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KÜRESEL ELEKTROTLAR İLE ÖLÇME

Kü l l kt tl it l
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Küresel elektrotlar, eşit çaplı 
karşılıklı iki metal küreden oluşan bir 
elektrot sistemidir. Küresel elektrotlar, ,
yapılarının basitliği ve ölçü hatalarının 
uygulama bakımından yeteri kadar küçük 

l d i l öğ ti tolması nedeniyle, öğretim, araştırma ve 
endüstri laboratuarlarının en önemli ölçü 
aletlerinden biridir. Küresel elektrotlarla 
alternatif gerilimlerin, yüksek frekanslı 
yüksek gerilimlerin, darbe gerilimlerinin ve 
d ğ ili l i t d ğ l i öl ülüdoğru gerilimlerin tepe değerleri ölçülür. 
Ölçme hatasının istenen sınırlar içinde 
kalabilmesi için kürelerin yapısı ve ç y p
düzenlenmesinde bazı koşulların yerine 
getirilmesi gerekir.
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Küresel Elektrotlarla Gerilim 
Ölçmenin Temeliç
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Ölçme, belirli elektrot açıklığı, küre çapı, 
kürelerin düzeni ve hava koşulları için elektrotlar 

d ki tl ili i i b li li larasındaki atlama geriliminin belirli olmasına 
dayanır. Farklı küre çaplarında değişik elektrot 
açıklıkları için küreler arasındaki atlama 
gerilimleri standart çizelgelerle verilmiştir.gerilimleri standart çizelgelerle verilmiştir.
Küresel elektrotlar arasındaki alan tam düzgün 
değildir. Bununla beraber küçük elektrot 
açıklıklarında alan yaklaşık düzgün olarakç y ş g
düşünülebilir. Küreler arası açıklık a ve küre çapı
D ile gösterilirse alanın düzgünlüğü, a/D oranına 
bağlıdır. Yüksek gerilimleri hatasız bir şekilde 
ölçmek için ölçmelerin ön boşalmaların olmadığıölçmek için, ölçmelerin ön boşalmaların olmadığı 
ve alanın yaklaşık düzgün kabul edildiği a/D < = 
0,5 olan bölgede yapılmasına çalışılır. Küresel 
elektrotlarla yapılan ölçmelerde, a = 0,5Dy p ç , ,
elektrot açıklıklarına kadar ölçme hatası ± % 3
kadardır. Um tepe değerli bir gerilimi ölçmek için 
D [mm] >= Um [kV] koşulunu sağlayacak çapta 
küre kullanılırküre kullanılır.
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Küresel Elektrotlarla Ölçmeye Etkiyen Etkenlerç y y
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Küresel elektrotlarla ölçme, hava aralığında meydana gelen 
atlama ile ilgili olduğundan ölçmeye etkiyen birçok etken vardır. 
Bunlardan en önemlileri aşağıda açıklanmıştır. ş ğ ç ş
Kürelerin Yapısı:

Küresel elektrotlar, bakır, alüminyum, pirinç, bronz veya başka bir 
metalden yapılmış eşit çaplı iki küreden oluşur  Standart anma küre metalden yapılmış eşit çaplı iki küreden oluşur. Standart anma küre 
çapları;
D = 2 - 5 - 6,25 - 10 - 12,5 - 15 - 25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 cm dir. 
Küre çapı  anma küre çapından % 2'den fazla ayrılmamalıdır  Küre çapı, anma küre çapından % 2 den fazla ayrılmamalıdır. 
Kürelerin Yüzeyi:
Kürelerin birbirine değdikleri noktaya "atlama noktası" denir. 
U l d  b l l  b  k  k  l d l  Kü l i  Uygulamada, boşalma olayı bu noktaya yakın yerlerde oluşur. Kürelerin 
yüzeyi pürüzsüz, tozsuz, kuru ve özellikle atlama noktası civarı yağ, 
vernik veya oksitlenmeyi önleyecek herhangi bir koruyucu maddeden 
t  t i l i  l l dtamamen temizlenmiş olmalıdır.
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Küresel Elektrotlarla Ölçme

