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SONLU ELEMANLAR YÖNTEMĠ ĠLE OPTĠMĠZE ELEKTRĠK ALANLI 

YÜKSEK GERĠLĠM BÖLÜCÜSÜ TEPE ELEKTRODU TASARIMI  

ÖZET 

Tanınmış sayısal yöntemlerden biri olan sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak, üç 

boyutlu elektrik alan analizi ile bir yüksek gerilim bölücüsünün optimum elektrik 

alan dağılımı sağlayan toroid biçimli tepe elektrotu belirlemek bu çalışmanın 

amacıdır. Yüksek gerilim ölçme yöntemlerinden biri olan gerilim bölücü 

düzeneklerine ilişkin farklı örneklerin, bilgisayar ortamında sonlu elemanlar 

yöntemini araç olarak kullanan bir programda modellenerek elektrik alan 

dağılımlarına ilişkin sonuçları elde edilmiştir. Çalışmada transfer gerilim bölücü 

olarak karma tip yüksek gerilim bölücüsü tasarımı ve analizleri gerçekleştirilmiştir. 

1000 kV’luk transfer gerilim bölücü, yaklaşık 2,5 metre yüksekliğe, 150 kg ağırlığa 

sahip ve toplam 5 parçadan oluşacak şekilde yapımı planlanmıştır. Yağ yalıtımlı 

olacak olan bu standart gerilim bölücü, kolay taşınabilir ve yerinde ölçümler için 

kullanılabilir olma avantajını getirmektedir. Çalışma iki temel kısımdan 

oluşmaktadır. Birinci kısımda gerilim bölücünün ve gerilim bölücüde kullanılacak 

elektrotların tasarım ve modellemesine yer verilmiştir. İkinci kısımda ise planlanan 

tasarımın bilgisayar ortamında analizlerine yer verilmiştir. 

Bu çalışmada sırası ile gerilim ölçme yöntemleri ve kullanılan düzenekler kısaca 

anlatılmış, sonlu elemanlar yöntemi temel olarak açıklanmış ve son olarak gerilim 

bölücüye ait farklı toroid elektrotlarla yapılan benzetimler sonlu elemanlar 

yönteminde belirtilen çözüm sırası ile açıklanarak, elde edilen sonuçlar ile ilgili 

yorumlar yapılmıştır. İlk olarak yapılan benzetimlerde iki boyutlu olarak gerilim 

bölücü modellenmiş ve bu yapı ile çözüm yapan FEMM programı kullanılmıştır. 

Analizler on beş farklı toroid elektrot yapısı kullanılarak, deney ortamı ve koşulları 

sabit tutularak gerçekleştirilmiştir. İkinci olarak ise yapılan benzetimlerde kullanılan 

gerilim bölücü modelleri sonuçlarının gerçek duruma yakın değer vermesi amacı ile 

üç boyutlu olarak tasarlanmıştır. Çizimlerde gerçek veya gerçeğe yakın ölçülere göre 

modeller oluşturulmuş ve COMSOL programında her bir elektrot yapısı için 

analizler gerçekleştirilmiştir. Farklı ölçülere sahip toroid elektrot yapıları için elde 

edilen alan ve gerilim dağılımları karşılaştırılmıştır. 

FEMM ve COMSOL programlarından elde edilen analiz sonuçları birbirleri ile 

karşılaştırıldığında her iki analiz sonucunda da maksimum elektrik alan şiddetinin en 

düşük değeri verdiği toroid elektrot yapısının aynı olduğu görülmüştür. İki analiz 

programının sonuç olarak aynı düzeneğe olur vermesine rağmen üç boyutlu analiz 

yapan programın değerlerinin gerçeğe daha yakın olduğu dikkat çekmektedir. Ayrıca 

üzerinde çalışılan gerilim bölücü düzeneğinin alçak gerilim kolunun kutusunun 

köşeli olması elektrik alan şiddetinin maksimum değerinin bunun üzerinde 

oluşmasına neden olduğu görülmektedir. 
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DESIGN OF TOP ELECTRODE FOR HIGH-VOLTAGE DIVIDER WITH 

OPTIMIZED ELECTRIC FIELD BY USING FINITE ELEMENT METHOD 

SUMMARY 

Aim of this study is to design a top electrode forming optimized electric field for a 

standard high-voltage divider by using finite element method which is one of the 

well-known numerical methods. Results regarding the distribution of the electric 

field are obtained from different models for the voltage divider setup which is one of 

high voltage measuring equipments; that are modeled as a tool in a computer 

program using the finite element method. Design and analyses of the mixed-type 

high-voltage divider as a transfer voltage divider are performed in this study. 1000 

kV transfer voltage divider has five parts. The divider is about 2.5 meter height, 150 

kg weight. Standard voltage divider which is isolated by oil, offer advantages as 

being simply transferable and utilized for measuring on site. This study is composed 

of the two basic parts. In first part, the voltage divider and its’electrode are designed 

and modeled as geometrical and constructive. In second part, designed divider in the 

first part is analyzed in a computer program using the finite element method.  

In this study, voltage measuring methods and equipments; finite element method are 

explained respectively. Finally, simulations are made for toroid electrodes belonging 

to voltage divider. The results of finite element method analysis are compared and 

discussed with each other. Firstly, the models for the simulation are created as two-

dimensional region on FEMM program. The analyses are realized for the divider 

with fifteen different toroids, same test environment and test conditions. Secondly, 

the divider models in the simulation are created as suitable to real conditions in 

three-dimensional region on COMSOL Multiphysics program. Electric field and 

potential distributions for the toroid electrodes having different dimensions are 

compared. 

Results of FEMM and COMSOL analyses are compared with each other and toroid 

electrode type which has minimum value of the maximum electric field intensity are 

same. In accordance with this study, the results obtained from three-dimensional 

analyses are more realistic than two-dimensional analyses. It has been seen that the 

maximum electric field intensity is appeared on the cubicle of the low voltage part of 

the analyzed voltage divider. 
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1.  GĠRĠġ 

Yıldırım darbe gerilimleri, birkaç yüz kilovolt değerinde ve maksimum gerilim 

seviyesine 1-2 s gibi çok kısa zamanda ulaşan dalga biçimindeki gerilimlerdir. Bu 

gerilimleri dalga biçimleri bozulmadan ölçebilmek önemli zorluklar taşımaktadır. 

Bunun yanında denenen deney cisimlerinde deneyde oluşabilecek delinme veya 

atlamalarda darbenin frekansı 25 MHz’lere kadar çıkması ölçümlerdeki zorluk 

derecesini daha da arttırmaktadır [1].  

Darbe yüksek gerilimleri iç ve dış aşırı gerilimlerin yol açtığı zorlanmaları yüksek 

gerilim (YG) deneylerinde temsil edebilmek ve delinme mekanizmaları ile ilgili 

temel araştırmalar için gerekmektedir. Yüksek genlikli darbe yüksek gerilimlerinin 

laboratuvar ortamlarında üretilebilmesi için çok katlı üreteçler kullanılmaktadır. 

Üretilen darbe gerilimleri geçmişte küresel elektrot sistemleri ile ölçülmekteydi. 

Artık duyarlı ölçümlerin önem kazandığı günümüzde; küresel elektrotlarla ölçüm 

yerine, yüksek kararlığa sahip yüksek gerilim bölücüleri ve analog dijital çevirici 

tabanlı, çok hızlı tepki süresine sahip kaydediciler ölçme sistemleri olarak 

kullanılmaktadır. 

1.1 Tezin Amacı 

Dirençsel gerilim bölücülerin kaçak kapasitelerinin azaltılmasında kullanılacak 

yüksek gerilim elektrotlarının tasarımı çok büyük önem taşımaktadır. Yüksek gerilim 

elektrotları kaçak kapasiteleri minimuma indirgemektedir. Ancak bölücülerin birim 

basamak süreleri üzerindeki olumsuz etkileri gözönünde bulundurulmalıdır. 

TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) Yüksek Gerilim Laboratuvarı 

bünyesinde 10-500 kV dirençsel tip ve 10-1000 kV karma tip (seri direnç-

kondansatör) yıldırım darbe yüksek gerilim bölücüsü yapımı hedeflenen proje 

kapsamında gerçekleştirilen bu tez çalışmasında, bölücülere ait en uygun gerilim 

dağılımı ve elektrik alan şiddeti değerini veren tepe elektrotun seçimini SEY tabanlı 

analiz programları yardımıyla belirlemek tezin amacını oluşturmaktadır. 
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1.2 Literatür Özeti 

Bir yüksek gerilim bölücüsünde alan dağılımının hesabı oldukça karmaşıktır ve bu 

tür elektrostatik problemlerin çözümü için birçok sayısal yöntem kullanılmaktadır. 

Sonlu Farklar Yöntemi, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Yük Benzetim Yöntemi, Monte-

Carlo Yöntemi ve Sınır Elemanları Yöntemi bu sayısal yöntemlerden bazılarıdır. 

Ancak sistemlerin ve problemlerin karmaşıklığı nedeniyle, bu yöntemleri kullanarak 

çözüme ulaşmak için bilgisayar destekli analiz yapmak çözümün kolaylaştırılması 

açısından oldukça önemlidir.  

Dirençsel ve sönümlü kapasitif gerilim bölücüler için elektrot tasarımı, kaçak 

kapasite belirlenmesi ve dolaylı olarak gerilim bölücünün dinamik karakterinin 

belirlenmesi için önem taşımaktadır. Yüksek gerilim ölçmelerinde kullanılan gerilim 

bölücülerin sonlu elemanlar yöntemi kullanarak elektrostatik ve elektromanyetik 

davranışını belirlemek çok daha kolaydır. Şekil 1.1’de YG tepe elektrodu kullanılmış 

ve eşpotansiyel çizgileri belirlenmiş bir gerilim bölücüsünün, tepe elektrot 

kullanılmamış bölücü ile karşılaştırması görülmektedir. YG tepe elektrodu 

kullanılmış gerilim bölücüsünün eş potansiyel çizgileri düz, kullanılmamış gerilim 

bölücünün ise kesikli çizgi ile gösterilmiştir. Her iki sonucun eşpotansiyel çizgileri 

arasında büyük bir fark oluşmadığı görülmektedir. Bu çalışmada kullanılan tepe 

elektrodunun çapı 12 cm’dir ve genellikle yüksek gerilim bağlantı uçlarından 

kaynaklanan korona oluşumunu engellemeye yöneliktir. Alan düzeltmeye yönelik 

çalışmalarda bölücüde toroid yapıda elektrot seçimi optimum çözüm getirmektedir. 

