söz etmek için en az bir tabakasının budayanımından söz etmek için en az bir tabakasının bu 
gerilime dayanması gerekir. Bu durumda delinme olan 
tabakalardaki boşalma, tüm sistemi kısa devre 
etmeyen sistemin yalnızca bir bölümünde olanetmeyen, sistemin yalnızca bir bölümünde olan 
boşalma veya kısaca kısmi boşalma olarak 
adlandırılır. Eğer bir sistemin tüm tabakaları delinirse
i t d d li i l ili d
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sistem de delinmiş, uygulanan gerilime dayanmamış 
olur.



PROBLEM 2.1

Bir düzlemsel elektrot sisteminde elektrot açıklığı a = 2 mm, elektrot yüzey alanı S = 4 cm2,
10

Bir düzlemsel elektrot sisteminde elektrot açıklığı a  2 mm, elektrot yüzey alanı S  4 cm ,
εr = 1 (hava) ve uygulanan gerilim, U = 5 kV olduğuna göre, sistemin kapasitesini, elektriksel 

yükünü, elektrik alan şiddetini, elektriksel akı yoğunluğunu, yüzeysel yük yoğunluğunu ve 
yalıtkanın delinme dayanımı 30 kV/cm olduğuna göre sisteme uygulanabilecek maksimumyalıtkanın delinme dayanımı 30 kV/cm olduğuna göre sisteme uygulanabilecek maksimum 
gerilimi bulunuz (εo= 8,854.10-12 F/m).

Düzlemsel elektrot sisteminin

Kapasitesi: 

Elektriksel yükü:y

Elektrik alan şiddeti:

Elektriksel akı yoğunluğu:

Yüzeysel yük yoğunluğu:

Delinme dayanımı, Ed = 30 kV/cm ise delinme gerilimi:
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Uygulanabilecek maksimum gerilim U < Ud = 6 kV



PROBLEM 2.2

11

Şekilde verilen ve bağıl dielektrik katsayısı εr = εr0 + k.y bağıntısına göre lineer olarak 
değişen düzlemsel elektrotlu bir sistemde elektrik alan şiddeti ifadesini çıkarınız.

Bu elektrot sisteminde ε 0 = 4,2 değerinde k = 30 cm-1, a = 1,6 cm ve U = 10 kV olduğunaBu elektrot sisteminde εr0  4,2 değerinde k  30 cm , a  1,6 cm ve U  10 kV olduğuna 
göre y = 0,8 cm'deki A noktasında elektrik alan şiddetini hesaplayınız.

a) Voltaj gradyanının negatifi E elektrik alanı:) j g y g

Voltaj ise:Voltaj ise:
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y = 0 için V = 0 olduğundan, K integral sabiti:



PROBLEM 2.2

12

y = a için V = U olduğundan:

b) B l kt t i t i d 4 2 d ğ i d k 30 1 1 6 U 10 kV ld ğb)   Bu elektrot sisteminde εr0 = 4,2 değerinde k = 30 cm-1, a = 1,6 cm ve U = 10 kV olduğuna 
göre y = 0,8 cm'deki A noktasında elektrik alan şiddetinin (E =EA) değeri:
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PROBLEM 2.3

y a
13

Bağıl dielektrik sabiti εr = εrA.ey-a şeklinde değişen Şekilde gösterilen paralel levhalı 
düzlemsel elektrot sisteminde, 

a-Elektrik alan şiddeti bağıntısını çıkarınıza Elektrik alan şiddeti bağıntısını çıkarınız.
b-Maksimum ve minimum alan şiddetini hesaplayınız. (U = 30 kV, a = 1 cm, εo= 8,854 pF/m)

a) Voltaj gradyanının negatifi E elektrik alan şiddeti:a) Voltaj gradyanının negatifi E elektrik alan şiddeti:

y = 0 için V = 0 olduğundan K integral sabiti
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PROBLEM 2.3