Kürelerin Düzeni:
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Küresel elektrotlarda her iki küre 
toprağa karşı yalıtılmış durumda 
yüksek gerilime bağlanırsa buna 
i ik dü d i Kü l d bi isimetrik düzen denir. Kürelerden biri 

gerilime, diğeri toprağa bağlanırsa 
buna da simetrisiz düzen veya 
topraklanmış düzen denir Butopraklanmış düzen denir. Bu 
düzenler yatay veya düşey 
konumlarda olabilirler. 50 cm'den 
küçük küre çaplarında daha çok yatay 
konumlu düzenler kullanılır. 
Simetrik düzende elektrik alan 
dağılımı simetriktir. Topraklanmış 
dü d i l d ğ l i t ikdüzende ise alan dağılımı simetrik   
değildir. Bu nedenle aynı elektrot   
açıklığında topraklanmış sistemdeki 
atlama gerilimi daha küçüktür.Yatay düzen Düşey düzen atlama gerilimi daha küçüktür.

Küreler Arası Açıklık
Küreler arası açıklık en çok % 0,5 
toleransla ölçülmelidir.

Kürelerin düzeni
toleransla ölçülmelidir.
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Küresel Elektrotlarla Ölçme
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50 cm çaplı küresel elektrotlar için farklı düzenlerdeki Ua= f (a) eğrileri
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Küresel Elektrotlarla Ölçme

G ili i  K tbi ti
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Gerilimin Kutbiyeti
Küresel elektrotlarda atlama geriliminin 
değeri alternatif gerilimin kutbiyetine 
bağlıdır  Düzgün olmayan alan durumunda bağlıdır. Düzgün olmayan alan durumunda 
(a/D > 0,5) bu bağlılık oldukça önemlidir. 
Düzgün alan durumunda ise kutbiyetin 
atlama gerilimi üzerine etkisi azdır. Küçük g ç
elektrot açıklıkları, dolayısıyla küçük atlama 
gerilimlerinde kutbiyetin etkisi kararlı 
değildir. Atlamaların %50'si pozitif yarı 
dalgada oluşur  Elektrot açıklığı büyüdükçedalgada oluşur. Elektrot açıklığı büyüdükçe
negatif yarı dalgadaki atlama sayısı da artar ve 
sonunda atlamalar sadece negatif yarı dalgada
olur. Daha sonra 1,5-2 D açıklıklarında,5 ç
atlamalar pozitif yarı dalgada olmaya başlar. 
Ölçmeler için özellikle atlamaların negatif yarı 
dalgada olduğu bölge önemlidir.
T kl  dü d  ili  l  Topraklanmış düzende gerilim uygulanan 
kürenin pozitif veya negatif kutbiyette olması 
durumunda elde edilen atlama gerilimleri 
büyük elektrot açıklıklarında birbirinden büyük elektrot açıklıklarında birbirinden 
farklıdır.
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Küresel Elektrotlarla Ölçme
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Gerilimin Frekansı:
Deneyler, 50 Hz için verilen atlama gerilimi değerlerinin diğer frekanslar için
ancak bir düzeltme ile kullanılabileceğini göstermektedir: Yüksek frekanslıancak bir düzeltme ile kullanılabileceğini göstermektedir: Yüksek frekanslı 
yüksek gerilimlerde boşalma süresi oldukça kısadır. Çok yüksek frekanslarda
yarı periyot boyunca ortamda oluşan pozitif iyonlardan bir kısmı elektrotlar 
arasındaki uzaklığı gitmek olanağı bulamayacağından ortamda titreşmeyearasındaki uzaklığı gitmek olanağı bulamayacağından, ortamda titreşmeye 
başlarlar. Böylece ortamda pozitif hacimsel yükler oluşur. Atlama gerilimi 
küçülür. 

Çevredeki Cisimler ve Güvenlik Açıklıkları:Çevredeki Cisimler ve Güvenlik Açıklıkları:
Küresel elektrotlar mümkün olduğu kadar dış alanlardan ve elektrotların alanını 
bozabilecek cisimlerden (duvarlar, döşeme, transformatör gövdeleri, geçit 
izolatörleri ve darbe üreteci gibi nesnelerden) uzak bulunmalıdır Çevredekiizolatörleri ve darbe üreteci gibi nesnelerden) uzak bulunmalıdır. Çevredeki 
cisimlerin etkisi deneylerle belirlenmiş ve standartlarda ölçü kürelerine olan 
uzaklıkları ve güvenlik açıklıkları verilmiştir. 
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Küresel Elektrotlarla Ölçme
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Ön Dirençler:
Deney devresinde ön boşalmaların oluşturduğu geçici titreşimleri yok etmeky ş ş ğ g ç ş y
ve atlama sırasındaki akımı sınırlamak için doğru ve alternatif gerilimlerin 
ölçülmesinde küresel elektrotların devresine seri olarak bir direnç bağlanır. 
Ön direnç mümkün olduğu kadar küresel elektrotlara yakın olmalı ve 
yüksek gerilimli küre ile seri bağlanmalıdır. Bu direnç küresel elektrotlar ile 
deney cismini birleştiren bağlantı üzerinde bulunmalıdır. Direncin değeri, 
kürelerde atlama yokken boşta çekilen kapasitif akımdan dolayı meydana 