 

ġekil 1.1 : Bir bölücünün eşpotansiyel çizgileri [2].  
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Yapılan çalışmada tepe elektrodu ile birlikte ikili toroid elektrodun kullanılmasıyla, 

bölücü boyunca oluşan potansiyel dağılımının ideale yakın olduğu görülmüştür. 

İkinci elektrot bölücünün 2/3 yükseklik bölgesine yerleştirilmiştir. Diğer bir çalışma 

da ikili elektrot düzenlemesinin düzgün eşpotansiyel oluşturmada sağladığı yararlar 

dışında bölücünün yanıt süresine olan olumlu etkisi gösterilmiştir [2].  

Elektrot tasarımı ve analizi ile ilgili olarak benzer bir çalışma İtalyan bilim insanları 

tarafından 1999 yılında yapılmıştır. Bu çalışmada elektrot tasarımının bölücünün 

birim basamak yanıtına olan etkisi incelenmiştir. Bu çalışmada Şekil 1.2’de 

gösterilen dirençsel gerilim bölücü modeli üzerinden gidilmiştir. 

 

ġekil 1.2 : Dirençsel gerilim bölücünün geometrisi ve ölçüleri [3]. 

Oluşturulan model üzerinde yapılan analizler sonucunda, hesaplamalara dayalı 

sonuçlarla, ölçüme dayalı sonuçların birbiriyle uyumlu oldukları saptanmıştır. 

Gerilim bölücülerinin elektriksel modellemesi üzerinden yapılan çalışmalarda, 

gerilim bölücüler için çok önemli bir parametre olan birim basamak yanıtı analiz 

sonucunda da belirlenenebilmektedir. Geçmişte yapılan çalışmalarda modelleme 

üzerinde yapılan hesaplamalı çözümlerin, ölçüme dayalı sonuçlarla uyumluluğu da 

belirlenmiştir. 

Yalıtkan 

Gövde 
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Gerilim bölücülerin geometrik yapısının en önemli elemanları yüksek ve alçak 

gerilim elektrotlarıdır. Elektrotların varlığı sadece gerilim bölücünün korona etkisini 

yok etmek dışındaki en önemli etkisi birim basamak parametrelerinin 

düzenlenmesidir. Geçmişte yapılan çeşitli çalışmalarda, farklı tipte elektrot 

tasarımlarının birim basamak yanıtına etkileri incelenmiştir. 

Referans bir gerilim bölücüsü elektrodunun üç parametresi değiştirilerek, sonuçlar 

incelenmiştir. Bu üç parametre: 

 Yüksek ve alçak gerilim elektrotlarının toroidleri arasındaki uzaklık, H 

 Toroidin çapı, D 

 Toroidin kesiti, S 

Yüksek ve alçak gerilim toroidleri arasındaki uzaklığın azaltılmasıyla, gerilim 

bölücünün kapasitesi artmaktadır. Bu etki bölücünün birim basamak yanıt süresinin 

(ts) düşmesine yol açmaktadır. Yüksek ve alçak gerilim toroidlerinin çapının 

değişimi gerilim bölücünün taşma sonucunun artmasına yol açmaktadır. Toroid 

elektrodunun kesitindeki artış, yükselme süresinin kısalmasına ve taşma ve oturma 

sürelerinin uzamasına neden olmaktadır. 

 



 
5 

2.  YÜKSEK GERĠLĠMLERĠN ÖLÇÜLMESĠ 

2.1 Yüksek Gerilimlerin Ölçülmesi 

Yüksek gerilimlerle yapılan hemen hemen bütün deneylerde, yüksek gerilim 

değerinin mümkün olduğu kadar doğru ölçülmesi gerekir. Bu da ancak ölçümün 

yüksek gerilim tarafından yapılması ile mümkündür. Bu nedenle yüksek gerilimlerin 

ölçülmesi için birçok ölçme yöntemleri geliştirilmiştir. 

2.1.1 Küresel elektrotlarla tepe değer ölçülmesi 

Bir gaz içinde bulunan iki elektrot arasında delinme, gerilimin tepe değerinin sabit 

kabul edileceği birkaç µs'lik bir zaman aralığı içinde "statik delinme gerilimine" 

erişildikten sonra, meydana gelir. Bu yüzden, gazlarda delinme olayı, daima tepe 

değerde meydana gelir. Delinme süreleri çok kısa olan, alanı yaklaşık olarak düzgün 

elektrot sistemlerinde, iyi bir yaklaşıklıkla çok yüksek frekanslı alternatif gerilimler 

için de bu söylenenler doğrudur. Dolayısıyla birkaç 500 MHz frekanslara kadar 

yüksek alternatif gerilimlerin tepe değerleri, havada bulunan ölçü elektrotlarının 

delinme olayı ile ölçülebilir. 

Şekil 2.1, ölçü amaçları için kullanılan küresel elektrotların yerleştirilme şekillerini 

göstermektedir. Burada Şekil 2.1a’da küresel elektrotların yatay düzeni, Şekil 

2.1ba’de ise düşey düzeni gösterilmiştir. D < 50 cm küre çaplarında daha çok yatay 

düzen, daha büyük küre çaplarında ise, yalnız toprağa karşı gerilimleri ölçmeye 

yarayan düşey düzen tercih edilir. 

VDE 0433-IEC Publ. 52 yönetmeliğine göre küresel elektrotların normal koşullara 

indirgenmiş delinme gerilimleri, D küre çapları ve a elektrotlar arası açıklıklara bağlı 

olarak tablolar halinde verilmiştir: 
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                                               (a)                                                     (b) 

ġekil 2.1 : Küresel elektrotlar [3]. 

)a,D(fU 0d     (2.1) 

Değerler b = 1013 mbar hava basıncı ve θ = 20°C sıcaklık için geçerlidir. Küresel 

elektrotların delinme gerilimine nemin etkisi yoktur. Şekil 2.2'de birkaç küre çapı 

için (D = 10, 25, 50, 100 cm) geçerli delinme gerilimleri a'nın fonksiyonu olarak 

gösterilmiştir. Küresel elektrotlarla yapılan ölçmelerde a/D oranı büyüdükçe alan 

gittikçe düzgün alandan uzaklaşır, dolayısıyla delinme gerilimine çevre etkisi ve 

dağılma büyür. Buna göre a/D oranı istenildiği kadar büyük seçilemez. 

 

ġekil 2.2 : Udo = f(D, a) eğrileri (D = 10, 25, 50, 100 cm için) [3]. 
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Tepe değeri Um olan bir alternatif gerilimin küresel elektrotlarla ölçülmesinde, 

gerekli küresel elektrodun D çapı aşağıdaki bağıntıdan belirlenir: 

)kV(U)mm(D m  (2.2) 

Küresel elektrotlarda yapılan ölçmelerde, ayrıca tablolarda verilen değerlerin, diğer 

tesisat kısımlarıyla en küçük delinme açıklıkların tutulması koşuluyla geçerli 

olduğunu göz önünde tutmak gerekir. 

Ud delinme gerilimi, δ bağıl hava yoğunluğunun 0,9 ile 1,1 değerleri arasında δ ile 

orantılı olduğundan, δ hava yoğunluğundaki Ud gerçek delinme gerilimi, tablolarda 

verilen Udo değerinden 

dododod U.
273

b
.289,0U.

273

20273
.

1013

b
U.U







  (2.3) 

bağıntısı yardımıyla bulunur. Burada b, mbar (1 mbar = 100 N/m²) ve θ, °C 

cinsindendir. 

Hava yoğunluğu, en küçük açıklık, elektrot yüzeyi ve elektrotlar arası açıklığın doğru 

ayarı gibi faktörler göz önünde tutulursa, küresel elektrotlarla ölçmede ölçme hatası 

%3 kabul edilebilir. Küresel elektrotlar, bugün çok yüksek gerilimlerin ölçülmesinde 

(> 1 MV) nadiren kullanılır. Çünkü bunlar hem fazla yer kaplarlar, hem de 

pahalıdırlar. 

Ölçme anında gerilim kaynağı kısa devre edildiğinden, küresel elektrotlarla sürekli 

bir gerilim ölçülmesi mümkün değildir. Fakat ölçü noktalarının alınması ve kontrolü 

bakımından, örneğin belirli bir deney düzeni için yüksek gerilimin deney 

transformatörünün birincil gerilime göre değişimini veren etalonaj eğrisinin nokta 

nokta elde edilmesinde, yöntem uygundur. Küresel elektrotlar, bütün sakıncalarına 

rağmen, yüksek gerilim deneyleri için çok yönlü ve gözle görülür güvenilir bir ölçü 

aletidir. Bunlar, gerilim ölçmeleri dışında, gerilim sınırlayıcı, gerilie bağlı devre 

kapama aracı (anahtar), değişken değerli yüksek gerilim kondansatörü olarak da çok 

kullanılırlar. 