14

y = a için V = U olduğundan

E bağıntısı iki yoldan elde edilebilir. Birincisi, D denklemini, V potansiyel denkleminde yerine 
yazmak, ikinci yol ise yukarıdaki iki D denklemini eşitleyip E bağıntısını bulmaktır 

l. yol: 2. yol:
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PROBLEM 2.3

15

b) y = a için minimum alan şiddeti E = Emin,) y min

b) y = 0 için minimum alan şiddeti E = Emax,
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PROBLEM 2.4

Şekildeki düzlemsel elektrot sisteminde,
16

Ş ,
V herhangi bir noktadaki potansiyeli gösterdiğine göre Laplace denkleminden yararlanarak 

elektrik alan ifadesini çıkarınız.
U = 25 kV (rms,efektif değer), a = 1 cm için sistemdeki alan şiddetini hesaplayınız, yönünü( , ğ ), ç ş p y , y

gösteriniz. Sistemin delinip delinmeyeceğini belirtiniz (Ed = 30 kV/cm). Bu sistemdeki
minimum ve maksimum alan şiddeti için neler söylenebilir?

ÇÖZÜM 2.4Ç
a) Şekildeki sistem için sınır koşulları:

A ve B katsayıları sınır koşullarından yararlanılarakA ve B katsayıları sınır koşullarından yararlanılarak 
belirlenir. x = 0 için V = U ise B = U olur. x = a için V = 0
ve A = - B/a = - U/a olur. Denkleminde yerlerine yazılırsa 
dü l l l kt t i t i d t i l b ğ tdüzlemsel elektrot sisteminde potansiyel bağıntısı: 
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PROBLEM 2.4

17

Düzlemsel elektrot sisteminde elektrik alan şiddetinin değeri uygulanan gerilime ve elektrotlar 
arası açıklığa bağlıdır ve her yerde aynı değere sahiptir (sabittir). Bu tür alanlara düzgün alanç ğ ğ y y ğ p ( ) g
denir. 

b) Uygulanan 25 kV'luk efektif gerilimin tepe değeri ve bu durumda elektrik alan şiddeti:b) Uygulanan 25 kV luk efektif gerilimin tepe değeri ve bu durumda elektrik alan şiddeti:

Alan şiddeti azalan potansiyel yönündedir. Delinme, oluşan elektrik alan şiddetinin yalıtkan 
t d li d d d d li O h ld i t d li iortamın delinme dayanımını aşması durumunda meydana gelir. O halde sistem delinir. 

Düzgün alanlı elektrot sistemlerinde elektrik alan şiddeti her yerde aynı değerdedir ve 
maksimum, minimum ve ortalama alan şiddetleri birbirine eşittir.
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PROBLEM 2.5

18

Şekilde gösterilen ve kalınlıkları, bağıl dielektrik sabitleri ve delinme alan şiddetleri verilen 
üç tabakalı düzgün alanlı elektrot sisteminde,

a) Tabakalardaki gerilimleri ve alan şiddetlerini hesaplayınız.) g ş p y
b) Sistemin uygulanan gerilimle delinip delinmeyeceğini gösteriniz.

Tabaka kesitleri birbirine eşittir. Yüklerin eşitliğinden yola çıkarak, her bir tabakanın kapasitesi 
ve sistemin eşdeğer kapasitesi yardımıyla tabaka başına düşen gerilimler hesaplanabilir.
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PROBLEM 2.5

19

Her tabakadaki gerilim ve elektrik alan şiddetleri
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PROBLEM 2.5

20

b)  Her tabakanın elektrik alan şiddeti; o tabakanın delinme alan şiddeti ile 
karşılaştırıldığında, hiçbir tabakada delinme meydana gelmediği görülür, sistem delinmez
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PROBLEM 2.6

Şekilde verilen üç tabakalı düzlemsel elektrot sisteminde;

PROBLEM 2.6

21
Şekilde verilen üç tabakalı düzlemsel elektrot sisteminde;
Tabakalardaki gerilimleri ve alan şiddetlerini hesaplayınız. Sistemin delinip delinmeyeceğini

belirleyiniz.
Sistemin hiçbir tabakasında delinme olmaksızın, sisteme uygulanabilecek en yüksek gerilimi

hesaplayınız.