l k ili dü ü ü t l ili i % 1 i d kü ük l k kildgelecek gerilim düşümü, toplam gerilimin % 1 inden küçük olacak şekilde 
seçilmelidir. Bu değer 100 kΩ ile 1 MΩ arasındadır.
Darbe gerilimlerinin ölçülmesinde deney cismi ile elektrotlar arasını 
birleştiren hat uzun olduğunda, yürüyen dalga titreşimlerini önlemek 
amacıyla endüktanssız, 500 Ω'u aşmayan ön dirençler kullanılır. Ön 
dirençler tel direnci, silk direnci veya su direnci olabilirler.
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Küresel Elektrotlarla Ölçme

Hava Koşulları:
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Hava Koşulları:
Bir deney sırasındaki atlama gerilimi hava koşullarına bağlıdır. Atlama geriliminin gerçek 
değeri, bağıl hava yoğunluğu δ'nın değerinin 0,95 ile 1,05 arasında kalması durumunda

bağıntısı ile bulunur. Burada
Un: Normal koşullardaki (20°C, 760 mmHg) atlama gerilimi,
δ: Bağıl hava yoğunluğu,
Ua: Deney esnasındaki atlama gerilimidir.

Bağıl hava yoğunluğu,

bağıntısından hesaplanır. Bu bağıntıda p; mmHg cinsinden hava basıncını, t, C° cinsinden hava 
sıcaklığını göstermektedir. Bağıl hava yoğunluğu, 0,95'ten küçük veya 1,05'ten büyük ise 
deney sırasındaki atlama gerilimideney sırasındaki atlama gerilimi

bağıntısından bulunur. Burada f(δ) düzeltme katsayısı bağıl hava yoğunluğuna bağlı olarak 
Çizelgede verilmiştir.

Bağıl hava yoğunluğuna göre f(δ) düzeltme katsayısı

δ 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15

f(δ) 0,72 0,77 0,82 0,86 0,91 0,95 1,00 1,05 1,09 1,13
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Küresel Elektrotlarla Ölçme

Nem:
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Nem:
Yapılan deneyler nemin artması ile atlama geriliminin yükseldiğini göstermiştir. Bu yüzden deneyin 
yapıldığı yerdeki neme karşılık olan k nem düzeltme katsayısı ile deney esnasındaki atlama gerilimi 
dü ltili M tl k 11 / 3 (20°C'd b ğ l % 63) i i k 1 didüzeltilir. Mutlak nem 11 g/m3 (20°C'de bağıl nem % 63) için k = 1 dir. 
Mor Ötesi Işınlarla Aydınlatma
50 kV'a kadar tepe gerilimi ölçülmesi ve 12,5 cm'lik veya daha küçük çaplı küreler kullanıldığında ölçü 
sonuçlarının dağılmasını önlemek amacıyla elektrotlar mor ötesi ışınlarla aydınlatılmalıdır. Aydınlatma, 
cıva buharlı kuvartz tüpü veya radyoaktif maddeli bir tüp ile yapılabilir. Darbe gerilimlerinin 
ölçülmesinde darbe üretecinin kat küreleri arasındaki atlamalarda oluşan aydınlatma yeterli bulunmuştur.

Nem düzeltme katsayısının mutlak nem ile değişimiNem düzeltme katsayısının mutlak nem ile değişimi 19.01.2011Yrd.Doç.Dr. C.V.Baysal              EM420 Yüksek Gerilim Tekniği , Erciyes Üniversitesi  Elektrik-Elektronik Müh. Böl. 