2.1.2 Ölçü kondansatörleriyle gerilimin tepe değerinin ölçülmesi 

Bir ucu topraklı bir yüksek alternatif gerilimin tepe değerinin doğru ve sürekli olarak 

ölçülmesi için uygun bir ölçme devresi, daha 1913 de Chubb ve Fortescue tarafından 
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verilmiştir. Şekil 2.3a’da buna ait devre ve Şekil 2.3b’de ise ölçülen akımın şekli 

gösterilmiştir. Ölçülecek u(t) geriliminin büyüklüğüne göre, C yüksek gerilim ölçü 

kondansatöründen toprağa doğru ters bağlı paralel iki D1 ve D2 diyotları üzerinden i 

yük akımı geçer. Sol koldaki bir döner bobinli ölçü aletiyle (doğru akım 

ampermetresi) i1 akımının i1ort aritmetik ortalama değeri ölçülür. Bu akım, aşağıda 

gösterildiği gibi, belirli koşullarda yüksek gerilimin Um tepe değeriyle orantılıdır. 

            

                                    (a)                                                     (b) 

ġekil 2.3 : Chubb ve Fortescue'ye ait tepe değer ölçü aleti [3]. 

Diyotların ideal oldukları kabul edilirse, D1'in iletimi sırasında, t = 0 ile T/2 için (bir 

yarı periyotta) yazılabilir. 

dt

du
CiI ort1   (2.4) 

  
























  0tu

2

T
tu

T

C
Cdu

T

1
dti

T

1
I

)
2

1
(u

)0(u

T

0

1ort1
 

(2.5) 

Simetrik gerilim durumunda 

  mU20tu
2

T
tu 








  (2.6) 

ve T = 1/f ile 

fC2

1
IU ort1m   (2.7) 

elde edilir. 

C 

D2 

D1 

mA 

~ U 
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Şekil 2.3’te gösterilen bir yönlü doğrultucu yerine, akımın her iki yarı dalgasından 

yararlanan iki yönlü doğrultuculu bir bağlantı devresi (Graetz devresi) kullanılırsa, o 

zaman yukarıdaki denklemde paydadaki 2 yerine 4 konulması gerekir. Dikkat 

edilirse yukarıdaki denklemlerin çıkarılışında u(t)'nin sinüs eğrisi şeklinde olduğ 

kabul edilmedi; ancak yarı-iletken doğrultucu kullanıldığında, ölçülecek yüksek 

gerilimde birden fazla maksimum varsa, ölçü hatalı olur. Mekanik veya kumandalı 

doğrultucu kullanıldığı zaman da birden fazla maksimumu olan gerilimler doğru 

olarak ölçlüemez. Bu bakımdan ölçülecek yüksek gerilimin dalga şeklinin 

osiloskopta kontrolü şarttır. Bunun için yalnız bir maksimumu olan yüksek gerilim 

halinde, her yarı periyotta sadece bir sıfırdan geçiş gösteren i1 akımının gözlenmesi, 

amaca yeter. f frekansı, C ölçü kapasitesi ve I1ort akımı çok doğru olarak 

ölçülebileceğinden, Chubb ve Fortescue yöntemine göre simetrik alternatif 

gerilimlerin ölçülmesi çok doğru ve diğer tepe değer ölçü aletlerinin etalonajı için 

çok uygundur. Uygulamada yöntemin en önemli sakıncası, aletin sapmalarının 

frekansa ve gerilim şekline bağlı oluşudur. 

2.1.3 Kapasitif gerilim bölücüleriyle tepe değer ölçülmesi 

Kapasitif gerilim bölücüleri ile birlikte yüksek alternatif gerilimlerin tepe değerlerini 

ölçmeye yarayan çeşitli doğrultuculu devreler geliştirilmiştir. Bu devrelerin Chubb 

ve Fortescue devresine göre şu üstünlükleri vardır: Aletin sapması frekansa bağlı 

değildir ve ölçülecek yüksek gerilimde birden fazla maksimum olmasının bir 

sakıncası yoktur. Şekil 2.4a'da oldukça basit ve birçok amaçlar için yeterli derecede 

doğru bir devre ve Şekil 2.43b’de ise ölçülen akımın şekli gösterilmiştir. Bu devrede 

Cm ölçü kondansatörü, bir kapasitif bölücünün u2(t) alçak geriliminin U2 tepe 

değeriyle dolar. Gerilimde bir düşme olduğu zaman, Cm uçlarındaki um ölçü 

geriliminin yeni gerilimin tepe değerine inmesi gerektiğinde, Rm boşalma direncine 

ihtiyaç vardır. 
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(a) 

 

(b) 

ġekil 2.4 : Kapasitif gerilim bölücülü tepe değer ölçü aleti [3]. 

Bu boşalma olayının zaman sabiti, ölçü devresinin arzu edilen ayar süresine göre 

tespit edilir. Burada devreye bağlı ölçü aletinin iç direnci de hesaba katılır. Alışıldığı 

üzere,  

saniye1CR mm   (2.8) 

seçilir. Diğer taraftan bu zaman sabiti, ölçülecek gerilimin T = 1/f periyodu yanında 

büyük olmak zorundadır. Aksi halde Şekil 2.4b'de gösterildiği gibi, Um ölçü gerilimi 

Cm'nin boşalmasından dolayı yeter derecede sabit kalamaz. Bunun için yeterli koşul 

da  

f/1CR mm   (2.9) 

dir. C2 kondansatörünü Vm diyotu üzerinden geçen akımla dolmasına engel olmak 

için, C2'ye paralel R2 direncine ihtiyaç vardır. R2'nin boyutlandırılmasında, C2'nin 

dolmasna neden olan R2'deki doğru gerilim düşümünün mümkün olduğu kadar küçük 

olmasına dikkat edilmelidir. Dolayısıyla 

Umin+U2 

2 
U2 

t 

u(t) 

Umi

n 

T 

D 

C 

C1 

C2 

P u(t) 

R R2 V 
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m2 RR   (2.10) 

olmalıdır. Fakat diğer taraftan, R2 ile kapasitif gerilim bölücünün değiştirme oranı, 

mümkün olduğu kadar az etkilenmelidir; yani 

m

2

21 U
C

CC
U


  

(2.11) 

olur. Ölçü aleti olarak iç direnci mümkün olduğu kadar büyük olan bir doğru gerilim 

ölçü aletine ihtiyaç vardır. Bunlar elektrostatik voltmetreler, hassas döner bobinli 

ölçü aletleri veya analog veya dijital göstergeli aletleri içeren elektronik devreler 

olabilir. Ölçü alanının değiştirilmesi, kural olarak C2'nin değiştirilmesiyle olur. 

Yukarıda açıklanan boyutlandırma koşulları, erişilebilecek doğruluk derecesini, 

özellikle alçak frekanslarda, sınırlamaktadır. Daha karışık devrelerle daha iyi 

özelliklere erişilebilir. Erişilebilen toplam doğruluk, yalnız alçak gerilim ölçü 

düzeninden ileri gelmez; aynı zamanda yüksek gerilim ölçü kondansatörünün 

özellikleri de buna etkir. Çok yüksek gerilimlerde, ekranlanmamış yüksek gerilim 

kondansatörlerine yabancı alan etkisi olur ve bu da ek hatalar meydana getirir. 

2.1.4 Elektrostatik ölçü aletleriyle gerilimin efektif değerinin ölçülmesi 

Örneğin Şekil 2.5'e uygun bir elektrot düzenine u(t) gerilimi uygulanırsa, elektrik 

alanı, a elektrotlar arası açıklığı küçültmeye çalışan bit F(t) kuvvetiyle etkir. Bu 

çekme kuvveti, elektrik alanında biriken enerjiden gidilerek hesaplanabilir. Burada 

elektrot düzeninin C kapasitesi, a elektrotlar arası açıklığa bağlıdır. Kuvvetin zaman 

göre değişimi, 

da

dC
)t(u

2

1

da

)t(dW
)t(F 2  (2.12) 

denklemiyle bulunur. 

F(t) ifadesinden giderek, kuvvetin Fo aritmetik ortalama değeri yazılırsa, görülür ki, 

kuvvetin Fo aritmetik ortlama değeri ile uygulanan gerilimin etkin değerinin karesi 

arasında doğrusal bir bağıntı vardır: 
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T

0

2

ef

2

0 Udt)t(u
T

1
.

da

dC
.

2

1
F  (2.13) 

dır. Burada dC/da büyüklüğünün etkisi, Fo kuvvetinin bir sapmaya dönüşmesine 

uygun olarak, farklı olur. Genel olarak bu büyüklük sapma alanı boyunca öyle 

değişir ki, skala taksimatı artık karesel bir değişme göstermez. 

                

(a)                                                                  (b) 

ġekil 2.5 : Elektrostatik yüksek gerilim ölçü aletleri [3]. 

Örnek olmak üzere, Şekil 2.5a'da Hueter tarafından gerçekleştirilen bir elektrostatik 

ölçü aletinin, Şekil 2.5b'de ise Starke ve Schröder tarafından geliştirilen bir 

elektrostatik ölçü aletinin temel yapısı gösterilmiştir. Şekilde 1 ile hareketli elektrot, 

2 ile düşey gerilmiş şerit, 3 ile ayna, 4 ile ışık kaynağı, 5 ile skala modellenmiştir. 

F(t) kuvveti, bir kol üzerinden dönebilecek şekilde yerleştirilmiş 1 levhacığına etkir: 

levhacığın dönme hareketi 3 aynası yardımıyla optik bir sistemle skalada gösterilir. 

Sistemin karşıt momenti, çift gerilmiş bir band ile sağlanır. 