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



PROBLEM 2.6PROBLEM 2.6

22

b) Sistemin en zayıf tabakası için (Edi.εi)min hesaplanır. Bütün tabakalarda Edi.εi = 90'dır. Buna göre; 
sistemin hiçbir tabakasında delinme olmaması için U < Ud yani U < 270 kV olmalıdır. (Her bir 

b k i ili if d i b k i i l k ik l idd i if d i k ll k ğ d ki if d ldtabakaya ait gerilim ifadesi ve o tabaka için elektrik alan şiddeti ifadesi kullanarak aşağıdaki ifade elde 
edilir.)
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PROBLEM 2.7

Şekilde verilen 4 tabakalı düzlemsel elektrot sistemine U = 220 kV gerilim uygulanmaktadır.
23

Ş g yg
Yalıtkan   tabakaların   kalınlıkları,   bağıl   dielektrik   sabitleri   ve   delinme dayanımları 

(delinme elektrik alan şiddetleri)
a1 = 1,0 cm, εr1 =   6, Ed1 =   80 kV/cm1 , , r1 , d1
a2 = 0,5 cm, εr2 = 10, Ed2 =   55 kV/cm
a3 = 1,5 cm, εr3 =   4, Ed3 = 100 kV/cm
a4 = 1 0 cm ε 4 = 2 Ed4 = 60 kV/cm olduğuna görea4  1,0 cm, εr4    2, Ed4    60 kV/cm olduğuna göre,
a) Tabakalardaki gerilimleri ve elektrik alanlarını hesaplayınız.
b) Sistemin delinip delinmeyeceğini belirleyiniz.
c) Hiçbir tabakada delinme olmaksı ın g lanabilecek maksim m gerilim değerinic) Hiçbir tabakada delinme olmaksızın uygulanabilecek maksimum gerilim değerini

hesaplayınız. a) Çok tabakalı düzlemsel elektrot sisteminde bir 
tabakaya düşen gerilim:y ş g
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Buna göre tabakalara düşen gerilimler ve elektrik alan şiddetleri:

1., 2. ve 3. tabakalardaki elektrik alan şiddetleri, bu 
tabakaların delinme elektrik alan şiddetlerinden (delinme 
dayanımlarından) küçük olduğundan bu tabakalar bu 
zorlanmaya dayanır. 4. tabakada ise elektrik alan şiddeti, 
4. tabakanın delinme dayanımından büyüktür, 
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y y ,
dolayısıyla 4. tabaka delinir.
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b) 4 tabaka delinip kısa devre olduğu
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b) 4. tabaka delinip kısa devre olduğu 
için gerilim, delinmeyen geri kalan 
üç tabakaya uygulanır. Hesaplar bu 
durum için tekrarlanacak olursa:

B l bi 4 t b k d bi d liBu sonuçlar bize 4. tabakada bir delinme 
(boşalma) olsa da bu durumun sistem için 
bir kısmi boşalma olacağı ve sistemin 
tamamının delinmeyeceğini belirtirtamamının delinmeyeceğini belirtir. 

c) Önce her tabaka için delinmenin 
başlangıç gerilimi değerini bulalım:
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Delinme    gerilimi    en    küçük    olan    tabakanın    dahi    delinmemesi    için uygulanan gerilim 
delinme dayanımı değerinden küçük olmalıdır yani U(4) < Ud(4) = 130,8 kV olmalıdır. Eğer U = 130,8 
kV uygulanırsa 4. tabaka delinir: 

Not: Delinme olmaksızın uygulanabilecek maksimum gerilim için sadece E ye bakılmazNot: Delinme olmaksızın uygulanabilecek maksimum gerilim için sadece Edi ye bakılmaz, 
delinme gerilimi olarak hesaplandığından, burada Edi ile beraber εi 'ye de bakılmalıdır. Bunun 
için her ikisinin çarpımı olan Edi.εi değeri önemlidir. Hangi tabakada Edi.εi çarpımı minimum 
d ğ d i t b k d h ft B d l d li l k tü i t l kdeğerde ise o tabaka daha zayıftır. Bu nedenle delinme olmaksızın tüm sisteme uygulanacak 
maksimum gerilim bu tabakaya göre hesaplanır:
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