Küresel Elektrotlar ile Ölçme
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Duyarlı ölçme yöntemleri ile değişik çaplı 
standart elektrotlarda elektrot açıklığına bağlı 
olarak atlama gerilimleri alternatif, darbe ve 
doğru gerilimler için normal koşullardadoğru gerilimler için normal koşullarda 
belirlenmiş olup, standartlarda çizelgelerle 
verilmiştir.

Bir küresi topraklanmış 25 cm ve 50 cm 
çaplı küresel elektrotlarda alternatif gerilim, 
negatif ve pozitif darbe gerilimi ve her iki 
kutbiyetli doğru gerilimler için atlama 
geriliminin kV cinsinden tepe değerlerigeriliminin kV cinsinden tepe değerleri 
(darbe geriliminde % 50 atlama gerilimi). 
Hava koşulları: 20°C ve 1013 mbar (0°C'de 
760 mmHg)
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Küresel Elektrotlar ile Ölçme
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Küresel elektrotlar ile gerilim iki şekilde ölçülür:

Gerilim sabit tutulur, küreler atlama oluncaya kadar 
yavaş yavaş birbirine yaklaştırılır. Atlama anındaki y ş y ş y ş
elektrot açıklığı ölçülerek, standart çizelgelerden bu 
açıklığa karşı düşen gerilim bulunur.

Ölçülmesi istenen gerilime karşılık olan elektrot açıklığı 
sabit tutulur ve gerilim atlama oluncaya kadar yavaş sabit tutulur ve gerilim atlama oluncaya kadar yavaş 
yavaş yükseltilir. Atlama anındaki gerilim, ölçülmesi 
istenen gerilimdir. Elektrotlara başlangıçta ölçülmesi 
i t  ili i   i d  bi  ili  l  istenen gerilimin yarısı civarında bir gerilim uygulanır. 
Atlama oluncaya kadar geçen zaman en az 30 saniye 
olmalıdır. 
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Küresel Elektrotlar ile Ölçme Problem 8.1
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PROBLEM 8.1
Çapları 25 cm olan iki küresel elektrot ile gerilim ölçümü yapılacaktır.

a)Bu elektrotlarla ne tür gerilimler ve hangi değere kadar ölçülebilir?
b)Ölçme devresini çizerek elemanlarını tanıtınız.
)D d ki l l d ğ l i ili ki bil i ö kl i ic)Devredeki elemanların değerlerine ilişkin bilgi ve örnekler veriniz.

d) Küresel elektrotlar arasında atlama meydana geldiğinde devreyi inceleyiniz.

ÇÖZÜM 8.1
a) Küresel elektrotlarla, yüksek alternatif gerilimlerin, pozitif ve negatif 

yüksek doğru gerilimlerin, pozitif ve negatif yıldırım ve anahtarlama darbe
gerilimlerinin ve yüksek frekanslı yüksek gerilimlerin tepe değerleri ölçülür.
Bir küresel elektrodun mm cinsinden çapı ile kV cinsinden ölçebileceği enBir küresel elektrodun mm cinsinden çapı ile kV cinsinden ölçebileceği en
yüksek gerilim arasında D (mm) > U (kV) bağıntısı vardır. Örneğin D = 25 
cm = 250 mm çaplı küreler ile sözü edilen bağıntıya göre yaklaşık 250 kV'a 
kadar olan gerilimlerin tepe değerleri ölçülebilirkadar olan gerilimlerin tepe değerleri ölçülebilir.
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Küresel Elektrotlar ile Ölçme Problem 8.1

b) Şekilde bir küresel elektrotlarla ölçme devresi gösterilmiştir Devrede ölçülecek gerilim
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b) Şekilde bir küresel elektrotlarla ölçme devresi gösterilmiştir. Devrede ölçülecek gerilim, 
bir yüksek gerilim transformatörü tarafından verilir. Transformatörün yüksek gerilim 
ucuna, deney cismi veya küresel elektrotlarda bir atlama olduğunda transformatörün çıkış 
uçlarının kısa devre olmasını ve büyük akımlar geçip zarar görmesini engellemek için 
koruma direnci (Rk) kullanılır.