Elektrostatik ölçü aletlerinin en önemli özelliği, iç dirençlerinin çok büyük ve öz 

kapasitelerinin de çok küçük olmasıdır. Bu nedenle elektrostatik gerilim ölçü aletleri, 

MHz mertebesine kadar yüksek frekanslı yüksek gerilimlerin doğrudan doğruya 

ölçülmesine olanak verirler. Yüksek alternatif gerilimlerin doğrudan doğruya 

ölçülmesiyle ilgili yöntemler yanında elektrostatik gerilim ölçü aletleri, gerilim 

bölücüleri veya gerilim ölçü transformatörleriyle birlikte etkin değerlerin 

ölçülmesinde de kullanılabilir. 
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2.1.5 Gerilim ölçü transformatörleriyle ölçme 

Yüksek alternatif gerilimler, gerilim ölçü transformatörleriyle yüksek doğrulukla 

ölçülebilir. Şebekelerdeki ölçmelerin aksine, yüksek gerilim laboratuarlarında 

gerilim ölçme transformatörleri 100 kV'un üstünde nadiren kullanılır. Şekil 2.6a’da 

bir kutuplu endüktif ve Şekil 2.6b’de ise kapasitif gerilim ölçü transformatörlerinin, 

VDE 0414-3 yönetmeliğine uygun bağlantı uçları işaretleriyle, temel devreleri 

göstermektedir. Burada 1 birincil sargıyı, 2 ikincil sargıyı, 3 demir çekirdeği, L 

rezonans endüktansı, W endüktif ara ölçü trafosunu ve C1, C2 gerilim bölücüye ait 

kondansatörleri ifade etmektedir. 

 

                            (a)                                                             (b) 

ġekil 2.6 : Gerilim ölçü transformatörlerinin temel ilke devreleri [3]. 

Çok yüksek gerilimler için endüktif gerilim ölçü transformatörleri çok pahalıya mal 

olurlar. Çünkü çoğunlukla 50 Hz olan daha düşük deney frekansında, endüksiyon 

yasasına göre manyetik akı ile yüksek gerilim sargısının sarım sayısı çarpımının çok 

büyük olması gerekir. Bunun sonucu yapısı pahalı olur. Şebekede kullanılan tipte 

kapasitif gerilim ölçü transformatörleri ise, normal deney işletmesi için gerilim 

kaynağı bakımından büyük bir kapasitif yük oluşturduğundan uygun değildir. Bu 

nedenle endüktif ve kapasitif gerilim ölçü transformatörleri ise, yüksek gerilim 

laboratuarlarında, ancak daha düşük gerilimlerde çok doğru ölçmeler yapılmak 

istendiği zaman uygun olur. Bir gerilim ölçü transformatörünün ikincil gerilimi, yüke 

bağlı olmaksızın birincil geriliminin zamana göre değişimini verir. İkincil tarafa 

bağlanan ölçü aletinin türüne göre, yüksek gerilimin tepe değeri, etkin değeri veya 

zamana göre değişimi ölçülebilir. 
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2.2 Yüksek Doğru Gerilimlerin Ölçülmesi 

Yüksek doğru gerilimler genellikle direnci çok büyük olan yüksek gerilim dirençleri 

üzerinden bir miliampermetre veya voltmetre ile veya elektrostatik gerilim ölçü 

aletleriyle ölçülür. Bu amaçla jeneratör ilkesine göre çalışan gerilim ölçü aletleri de 

geliştirilmiştir. 

2.2.1 Yüksek gerilim dirençleriyle ölçme 

Bir doğru gerilimin dirençler yardımıyla ölçülmesi, bir doğru akımın ölçülmesine 

indirgenmiş olur. Buna ait en basit devre Şekil 2.7’de gösterilmiştir. 

 

ġekil 2.7 : Doğru gerilimin dirençler yardımıyla ölçülmesi [3]. 

Yüksek gerilimler için uygulamada en büyük güçlük, gerilim kaynağının yüklenmesi 

ve ölçü direncinin ısınması bakımından ölçü akımının çok küçük, örneğin 1 mA 

mertebesinde seçilmesi zorunluluğundan ileri gelir. Küçük bir ölçü akımı da bu kez 

hata akımlarıyla karışır. Hata akımları, yalıtkan malzemenin ve yüzeyinin iletim 

akımlarından ve korona boşalmalarından ileri gelirler. 

Doğru gerilimin hangi büyüklüğünün ölçüldüğü, ölçü direnci ile seri bağlanan toprak 

potansiyelindeki akım ölçü aletinin çalışma ilkesine bağlıdır. Normal olarak bu ölçü 

aleti, döner bobinli hassas bir ölçü aleti olup, göstergesi doğru gerilimin Uo aritmetik 

ortalama değerine bir ölçek teşkil eder. Ölçü alanının değiştirilmesi, bir R2 direncinin 

ölçü aletine paralel bağlanmasıyla kolayca yapılabilir. Bu durumda ölçü direnciyle 

ön direnç dirençsel bir gerilim bölücü oluşturur. Akım ölçü aleti yerine R2 yanında iç 

direnci çok büyük olan bir gerilim ölçü aleti de kullanılabilir. 

R1 

u(t) 

R2 A 
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2.2.2 Elektrostatik gerilim ölçü aletleriyle efektif değer ölçülmesi 

Elektrostatik gerilim ölçü aletlerinin çalışma ilkesinden anlaşılacağı üzere, bu tip 

ölçü aletleri doğru gerilimin ölçülmesinde de kullanılırlar. Gerçekten elektrostatik 

gerilim ölçü aletleri, bir yüksek doğru gerilimin doğrudan doğruya ölçülmesine en iyi 

şekilde olanak verir. Burada kayıpsız bir ölçme söz konusudur ve ölçme, gerilim 

kaynağından hiç akım çekilmemesi durumunda da mümkündür. Elektrostatik gerilim 

ölçü aletleriyle gerilim ölçülmesi, özellikle Şekil 2.8b’deki örnekten de 

görülebileceği gibi, bir elektrottaki alan şiddetinin ölçülmesine dayanır. Yüksek 

doğru gerilimlerde, eğer elektrotlarda keskin kenarlar varsa ve sistem tamamen 

ekranlanmış değilse, o zaman uzay yükleri veya yalıtkanın yüzeyinde tutulu bulunan 

yüzeysel yükler, hareketli kısmi elektrot civarında elektrik alanına etki ederler ve 

büyük ölçme hatalarına neden olabilirler. 

2.2.3 Jeneratör ilkesine göre çalıĢan gerilim ve alan ölçü aletleri 

Bu ölçü aletleri, literatürde Rotierende Voltmeter, Elektrostatische 

Induktionsvoltmeter, Rotary voltmeter, Generating voltmeter ve Schwing-voltmeter 

adlarını alırlar. Aletlerin çalışma ilkesi özetle şöyledir: 

Ölçü aletinde elektrik alanını meydana getiren yüksek gerilim elektrotlarından başka 

ikinci bir ölçü elektrotu daha vardır. Ölçü elektrotu bir miliampermetre üzerinden 

topraklanmıştır. 

Gerilim elektrotu ile ölçü elektrotu arasındaki kapasite periyodik olarak değişebilir. 

Bu sayede ölçü elektrotunun elektrik yükü de periyodik olarak değişmiş olur ve 

miliampermetreden bir akım geçer. Bu akımın ortalama değeri, elektrotlar arasına 

uygulanan gerilimle orantılıdır ve gerilimin ölçülmesinde kullanılabilir. 

Bu aletlerle ilgili hesap yöntemi açıklanırsa, bilindiği gibi bir y = f(x) fonksiyonunun 

a ≤ x ≤ b aralığındaki ortalama değeri 




b

a

o dx)x(f
ab

1
y  (2.14) 

dir. y1 = f1(x) ve y2 = f2(x) gibi iki sürekli fonksiyonunun çarpımının türevi                 

y = (y1.y2)′ ile gösterilirse, bunun a ≤ x ≤ b aralığındaki ortalama değeri de 
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1
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1
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ab

1
ydx

ab

1
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b

a

21

b

a

o 











   
(2.15) 

olur. Buradan görülüyor ki, y1 ve y2 fonksiyonlarının çarpımının türevine ait 

fonksiyonun ortalama değeri, y1 ve y2’nin a ≤ x ≤ b aralığındaki ani değerlerine değil 

de yalnız a ve b sınır değerlerine bağlıdır. 

Jeneratör ilkesine göre çalışan bütün gerilim ve alan ölçü aletlerinde yüksek gerilim 

elektrodu arasındaki C kapasitesi, dolayısıyla ölçü elektrotunun q elektrik yükü 

periyodik olarak değişir; yani 

u.Cq   
(2.16) 

dur. Burada C = C(t) ve u = u(t)’dir. Ölçü elektrotu bir miliampermetre üzerinden 

topraklandğından, miliampermetreden geçen akımın ani değeri, 

)u.C(dt/dqi   
(2.17) 

olur. Devredeki, C = C(t) ve u(t) fonksiyonlarının çarpımının türevi, 

miliampermetreden geçen akımın ani değerini verir. Akımın t1 ≤ t ≤ t2 aralığındaki 

ortalama değeri, 

)uCuC(
tt

1
dt)'Cu(

tt

1
)qq(

tt

1
dt

dt

dq

tt

1
I 1122

12

t

t12

12

12

t

t12

o

2

1

2

1













   
(2.18) 

dir. Şimdi t2-t1 zaman aralığı, ölçülecek gerilimin bu anlardaki değeri aynı kalacak 

şekilde seçilirse, Io ortalama akımı  

uCC
T

qq
T

Io )(
1

)(
1

1212   (2.19) 

olur. Burada T = t2 - t1 ölçülecek alternatif gerilimin periyodunu gösterir. T = 1/f’dir. 

Doğru gerilimde ise bu koşul daima gerçeklenir ve u = U’dur. Io ortalama akımının 

mümkün olduğu kadar büyük olması için, t = t1 anındaki q1 yükü dolayısıyla C1 

kapasitesi minimum ve t = t2 anındaki q2 yükü, dolayısıyla C2 kapasitesi maksimum 

olmalıdır. Dolayısıyla Io ortalama akımı için doğru gerilim durumunda 
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U).CC(
T

1
)qq(

T

1
I minmaxminmaxo   (2.20) 

denklemi yazılabilir. 

Şekil 2.8’de jeneratör ilkesine göre çalışan bir gerilim ve alan ölçü aletinin ilkesel 

devresi (a) ve yük-akım değişimleri (b) gösterilmiştir. 

 

                                    (a)                                                  (b) 

ġekil 2.8 : Jeneratör ilkesine göre çalışan gerilim ve alan ölçü aleti [3]. 

