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KÜRESEL ELEKTROT SİSTEMİ

Eş merkezli küresel elektrot sistemi, 
merkezleri aynı olan, aralarında elektriksel yalıtkan 
(dielektrik) bulunan iki metal küreden oluşan bir 
elektrot sistemidir. Eş merkezli küresel elektrot 
sisteminin genelde doğrudan uygulaması olmamakla g ğ yg
birlikte çoğu kez uygulamada kullanılan 
elektrotların biçimi ve konumu, bir eş merkezli 
küresel elektrot sistemi gibi tasarlanmasını veküresel elektrot sistemi gibi tasarlanmasını ve 
incelenmesini olanaklı kılar. Örneğin bir bölgedeki 
elektrik alan şiddetini küçültmek ve elektriksel 
b l l l b k d ö l l k lboşalma olayları bakımından önlem almak amacıyla 
eğrilik yarıçapını büyütmeye yönelik olarak küresel 
veya küremsi elektrotlar çok yaygın olarak 
kullanılır. Bunları dış küre yarıçapı çok büyük olan 
eş merkezli küresel elektrot sistemi gibi düşünmek 
sorunların çözümünü kolaylaştırmaktadır.
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Elektriksel Potansiyel ve AlanElektriksel Potansiyel ve Alan
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Şekilde yarıçapları r1, r2 ve elektrotlarına uygulanan 
gerilimi U olan bir eş merkezli küresel elektrot sistemi

ö t il i ti B d kt ü b tl l k d ği ktgösterilmiştir. Burada gerçekte üç boyutlu olarak değişmekte 
olan V potansiyeli, dönel simetri nedeniyle yalnızca r  ye 
bağlı olarak yani bir boyutlu incelenebilir. Potansiyel 
ifadesine ait genel çözüm denklemindeki A ve B sabitleri, r = 
r1 için V = Vı = U ve r = r2 için V = V2 = 0 sınır koşullarından 
bulunur. Elektrik alan ifadesi ise bu potansiyel ifadesinin p y
gradyanının negatifine eşittir.  E= -grad V
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Deplasmandan (Akıdan) Elektrik Alan HesabıDeplasmandan (Akıdan) Elektrik Alan Hesabı
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Elektrot sisteminin küresel simetrisinden dolayı r yarıçaplı küre yüzeyinden çıkan 
elektriksel deplasman (akı yoğunluğu) D=Q/S bağıntısında S yerine küre yüzeyi ifadesi 
konularak ve D=ε.E denkleminden yararlanarak ta Elektrik alan ifadesi elde edilebilir. 
El k ik l if d i i li i bi iki k li kü l ili iElektrik alan ifadesinin entegrali ise bize iki eş merkezli küre arasına uygulanan gerilimi 
(U) verir.
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Elektrik Alan ile Potansiyel Hesabı Elektrik Alan ile Potansiyel Hesabı 
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Elektrik alan ifadesinin entegrali potansiyel ifadesini verir. g p y
Denklemdeki K integral sabiti, r = r2 için V = V2 = 0 koşulundan bulunur.
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Y  B ğl  El kt ik Al  Şidd tl iYarıçapa Bağlı Elektrik Alan Şiddetleri
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Yarıçapın değişimine bağlı olarak elektrik alan ifadesi elde edilmişti. Bu 
ifadenin maksimum, minimum ve ortalama değerlerini bilmek önemlidir. r = r1 için 
E ve r = r için ise E söz konusudur Elektrik alanın ortalaması ise açıklıkEmax ve r = r2 için ise Emin söz konusudur. Elektrik alanın ortalaması ise açıklık 
boyunca alan değişiminin entegralinin açıklığa oranı ile bulunur. Elektrik Alanının 
entegrali U ya ve elektrotlar arası açıklık r2-r1 için ortalama alan ifadesi aşağıdaki gibi 
yazılabilir. Bu değer için ortalama yarıçap ise:y ğ ç y ç p
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Eş Merkezli Küresel Sistemin KapasitesiEş Merkezli Küresel Sistemin Kapasitesi
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Bir eş merkezli küresel elektrot sisteminin kapasitesi daha evvel çıkarılan gerilim 
ifadesinden hesaplanabilir. Burada r1 (m) iç küre yarıçapı, r2 (m) dış küre yarıçapı, ε
(F/m) küreler arasındaki yalıtkanın dielektrik sabiti, ε0 = 8,854.10-12 F/m boşluğun 
dielektrik sabiti ε yalıtkanın bağıl dielektrik sabitidir Bu birimleri ile hesap yapılırsadielektrik sabiti, εr yalıtkanın bağıl dielektrik sabitidir. Bu birimleri ile hesap yapılırsa 
kapasite Farad cinsinden bulunur. 