Deney cismi, denenecek her türlü yüksek gerilim elemanı, malzemesi veya aracı olabilir.
Deney cismi ile küresel elektrotlar arasına bir ön direnç (R) konur. Ön direnç, bir atlama 

d kü l l kt tl d k k l k l kt t ü l i isırasında küresel elektrotlardan geçecek akımı sınırlayarak, elektrot yüzeylerinin 
aşınmasını, bozulmasını önler. Küresel elektrotlar, elektrotları küre, arasındaki dielektrik 
hava olan bir küresel kondansatördür. Bu kondansatör (küresel elektrotlar), deney 
transformatörünün ikincil (sekonder) sargısının uçlarına paralel olarak bağlıdır. Butransformatörünün ikincil (sekonder) sargısının uçlarına paralel olarak bağlıdır. Bu 
durumuyla devre, paralel bağlı L-C devresi oluşturur ve rezonansa gelmesi söz 
konusudur. Ön direnç, varlığıyla devrenin rezonansa gelmesini önler.

Küresel elektrotlarla ölçme devresiKüresel elektrotlarla ölçme devresi
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c) Devrede koruma direnci, gerilimi yüksek gerilim transformatörünün çıkış 
geriliminin tepe değerine eşit ve genelde 50 kΩ mertebesinde bir dirençtir. Koruma 
direnci, transformatör gücünü de dikkate alarak geçecek akıma uygun güçte 
olmalıdır. Ön direnç, uçlarında, küresel elektrotlar arasında atlama sırasında içindenolmalıdır. Ön direnç, uçlarında, küresel elektrotlar arasında atlama sırasında içinden 
geçecek akımla devreye uygulanan gerilimin %1'den yüksek gerilim düşmeyecek 
değerde bir direnç olmalıdır. Ön direnç genelde 1-4 kΩ mertebesinde bir dirençtir.

d) Küresel elektrotlarda atlama meydana geldiğinde elektrotlar kısa devre
olduğundan transformatör, koruma direnci ve ön direnç üzerinden kısa devre olur. 
Transformatörün gücüne, reaktansına, koruma ve ön direncin değerlerine bağlı 

l k d k k il k d d d ük k d ğ d k B kolarak devre akımı kesilene kadar devreden yüksek değerde akım geçer. Bu akım 
transformatörün, elektriksel, ısıl ve mekanik zorlanmasına neden olur. Devrede 
küresel elektrotlarda veya deney cisminde atlama olur olmaz, akımın bir anahtar 
yardımıyla veya bir koruyucu (devre kesici) düzenle en kısa zamanda kesilmesiyardımıyla veya bir koruyucu (devre kesici) düzenle en kısa zamanda kesilmesi 
gerekir. Bunun için devreye, açma-kapama anahtarlarına ek olarak, deney 
transformatörünün alçak gerilim tarafına bir termik-manyetik şalter (anahtar) 
bağlanır.
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PROBLEM 8.2
Şekilde görülen 25 cm çaplı ölçü küreleri ile alternatif gerilimde, 

normal hava koşullarında yapılan bir deneyde, Çizelgede verilen ş y p y , Ç g
atlama gerilimi değerleri elde edilmiştir.

a)Normal hava koşullarında 190 kV'luk atlama gerilimine karşılık 
gelen küre açıklığını bulunuz.

b)Aynı kürelerde 12 °C'de ve 754 mmHg basıncında a = 8,5 cm'lik 
küre açıklığındaki atlama gerilimini belirleyiniz.

c)Ölçü kürelerinden yararlanarak bir deney cismine 170 kV y y
uygulanmak istenmektedir. Hava koşullarının (b) sıkkındaki gibi 
olması durumunda hangi küre açıklığında atlama ile bu gerilim 
elde edilir?

d)170 kV't ki tl l h k ll d ld t k i id)170 kV'taki atlamayı normal hava koşullarında elde etmek için 
gerekli elektrot açıklığını bulunuz.

Normal hava koşulları (N.Ş.): 20 °C, 760 mmHg
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ÇÖZÜM 8.2
a) Normal hava koşullarında, ölçülen değerler arasında olmayan ) ş , ç ğ y
190 kV'luk atlama gerilimine karşılık gelen küre açıklığı, 
Çizelgeden yararlanılarak interpolasyonla bulunur.

25 cm çaplı ölçü küreleri için normal hava 
koşullarında elektrot açıklığına bağlı olarak 
alternatif gerilimdeki atlama gerilimleri.

Elektrot Açıklığı, a (cm) 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Atlama Gerilimi, U (kVtepe) 137 161 180 206 226 244
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Elektrot Açıklığı, a (cm) 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Atlama Gerilimi, U (kVtepe) 137 161 180 206 226 244
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