Ölçü elektrotlarındaki q yükü topraklı düzlemsel bir elektrotla periyodik olarak 

değiştirilir. Bu suretle q yükü qmax ile qmin arasında, kapasite de Cmax ile Cmin arasında 

değişir, dolayısıyla ölçü elektrotu ile toprak arasından i(t) = dq/dt alternatif akımı 

geçer. Ölçü elektrotunun örtülmesi ve serbest bırakılması için geçen süre, yük 

değişimi, dolayısıyla Tc kapasite değişimi periyodunun yarısına eşittir; yani t2-t1 = 

Tc/2’dir. Ölçülecek alternatif gerilimin T = 1/f periyodu ile yük veya kapasitenin Tc 

değişme periyodu arasında 

12
c tt

f

1

2

T
T   (2.21) 

bağıntısı olduğundan, yukarıdaki denklem 

U).CC(
T

2
)qq(

T

2
I minmax

c

minmax

c

o   
(2.22) 

şekline sokulabilir. Akımın doğrultulması durumunda bu değer, tam periyot için 

ortalama akım değeridir. Ölçü elektrotunun t = 0 anında tam örtülmesi halinde qmin = 

0 dolayısıyla Cmin = 0 olur ve Io ortalama akımı için  
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A.E..
T

2
U.C

T

2
q

T

2
I o

c

max

c

max

c

o   
(2.23) 

yazılabilir. Demek ki, Io akımı E elektrik alanı ile orantılıdır ve elektrik alanının 

ölçülmesinde kullanılabilir. Tc yük veya kapasite değişim periyodu ile fc frekansı 

arasında fc = 1/Tc bağıntısı olduğundan, yukarıdaki denklem 

A.E..f.2U.C.f.2q.f.2I ocmax.cmaxco   (2.24) 

şeklinde de yazılabilir. Buna göre fc’nin büyütmesi halinde, küçük düzgün elektrik 

alanları kolayca ölçülebilir. Gerçekten daha 1926’larda A. Matthias ve H. 

Schwenkhagen bu ölçü ilkesini yıldırım bulutların incelenmesi sırasında toprak 

yüzeyindeki elektrik alanının ölçülmesinde kullanmışlardır. 

Şimdi burada, örnek olmak üzere, Herb, Parkinson ve Kerst tarafından yapılan bir 

gerilim ölçü aleti kısaca anlatılacaktır. Şekil 2.9a’da temel devresi, Şekil 2.9b’de ölçü 

elektrotları ve komütatör lamellerinin bağlantıları ve Şekil 2.9c’de ise S1 ve S2 ölçü 

elektrotlarının kapasite değişim eğrileri gösterilmiştir. Burada H yüksek gerilim 

elektrodunu, P yarım daire şeklinde oyulmuş topraklı elektrodu, K1, K2 komütatör 

lamelleri ve B1, B2 fırçaları ifade etmektedir. Alet yüksek doğru gerilimlerin 

ölçülmesi için geliştirilmiş olmasına rağmen alternatif gerilimlerin tepe ve ani 

değerleri ölçülebilir. 

H yüksek gerilim elektrotunun karşısında yarım daire şeklinde oyulmuş ve 

topraklanmış bir P düzlemsel elektrotu vardır. Birbirine ve toprağa karşı yalıtılmış iki 

yarım daire ve plak şeklindeki iletken S1 ve S2 ölçü elektrotları bir senkron motor 

yardımıyla n (d/d) hızla döndürülür. S1 ve S2 plakalarından biri yarım daire 

şeklindeki P boşluğu örttüğü anda başlar (Şekil 2.9b ve c). 
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ġekil 2.9 : Herb, Parkinson ve Kerst’in gerilim ölçü aleti [4]. 

Fırçalardan biri doğrudan doğruya, diğeri A miliampermetresi üzerinden 

topraklanmıştır. Bu sayede S1 ve S2 plaklarından biri yarım dönme esnasında 

doğrudan doğruya topraklanmış olur. H ve S elektrotları arasındaki doğru gerilim U 

ise A miliampermetresinden geçen akımın ortalama değeri 

U.C.f.2I maxco   (2.25) 

olur. Burada fc = n/60 olduğundan, 

U.C.
30

n
I maxo   (2.26) 

yazılabilir. 

Açıklanan bu ilkeye göre çalışan birçok ölçü aleti gerçekleştirilmiştir [4]. Ölçme güç 

harcanmadan yapıldığı için yüksek doğru gerilim ve elektrik alan ölçülmesinde çok 

önemli bir yer tutar. Bir diğer alan ölçü aleti şekli de ölçü elektrotunu örtme ve 

(a) (b) 

(c) 
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serbest bırakma yerine, buna alan doğrultusunda mekanik titreşim hareketi yaptırmak 

suretiyle i(t) alternatif akımı üretmektedir. Şekil 2.10’da Gohlke ve Heubert 

tarafından geliştirilen bu tip bir ölçü aletinin temel devresi gösterilmiştir. Şekil 

2.10a’da miliampermetre kullanılan tip, Şekil 2.10b’de ise alçak gerilim ölçü aleti 

kullanılan tip modellenmiştir. Bir alternatif akım mıknatısı ile hareket ettirilen 

düzlemsel 1 ölçü elektrotu topraklanmış halka şeklindeki 2 elektrotu içinde sinüs 

biçiminde titreşir. 

 

ġekil 2.10 : Mekanik titreşimli gerilim ölçü aletleri [4]. 

Böylece 1 ölçü elektrotu ile 3 yüksek gerilim elektrotu arasındaki C kapasitesi 

periyodik olarak değişmiş olur. 3 elektrotuna U gerilimi uygulandığı zaman titreşen 

ölçü elektrotu ile topraklı halka elektrot arasındaki bağlantı iletkeninden sinüsoidal 

bir akım geçer. Akımın etkin değeri U gerilimi ile orantılıdır. İstenirse bu akım 

yerine, bu akımın büyük bir R direncinde meydana getirdiği Um gerilimi de 

ölçülebilir (Şekil 2.10b). Bu durumda  

U.kUmax   (2.27) 

dur. Bilindiği üzere i(t) akımı 

dt

dC
.U

dt

dq
)t(i   (2.28) 

dir. C(t) kapasitesi 

(a) (b) 
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CC)t(C o   (2.29) 

şeklinde değişiyorsa, i(t) akımı 

tcos.Itcos.C..U)t(i   (2.30) 

ve Ief etkin akımı da 

C..
2

U
Ief   (2.31) 

olur.  

1k.....C.kC   (2.32) 

konursa, 

C.k..
2

U
Ief 

 
(2.33) 

bulunur. Örneğin U = 200 kV, ω = 314 1/s, k = 0,1, R = 10 MΩ ve C = 1 pF ise, Ief 

akımı 4.5 μA ve Um gerilimi de 45 V’dur. 

2.2.4 Dalgalanmaların ölçülmesi 

Yüksek doğru gerilimlerdeki dalgalanmalar, değişimi sinüs eğrisinden çok farklı olan 

alternatif gerilimlerdir. Bu nedenle dalgalanmalar Fourier entegrali ile ifade 

edilebilir. Düzleştirilmiş doğru gerilimlerde, dalgalanmaların δU tepe değerleri Uo 

aritmetik ortalama gerilimi yanında oldukça küçüktür. Onun için örneğin dirençsel 

bir gerilim bölücü üzerinden osiloskopta yapılan bir ölçme iyi sonuç vermez. Bu 

nedenle öyle ölçme devreleri kullanılır ki, dalgalanmanın zamana göre değişimi olan 

u(t)-Uo terimi doğrudan doğruya ölçülebilsin. 

Şekil 2.11’de dalgalanmaların ve yüksek doğru gerilimlerin ayrılmasına yarayan bir 

C yüksek gerilim kondansatörü bulunan basit bir ölçü devresi gösterilmiştir. 
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ġekil 2.11 : Dalgalanmaları ölçmeye yarayan devre [3]. 

C ve R’den oluşan gerilim bölücünün doğru gerilimler için değiştirme oranı sıfır, 

buna karşılık açısal frekansı ω olan bir alternatif gerilim için de 

R.C..j1

R.C..j

U

U2




  (2.34) 

dir. 

o2 U)t(u)t(u   (2.35) 

koşulu mümkün olduğu kadar iyi bir şekilde yerine gelirse, o zaman dalgalanmanın 

spektrumunda bulunan bütün frekanslar için bölücü oranı mümkün olduğu kadar 1’e 

yaklaşmış olur. Bu durum 

1C..R   (2.36) 

ise, gerçekleşir. Bu koşul ω ana açısal frekansı (1. harmonik) için ekseriya kolay 

gerçekleşir ve böylece harmoniklerin uygun bir yanıtı da elde edilmiş olur.  

2.3 Darbe Gerilimlerin Ölçülmesi 

Darbe yüksek gerilimleri, iç ve dış aşırı gerilimlerin yol açtığı zorlanmaları yüksek 

gerilim deneylerinde temsil edebilmek ve boşalma olayları ile ilgili temel 

araştırmalar için gerekmektedir. Büyük genlikli darbe yüksek gerilimlerinin 

laboratuvar ortamlarında üretilebilmesi için çok katlı üreteçler kullanılmaktadır. 

Üretilen darbe gerilimler geçmişte küresel elektrot sistemleri ile ölçülmekteydi. Artık 

hassas ölçümlerin önem kazandığı günümüzde; küresel elektrotlarla ölçüm yerine, 

yüksek kararlığa sahip yüksek gerilim bölücüleri ve analog dijital çevirici tabanlı, 
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çok hızlı tepkime süresine sahip kaydediciler ölçme sistemleri olarak 

kullanılmaktadır. 