Küresel elektrot sistemlerini tanımlarken hesaplarken ve birbiri ile karşılaştırırkenKüresel elektrot sistemlerini tanımlarken, hesaplarken ve birbiri ile karşılaştırırken 
kullanılan bazı büyüklüklerin tanımları aşağıda verilmiştir. Gerçek açıklık: a; Eşdeğer 
açıklık: α , Geometrik karakteristikler: p ve q ve Faydalanma faktörü: η.
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PROBLEM 3.1
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a) Bir eş merkezli küresel elektrot sisteminde delinme dayanımı bakımından en elverişli 
durumdaki geometrik karakteristik (yarıçaplar arasındaki oran) bağıntısını çıkarınız. İç 
küre yarıçapı 8 mm olan böyle bir sistemde dış küre yarıçapını hesaplayınız.

b) Söz konusu sistemde yalıtkan olarak delinme dayanımı Ed = 100 kV/cm ve bağıl 
dielektrik sabiti εr = 4 olan bir yalıtkan kullanılmış olması durumunda uygulanabilecek 
maksimum gerilimi ve sistemin kapasitesini hesaplayınız (ε0 = 8,854.10-12 F/m). g p p y ( 0 , )

ÇÖZÜM 3.1Ç
a) Şekildeki gibi iç yarıçapı r1, dış yarıçapı r2 ve elektrotlar araşma 
uygulanan gerilimi U olan bir eş merkezli küresel elektrot 
sisteminde r2 >= r >= r1 aralığında herhangi bir r noktasındakisisteminde r2 >  r >  r1 aralığında herhangi bir r noktasındaki 
elektrik alan şiddeti ve maksimumu,
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PROBLEM 3.1
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Delinme dayanımı bakımından en elverişli durumdaki yarıçaplar arasındaki oranı veren 
geometrik karakteristik (p = r2/r1) bağıntısını çıkarmak için maksimum elektrik alan şiddeti
bağıntısının r1 iç yarıçapına göre türevi alınıp sıfıra eşitlenir Çünkü delinme ya da boşalmabağıntısının r1 iç yarıçapına göre türevi alınıp sıfıra eşitlenir. Çünkü delinme ya da boşalma, 
eğrilik yarıçapı küçük olan elektrot üzerindeki alan şiddetine bağlıdır. Maksimum elektrik alan 
şiddetinin r2 sabit tutulmak üzere p = r2/r1 e göre değişimi bir parabol eğrisine benzer. 
Dolayısıyla bu eğrinin minimumu maksimum elektrik alan şiddetinin en küçük olduğuDolayısıyla bu eğrinin minimumu, maksimum elektrik alan şiddetinin en küçük olduğu 
(Emax)min değeri verir. 

Delinme bakımından en elverişli sistemin geometrik karakteristiği pd: 
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PROBLEM 3.1
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r1 = 8 mm = 0,8 cm olarak verildiğine göre delinme bakımından en elverişli 
d d l d ki k ll l k d ( ) d ğ idurumda yarıçaplar arasındaki oran kullanılarak dış yarıçap (r2) değeri;

b) Sisteme uygulanabilecek maksimum gerilim; Emax ifadesinden,) yg g ; max ,

Sistemin kapasitesi ise: 
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PROBLEM 3.2

D li d b k d l i li dü hi d 50 d li
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Delinme dayanımı bakımından en elverişli düzene sahip, dış yarıçapı r2 = 50 cm ve delinme 
alan şiddeti Ed = 30 kV/cm olan bir eşmerkezli küresel elektrot sisteminde;

a) Delinme dayanımı bakımından en elverişli düzenin geometrik karakteristiğine göre iç 
yarıçapı hesaplayınızyarıçapı hesaplayınız.

b) Delinme gerilimini (Ud) hesaplayınız.
c) U = 300 kV'luk gerilim için boşalma olayları hangi geometrik karakteristiklerde meydana 

gelir delinme eğrisi üzerinde gösterinizgelir, delinme eğrisi üzerinde gösteriniz.

ÇÖZÜM 3.2
) M k i l k ik l idd i i i i il d ğ l i d ki ili kila) Maksimum elektrik alan şiddetini minimum yapan r1 ile r2 değerleri arasındaki ilişkiler ve
r2 = 50 cm için r1 değeri şu şekilde bulunabilir:

b) Maksimum alan şiddeti ifadesinden delinme gerilimi:b) Maksimum alan şiddeti ifadesinden delinme gerilimi: 
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PROBLEM 3.2

c) Eş merkezli küresel elektrot sisteminin maksimum alan şiddeti:
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c) Eş merkezli küresel elektrot sisteminin maksimum alan şiddeti:

Bu denklemin çözümünden r1 için r11 ve 
r12 olarak belirtilen iki değer (kök) 
b l B l 13 82bulunur. Bunlar r11 = 13,82 cm ve r12 = 
36,18 cm değerleridir. Bu değerlerle 
elektrot sistemini boşalma olayları 
bakımından tanımlayan iki geometrik 
karakteristik
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PROBLEM 3.3

E k li kü l l kt t
13

Eş merkezli küresel elektrot 
sistemine ilişkin Şekildeki 
delinme eğrisi üzerinde, 
uygulanan üç farklı gerilimuygulanan üç farklı gerilim 
seviyesi gösterilmiştir.

a) Uygulanan bu gerilim 
seviyelerine göre hangi boşalma y g g ş
olayları meydana gelir, 
açıklayınız.

b) Elektrik alan ifadelerini E = f 
(U ) i i d I II III(Ui, r1) cinsinden I, II, III 
noktaları için yazınız.

c) Sistemin delinme alan şiddeti Ed
= 30 kV/cm ve r = sabit = 10= 30 kV/cm ve r2 = sabit = 10 
cm için U1 gerilimini
hesaplayınız.

d) Uygulanan gerilimin U = 10 kVd) Uygulanan gerilimin U  10 kV
olması durumunda, Ed = 30 
kV/cm iken r1 = 0,3 cm ve r2 = 3 
cm için küresel sistemi boşalma 

l l b k d i l i iolayları bakımından inceleyiniz.
19.01.2011
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PROBLEM 3.3
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a) Alt Şekilde, delinme eğrisi üzerinde U1 < Ud için meydana gelen boşalma 
olayları gösterilmiştir. Burada U >= Ud durumunda bir boşalma olduğu göz
önüne alınmıştırönüne alınmıştır.
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PROBLEM 3.3
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Alt iki şekilde ise , delinme eğrisi üzerinde U2 >= Ud ve U3 > Ud için meydana gelen 
boşalma olayları gösterilmiştir. Burada yine U >= Ud durumunda bir boşalma olduğu göz
önüne alınmıştırönüne alınmıştır.

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



PROBLEM 3.3
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b) I, II ve III noktası için elektrik alan şiddeti bağıntıları ) , ç ş ğ
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PROBLEM 3.3
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c) Delinme gerilimi, II veya III noktasından herhangi biri için hesaplanabilir:

d) Uygulanan gerilimin U = 10 kV olması durumunda, Ed = 30 kV/cm iken r1 = 0,3 cm ve r2 = 
3 i i kü l i t i d li ili i 8 1 kV ld ğ d k i b l ö ülü3 cm için küresel sistemi delinme gerilimi 8.1 kV olduğundan kısmi boşalma görülür:
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PROBLEM 3.4
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PROBLEM 3.4
Havadaki, yarıçapı r1 = 9 cm olan iletken bir küre üzerindeki Q = 1 µC

d ğ i d ki üküdeğerindeki yükün
a) Küre üzerinde oluşturacağı elektrik alan şiddetini ve potansiyeli,
b) Küreyi, dış küre elektrodunun yarıçapı sonsuz olan bir eş merkezli küresel ) y , ş y ç p ş

elektrot sisteminin iç küre elektrodu gibi düşünerek kapasitesini,
c) Kürenin eş merkezli olarak r2 = 18 cm yarıçaplı, topraklı bir dış küre elektrot 

içinde bulunması durumundaki maksimum alan şiddetini ve kapasitesiniiçinde bulunması durumundaki maksimum alan şiddetini ve kapasitesini
hesaplayınız.
ÇÖZÜM 3.4
) l i id d l l bi k i d ki l k ik l ka) Küresel simetriden dolayı r yarıçaplı bir küre yüzeyindeki D elektriksel akı 

yoğunluğu vektörü sabittir ve küre yüzeyine dik olarak küre yüzeyinden çıkar. 
Küre yüzeyinden çıkan toplam elektriksel akı 4πr2D olur ve Gauss yasasına 

ö b k kü i i d ki Q l kt ik ükü ittigöre bu akı küre içindeki Q elektrik yüküne eşittir. 
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PROBLEM 3.4
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b) Küre ile potansiyeli sıfır kabul edilen sonsuz arasındaki gerilim ve Küre ile sonsuz 
arasındaki, elektrik alanının bulunduğu ortamın kapasitesi yani kürenin kapasitesi: 
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PROBLEM 3.4
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c) Sistemin r1 = 9 cm, r2 = 18 cm ve U = 100 kV olan eş merkezli küresel elektrot sistemi 
olması durumunda maksimum alan şiddeti ve kapasitesi:
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PROBLEM 3.6

21

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



PROBLEM 3.6
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PROBLEM 3.6
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PROBLEM 3.10
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PROBLEM 3.10
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