Darbe deney ve ölçüm sistemleri temel anlamda iki ana kısımdan oluşur. Birincisi 

üreteç kısmı adı verilen darbe yüksek gerilim üreteci (IG) ve buna bağlı olan deney 

cismi (TO) diğeri ise gerilim bölücüsü (VD), sönümleme direnci (Rd), ölçüm 

kablosu (Zc), zayıflatıcı eleman (AT) ve dijital kaydedici ya da osiloskoptan (DSO) 

oluşan ölçüm birimidir. Bu sistemlerin tamamı Şekil 5.1’de bir arada verilmiştir [1]. 

 

ġekil 2.12 : Darbe yüksek gerilim deney düzeni [1]. 

Darbe Yüksek Gerilimlerinin Karakteristik Özellikleri 

Darbe yüksek gerilimler; yüksek gerilim teknolojisinde tek yönlü ve darbe şeklindeki 

yüksek gerilim olarak tanımlanmaktadır. Darbe gerilimler süresi ve zaman 

değişimleri bakımından çeşitlilik göstermektedir. Askeri ve endüstri teknolojilerinde 

kullanılması bakımından en çok tercih edilen darbe yüksek gerilimler, çift üstel 

formlu standart darbe gerilimleridir (Şekil 2.13).  Standart tür bir darbe gerilim, 

standart dışı bir salınım yapmadan hızla bir Û tepe değere yükselir ve daha yavaş bir 

şekilde sıfıra düşer. Darbe gerilim devamı sırasında yüksek gerilim devresinde 

istenerek ya da istenmeden bir delinme olursa, darbe gerilim sırt kısmında ani bir 

düşme gerçekleşir. Bu tür gerilimlere kesik darbe gerilimi denir. 

 

ġekil 2.13 : Çift üstel darbe gerilim şekli [2]. 
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Yıldırımların neden olduğu ve atmosferik ya da dış aşırı gerilimler olarak 

adlandırılan aşırı gerilimlerin tepe değere ulaşma süresi 1 s mertebelerindedir. 

Laboratuvar ortamlarında bu tür darbe gerilimlerini simüle etmek amacıyla üretilen 

gerilimlere yıldırım darbe yüksek gerilimleri adı verilmektedir. Yüksek gerilim 

teknolojisinde açma-kapama olaylarında ortaya çıkan iç aşırı gerilimlerin tepe değere 

ulaşma süresi en az 100 s mertebelerindedir. Bu tür gerilimlere anahtarlama darbe 

yüksek gerilimleri denir. Bu aşırı gerilimler laboratuvar ortamlarında, şekil olarak 

yıldırım darbe gerilimlerine çok benzeyen ancak çok daha uzun süreli darbelerdir.  

IEC 60060-1 ve 60060-2 standartlarında belirtilen ve Şekil 2.14a’da verilen standart 

yıldırım darbe (T1 = 1,2 s ve T2 = 50 s) dalga biçimi ve Şekil 2.14b’de anahtarlama 

darbe gerilimleri (T1 = 250 s ve T2 = 2500 s) dalga biçimi gösterilmiştir. Bu 

gerilimler elektromekanik cihazların çeşitli yüksek gerilim deneylerinde 

kullanılmaktadır. Deney gerilimleri birkaç yüz kV mertebesinden MV mertebesine 

kadar uzanmaktadır. Bu tip gerilimler Marx jeneratörü adı verilen üreteçlerde, 

kondansatörlerin paralel olarak yüklenmesi ve yüklenen kondansatörlerin seri olarak 

kürelerin anahtarlama görevini kullanılarak boşaltılması ile elde edilmektedir. Tipik 

özellikler olarak bu tür sistemlerin ölçüm düzeneği hızlı bir gerilim bölücüsünden ve 

bir kaydediciden oluşmaktadır. Benzer dalga biçimleri, EMC deneylerinde de 10 

kV’a kadar gerilim seviyesinde kullanılmaktadır. Çizelge 2.1’de standart yıldırım ve 

anahtarlama darbe gerilim karakteristiği verilmiştir [2]. 

Yıldırım darbe yüksek gerilim eğrisi yüksek frekanslı salınımların etkisi ile düzgün 

olmamaktadır. Bu salınımların genliği tepe değer civarında Um genlik değerinin 

%5’ini aşmamalıdır. Bu durumda salınımların frekansının en az 0,5 MHz olduğu 

kabul edilmektedir. Salınımlar için genlik koşulu sağlandığında, ölçülen en büyük 

gerilim değeri, yıldırım darbe geriliminin tepe değeri olarak alınır.  

Çizelge 2.1 : Yıldırım ve anahtarlama darbe gerilimlerinin karakteristikleri. 

Karakteristik Büyüklükler 
Yıldırım Darbe 

Gerilimleri 

Anahtarlama Darbe 

Gerilimleri 

Tepe Değer Um  %3 Um  %3 

Cephe Süresi T1= 1,2 s  % 30 Tp= 250 s  % 20 

Sırt Yarı Değer Süresi T2= 50 s  % 20 Th= 2500 s  % 60 
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Darbe Yüksek Gerilimlerinin Ölçülmesi 

Darbe yüksek gerilimleri küresel elektrotlarla ölçülebildiği gibi hassas ölçme 

yöntemlerine gerek duyulduğunda darbe gerilim bölücüleri ve özel kaydedicilerle de 

ölçülebilmektedir. Küresel elektrotlarla darbe geriliminin tepe değerini ölçmede 

beliren tipik özellik, ölçmenin atlama olması ya da olmaması gözlemine 

dayanmaktadır. Uygulanmakta olan darbe gerilim genlik değerinin belirlenmesi 

aşamasında peşpeşe darbe uygulamaları gerekmektedir. Ayrıca bu tür ölçme 

yöntemlerinde zaman parametrelerinin tam değeri belirlenememektedir. 

 

ġekil 2.14 : Standart yıldırım ve anahtarlama darbe gerilimbiçimleri [2]. 

Gerilim bölücülerin dağılmış parametreli eşdeğer devresi Şekil 2.15’de verilmiştir. 

Burada Zℓ′ birim başına düşen seri empedansı, Zq′ birim başına düşen paralel 

empedansı ve n kat sayısını göstermektedir.  

'

l

n

1

'

ll Z.nZZ   (2.37) 

n

Z

Z

1
Z

'

q

1
n

1
'

q

q 

















  (2.38) 
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ġekil 2.15 : Bir gerilim bölücünün dağılmış parametreli eşdeğer devresi [5].  

Gerilim bölücünün dağılmış parametreli eşdeğer devresinin dört uçlu giriş çıkış 

devresi olarak düşünüldüğünde sistemin transfer fonksiyonu  

)s(Z/)s(Zsinh

)s(Z/)s(Z
n

1
sinhn

V

nV
)s(h

'

q

'

l

ql
2

t   (2.39) 

ifadesinden elde edilmektedir. Bu sisteme göre birim basamak yanıtı (2.38) 

bağıntısından elde edilmektedir. 
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(2.40) 

Darbe yüksek gerilimlerinin ölçülmesinde kullanım alanlarına göre; dirençsel, 

kapasitif ve bu iki kombinasyonu da barındıran karma tip gerilim bölücüler 

kullanılmaktadır. Dirençsel gerilim bölücüler yüksek gerilim ölçüm tekniğinde daha 

çok referans ölçüm sistemi olarak kullanılırlar. Çok yüksek gerilimlerdeki 

ölçümlerde kaçak kapasite ve endüktans problemi sebebiyle kararsızlık taşısalar bile 

10-500 kV gerilim seviyeleri arasında yüksek performans gösterirler. Ayrıca yıldırım 

darbe yüksek gerilim bölücüsü olarak tasarlanmış bir dirençsel gerilim bölücüsü, 

bölücüde kullanılan dirençlerin karakteristiği bakımından anahtarlama darbe yüksek 
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gerilimlerin ölçülmesinde kullanılmazlar. Dirençlerin ısıl karakteristiği ve kaçak 

kapasite etkileri nedeniyle dirençsel yüksek gerilim bölücüleri, alternatif gerilim 

(AC) bölücüsü olarak tercih edilmezler. Kapasitif gerilim bölücüleri, genellikle AC 

yüksek gerilimlerin ölçülmesinde kullanıldığı gibi, darbe yüksek gerilimlerin 

ölçülmesinde de kullanılmaktadır. Tamamı kondansatör bloklarından oluşturulmuş 

gerilim bölücülerin darbe yüksek gerilimlerin ölçülmesinde pek tercih edilmemesinin 

en önemli nedeni yüksek frekanslı gerilimler ve yükler altında dalga şeklinin 

özellikle tepe değer bölgesinde ciddi salınımlara neden olması ve salt kapasitif 

gerilim bölücülerde yüksek frekanslı salınımlar bölücünün bölüm oranında 

sapmalara yol açmasıdır. Standartlara göre bu salınımların genliği tepe değer 

civarında Um genlik değerinin %5’ini aşmaması gerekmektedir [5]. Seri direnç-

kondansatör devre elemanlarından oluşan karma tip gerilim bölücüler ise darbe 

gerilim ölçmelerinde 500 kV ve üzeri gerilim seviyelerinde yüksek performans 

taşımaktadırlar. Anahtarlama darbe gerilim ve alternatif gerilim (AC) ölçümlerindede 

kullanılabilme gibi farklı kullanım amaçları ile avantaj teşkil etmektedirler. Bu 

zorunluluklar, gerilim bölücülerinin 10-500 kV arasındaki gerilimlerde referans 

standart olarak dirençsel gerilim bölücüsü ve 10-1000 kV arasındaki gerilimlerde 

transfer standardı olarak karma tip gerilim bölücü olmak üzere iki farklı yapıda 

bölücünün yapımını gerekli kılmaktadır. 

2.3.1 Küresel elektrotlarla tepe değer ölçülmesi 

Bölüm 2.1’de yüksek alternatif gerilimlerin tepe değerlerinin küresel elektrotlarla 

ölçülmesi anlatılmıştı. Gazlarda boşalma olayı ile ilgili araştırmalardan biliniyor ki, 

böyle bir elektrot düzeninde tam delinme olayı uygulanan gerilim, alternatif 

gerilimdeki Ud delinme geriliminin tepe değerini aştığında, en çok birkaç 

mikrosaniye içinde meydana gelir. Buradan, küresel elektrotlarla çok kısa süreli 

olmayan darbe gerilimlerinin tepe değerlerinin de ölçülebileceği anlaşılır. Ölçmeler 

Ts ≥ 50 μs için geçerlidir. Buradan ayrıca, küreler arası aralıkta, havanın belirli bir 

elektrik alanına erişildiği zaman delinmenin gecikmesiz başlamasına yetecek kadar 

uzay yükleri bulunduğu kabul edilir. Mor ötesi ışınların veya radyoaktif maddelerin 

yapay olarak etkisi altında bırakılmakla elektrotlar arası hacim yeteri kadar ön 

iyonize olmuş olur ve böylece boşalma süresinde istatiksel dağılma küçülür. Bu 

nedenle yürürlükteki yönetmeliklere veya standartlara göre, özellikle 50 kV’un 

altındaki darbe gerilimlerin ölçülmesinde yapay bir ışınlama (örneğin mor ötesi 
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ışınlar yayan bir kuarz lambası ile aydınlatma) kullanılması önerilmektedir. Küresel 

elektrotlarda darbe gerilimlerinin tepe değerlerinin ölçülmesinde söyle bir özellik 

vardır: bir atlamanın olması veya olmamasından her defasında uygulanan darbe 

geriliminin U tepe değerinin Ud delinme gerilimine ne kadar yakın olduğu hakkında 

bir şey söylenemez. Bu, ancak darbelerin çok sayıda tekrarlanması ile tespit edilir. 

Bu amaçla bir seri darbe gerilimlerinin genlikleri öyle değiştirilir ki, yaklaşık 

darbelerin yarısında atlama olsun. Bu durumda p(U) delinme olasılığı yaklaşık 

%50’dir. Bu darbe gerilimi için 

dod50d U.UU   (2.41) 

yazılabilir. Burada δ daha önce açıklandığı gibi bağıl hava yoğunluğunu ve Udo da 

tablolardan alınacak olan küre çapına, kutbiyete ve elektrot açıklığına bağlı normal 

koşullardaki delinme gerilimini gösterir. Şekil 2.16’da bir küresel elektrot sisteminin 

darbe geriliminde delinme gerilimine ait dağılım fonksiyonu (Entegral eğri) 

verilmiştir. Bir elektrot düzeninin zorlanmasının tekrarlanmasıyla, delinme 

gerilimine ait p(U) dağılma fonksiyonu tayin edilebilir. Buradan görülüyor ki, 

delinme olasılığı %0, dolayısıyla %100’e karşı gelen Ud-0 yüzde sıfır delinme 

gerilimi, dolayısıyla Ud-100 yüzde yüz delinme gerilimi, ancak yaklaşık olarak 

tanımlanabilirler; dolayısıyla bu büyüklükler tanım büyüklükleri olarak uygun 

değildirler. 

 

ġekil 2.16 : Delinme gerilimine ait dağılım fonksiyonu [5]. 
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Genellikle, ancak çok büyük darbe sayısı ile tam olarak ayar edilebilen % 50 delinme 

olasılığı yerine, gerilim, p(U)’nun bir kez % 50’nin üstünde ve bir kez de altında 

bulunan değerlere ayar edilebilir; bundan sonra aranan Ud-50 gerilimi, yaklaşık olarak 

enterpolasyonla bulunur. İnterpolasyonun normal dağılımına ait integral eğrisini bir 

doğruya çeviren olasılık kağıdı ile grafik olarak yapılması uygundur. 

Örneğin 25 cm çapında ve 12.5 cm elektrot açıklığında bulunan bir küresel elektrot 

sisteminin 1.2/50 lik pozitif darbe gerilimi ile Ud-100, Ud-50 ve Ud-0 delinme gerilimleri 

belirlenecektir. Bunun için deney aynı gerilimde n defa, örneğin 10 kez tekrarlanır. 

Gerilim, delinmenin hiç olmadığı durumdan her defasında delinme olduğu duruma 

kadar basamaklarla yükseltilir. Bununla ilgili deney sonuçları aşağıda verilmiştir. 

Çizelge 2.2 : Örneğe ait değerler. 

n=10 deneyde 

nd delinme 

sayısı 

0 0 3 4 9 10 6 1 0 

U (kV) 293 295,5 302 305 312 316 309 300 296,5 

 

Teorik olarak delinmenin hiç olmadığı gerilim -∞ da ve % 100 olduğu gerilim de +∞ 

dadır. Olasılık kağıdı yardımıyla küresel elektrotlarda Ud-o, Ud-50, Ud-100 delinme 

gerilimlerinin belirlenmesi Şekil 2.17’de verilmiştir. 

 

ġekil 2.17 : Ud-o, Ud-50, Ud-100 delinme gerilimlerinin belirlenmesi [5]. 
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Onun için delinmenin hiç olmadığı Ud-0 gerilimi yerine 0.01 olduğu delinme gerilimi 

ve yüzde yüz olduğu Ud-100 gerilimi yerine de 0.99 olduğu delinme gerilimi alınabilir 

(Şekil 2.17). Buna göre olasılık kağıdında yatay eksene U gerilimi ve düşey eksene 

de p(U) = nd /n delinme olasılığı taşınırsa, ölçü değerlerinin dağılımı normal kabul 

edildiğine göre, p(U) integral eğrisi bir doğru ile gösterilebilir. Doğrunun, düşey 

ekseninde 0.01; 0.5 ve 0.99 değerlerinden çizilen yatay doğruları kestiği noktaların 

yatay eksendeki değerleri Ud-0 = 295 kV, Ud-50 = 306 kV ve Ud-100 = 317 kV delinme 

gerilimlerini verir. 

2.3.2 Gerilim bölücüler ile ölçme 

Bir darbe geriliminin zamana göre değişimi, katot ışınlı osiloskop (KIO) veya 

elektronik/dijital osiloskopla ölçülür. Osiloskop, ölçülecek gerilimi giriş tarafında, 

ölçü yerinde (deney cisminin bulunduğu yerde) bulunan bir gerilim bölücüsünün 

ikincil ucuna bağlı bir koaksiyal ölçü kablosu üzerinden alır. Yüksek gerilim bağlantı 

iletkeni, gerilim bölücüsü, ölçü kablosu ve osiloskop bir bütün oluşturur. Eğer 

gerilimin yalnız U tepe değeri ölçülmek istenirse, o zaman osiloskop yerine, 

doğrudan doğruya tepe değer ölçen bir ölçü aleti de bağlanabilir. 

2.3.2.1 Ölçü devresinin karakteristik büyüklükleri 

Ölçü devresinin taşıma (transfer) özelliklerinin incelenmesinde, test fonksiyonları 

kullanılır. Devrenin karakteristik büyüklükleri, en iyi şekilde basamak 

fonksiyonunun yanıt eğrisinden elde edilir. Bu yöntem, hem teorik hem de deneysel 

incelemeler için en uygundur. 

Buna göre, ölçü devresi, genelde bir dört uçlu olarak düşünülür. Giriş büyüklüğü 

olarak, genliği U1∞ olan bir basamak fonksiyonu uygulandığı kabul edilir: 

)t(sU)t(u 11   (2.42) 

dir. 

Çıkış gerilimi olarak 

)t(wU)t(u 22   (2.43) 
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elde edilir. Burada U2∞ geçici olayın sönmesinden sonraki olması gereken gerilim 

değerini gösterir. Bu denklemlerde w(t) fonksiyonu s(t) basamak fonksiyonunun 

yanıt fonksiyonudur. U2∞ gerilim değeri, doğrusal sistemlerde U1∞ gerilimiyle 

orantılıdır. U1∞/U2∞ oranına doğru gerilim değiştirme oranı denir. 

Yanıt eğrisi için en önemli karakteristik büyüklük T yanıt süresi veya ölçü devresinin 

zaman sabiti olup, 

 

oo

0

dt)].t(w1[T  (2.44) 

alanı (yüzeyi) ile tanımlanır. 

Şekil 2.18a’da basamak fonksiyonu yanıt eğrisi aperiyodik olan bir dört uçlunun en 

basit hali gösterilmiştir. Böyle bir yanıt eğrisi RC-yanıtı olarak tanımlanır. 

 

ġekil 2.18 : Bölücülerinin eşdeğer devreleri ve basamak fonksiyonu yanıtları [3]. 

Şekil 2.18b, basamak fonksiyonu yanıtı, sönümlü bir titreşim olan bir dört uçluyu 

gösterir. Burada yanıt süresinin belirlenmesi için farklı işaretli (pozitif ve negatif) 

kısmi alanlar (yüzeyler) söz konusudur. T1 zamanı, gerilimin yükseltilmesine, yani 

cephesine ait yanıt için, T/T1 oranı da ölçü devresinin sönümü için birer ölçü olarak 

kabul edilebilirler. Böyle bir basamak fonksiyonu yanıtına da RLC- yanıtı denir. 

Pratikte uygulanan darbe gerilimi ölçme devrelerinde, ekseriya çok karışık elektrik 

devreleri etkili olmaktadır; dolayısıyla çok farklı basamak fonksiyonu yanıtları söz 

konusu olur. Kuvvetli aşırı titreşimde, T bir ölçme devresi için T1 süresi küçük 

olmalı ve T/T1 oranı da mümkün olduğu kadar 1 değerine yakın olmalıdır. Aksine 

osiloskopta basamak fonksiyonunun başlangıç noktası, ya çok yavaş titreşimden 

(a) 

(b) 

(a) 
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veya süperpoze olan titreşimlerden dolayı, oldukça hatalı tespit edilir. Oysa T1 

zamanı, büyük ölçüde sıfır noktasının tayinine bağlıdır. Bu nedenle bu gibi 

durumlarda basamak fonksiyonu yanıtına ait başlangıç noktası, cephenin doğrusal 

olarak uzatılması halinde, bunun sıfır ekseniyle kesişme noktası olarak tanımlanır. 

Gerilimin genliğinde % 5’ten daha büyük ölçme hatası olmaması için, ölçme 

devrelerinin yanıt süreleri, aşağıdaki değerlerden küçük olmalıdır: 

Tam ve sırtta kesik 1.2/ 50’lik darbe gerilimlerinde T ≤ 200 ns; 

Td’ye kadar yaklaşık doğrusal yükselen kama şeklindeki darbe gerilimlerinde zaman 

sabiti T ≤ 0.05 Td. 

Ölçme devrelerinin teorik olarak incelenmesi için, Laplace dönüşümlerinden 

yararlanması uygundur. Burada söz konusu dönüşümler Çizelge 2.3’te verilmiştir. 

Çizelge 2.3 : Gerekli Laplace dönüşümleri. 

Açıklama t domeni s domeni 

Basamak fonksiyonu olarak 

giriş gerilimi 
u1(t)=U1≈s(t) 

s

U
(s)U 1

1
  

Basamak fonksiyonu olarak 

çıkış gerilimi 
U2(t)=U2≈w(t) )s(G.

s

U
(s)U 2

2
  

Normalize edilmiş transfer 

fonksiyonu 
- 

)s(U

)s(U
.

U

U
G(s)

1

2

2

1



  

Yanıt süresi 



0

dt)].t(w1[T  )]s(G1[s/1limT
0s




 

 

Darbe tekniğinde bir basamak fonksiyonu yanıtını tanımlamak üzere, ekseriya Tq 

yükselme süresinden söz edilir. Ta yükselme süresi deyince, basamak fonksiyonuna 

ait yanıtın tepe değerinin %10’undan %90’ına kadar geçen süre anlaşılır. 

T

t

e1)t(w


  (2.45) 

şeklindeki üstel bir fonksiyon için Ta yükselme süresi, 

T.2,2Ta   (2.46) 

dir. Aynı koşullarda sistemin sıfır frekansı da 
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T2

1
fs


  (2.47) 

ile tanımlanır. 

Hızlı değişen yüksek gerilimlerin ölçülmesinde elektriksel durum değişikliklerinin 

sonlu yayılma hızı nedeniyle, ekseriya hacimsel bakımdan belli bir yer kaplayan 

ölçme devrelerinde yürüyen dalga yansıma ve kırılmalarının önemli etkileri vardır. 

Bu bakımdan gerilim bölücüsü, yüksek gerilim bağlantı iletkeniyle birlikte göz 

önüne alınır [6]. 

Yıldırım ve bağlama darbe gerilimlerinde söz konusu olan değişmeleri için, ölçme 

devresinin özelliklerine, daha çok gerilim bölücüsünün özellikleri etkir. Bu nedenle 

aşağıdaki incelemelerde toplu elemanlı basit eş değer devrelerle verilen darbe 

gerilimi bölücülerinin iki temel tipi üzerinde durulacaktır. 

2.3.2.2 Dirençsel gerilim bölücü 

Şekil 2.19a’da dirençsel gerilim bölücülü bir ölçme devresi ve Şekil 2.19b’de toprak 

kapasiteli eşdeğer devresi gösterilmiştir. Burada K ölçü kablosu, KO katot ışınlı 

osiloskoba kablonun Z karakteristik empedansına eşit değerde bir direnç yardımıyla 

bağlanır. Dolayısıyla bölücünün alçak gerilim direnci 

ZR

ZR
R

'

2

'

2
2


  (2.48) 

olur.  

 

 

ġekil 2.19 : Dirençsel gerilim bölücülü darbe gerilimi ölçme devresi [6]. 

(a) (b) 
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Dirençsel gerilim bölücülerde ideal durumu bozan en önemli sorun, bölücünün R1 

yüksek gerilim direncine ait toprak kapasitesidir. Yalıtım nedeniyle, yüksek gerilim 

direncinin boyu büyüktür. Bu toprak kapasitesi, ilk yaklaşıklıkla, Şekil 2.19b’deki 

eşdeğer devrede gösterildiği gibi, yüksek gerilim direncinin ortasına yerleştirilmiş 

kabul edilebilir. Bölüm 2.2.1’de verilen açıklamalar göz önünde tutulursa, bu eşdeğer 

devreye ait basamak fonksiyonu yanıtı 

RT/t
e1)t(w


  (2.49) 

olur. TR zaman sabiti için yaklaşık olarak  

221 RRRR   (2.50) 

bağıntısı geçerlidir. Buna göre TR zaman sabiti 

RC
4

1
TR   (2.51) 

dir. Çıkış geriliminin sınır değeri 

21

2
12

RR

R
UU


   (2.52) 

olur. w(t)’nin şekli, aranan T yanıt süresi TR zaman sabitine eşit olan Şekil 3.3a’daki 

gerilim şekline benzer. 

Toprak kapasitelerinin düzgün dağıldığı kabulü ile C kapasitesinin R1’in toplam Ce 

toprak kapasitesinin 2/3’üne eşit alınabileceği gösterilebilir. Buna göre 

eRC
6

1
T   (2.53) 

olur. 

Düşey yerleştirilmiş silindir şeklinde olan dirençsel gerilim bölücülerinde Ce toprak 

kapasitesi için bölücünün yüksekliğine göre metre başına 15 ila 20 pF alınabilir. 

Buna göre, 3 m boyunda, direnci R = 10 kΩ olan 1 MV’luk bir gerilim bölücünün 

toprak kapasitesi 60 pF ve buna uygun olarak yanıt süresi de T = 100 ns olur. 

Dirençsel gerilim bölücüler, süresi çok büyük olmayan büyük eğimli darbe 
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gerilimlerinin ölçülmesinde tercihen kullanılır. Bağlama darbe gerilimleri için 

bölücüler, ısınma ve gerilim kaynağının yüklenmesi bakımından büyük R direnciyle 

inşa edilmek zorundadırlar. Bu da hızlı gerilim değişmelerinde iyi sonuçlar vermez. 

Yaklaşık 1 MV’un üstündeki gerilimlerde yanıt eğrisi iyi olan bir dirençsel gerilim 

bölücüsü inşa etmek oldukça zordur. Çünkü bu durumda toprak kapasitelerinin 

etkisini, yüksek gerilim elektrotunun kapasitesini büyüterek kompanze etmek 

zorunluluğu vardır. Böylece kapasitif kumandalı bir gerilim bölücüsü elde edilir. 

Bunun, bölücü direncine paralel oldukça büyük bir kapasitesi bulunur. Bu kapasite 

ölçme devresinin (yüksek gerilim bağlantı iletkeninin) endüktansı ile tekrar bir 

titreşim devresi oluşturur ve bu yolla ölçme devresi tekrar bir RLC devresine 

dönüşür. 

Dirençsel Yıldırım Darbe Yüksek Gerilim Bölücüleri 

Dirençsel gerilim bölücüler DC yüksek gerilimler kadar yıldırım darbe yüksek 

gerilimlerin ölçülmesinde de kullanılmaktadır veya kapasitif ve karma tip gerilim 

bölücülerine göre birim basamak yanıt süreleri daha düşük olduğu için, genellikle 

darbe yüksek gerilim ölçümlerinde referans gerilim bölücüler olarak 

kullanılmaktadır. Şekil 2.20’de dirençsel gerilim bölücülerinin eşdeğer devresi 

görülmektedir. Burada L′ bölücünün direnç elemanlarının endüktansı, R′ ideal 

direnç, Cp′ seri dirençler arasındaki kapasite etkisi, Ce′ ise birim dirençlerin toprak 

potansiyeline göre kaçak kapasitedir.  

 

ġekil 2.20 : Dirençsel gerilim bölücülerinin eşdeğer devresi [7]. 
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Dirençsel gerilim bölücünün transfer fonksiyonu (2.37) bağıntısı kullanılarak 
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n
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)(1
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(2.54) 

olarak elde edilebilir. L/R ifadesi yüksek direnç değerine sahip gerilim bölücülerinde 

0,1 s’den daha düşüktür ve Cp << Ce olduğundan (2.51) bağıntısındaki transfer 

fonksiyonu ifadesi ve birim basamak yanıt karakteristiği sadeleştirilmiş olarak (2.52) 

ve (2.53) bağıntılarındaki gibi elde edilebilir. 
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(2.56) 

Dirençsel gerilim bölücüsünün teorik bant genişliği (2.52) bağıntısından birim 

basamak yanıtının 1/2 koşulu altında 

e

B
RC

f
46,1



 
(2.57) 

olarak hesaplanabilir. Birim basamak yanıtı karakteristiği kullanılarak dirençsel 

gerilim bölücülerinin yanıt süresi 

6

eRC
T 

 
(2.58) 

bağıntısı kullanılarak teorik olarak hesaplanabilir [7].  

Ön cephede kesikli yıldırım darbe yüksek gerilimlerinin ölçülmesi, T1 süresinin 1 

s’den daha düşük olması sebebiyle, gerilim bölücülerinin düşük direnç değerine 

sahip olmasını gerektirmektedir. Bu şekilde kesik darbelerin gerilim bölücüsünde 

yaratmış olduğu sıcaklık etkisi de minimuma indirgenmiş olur. DC yüksek 

gerilimlerde kullanılan dirençsel gerilim bölücülerdeki L/R < 0,1 s’den küçük olma 
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koşulu, yıldırım darbe ölçümleri söz konusu olduğunda L/R ≤ 10 ns koşulunu 

sağlamalıdır. Dirençsel gerilim bölücülerinde göz önünde bulundurulması gereken 

diğer önemli husus gerilim bölücüsünün toprak potansiyeline göre kaçak kapasitenin 

kontrolüdür. Gerilim bölücülerinin yüksek gerilim potansiyelinde tepe elektrot 

kullanmak kaçak kapasite etkisini minimuma indirgemekte ve dolaylı olarak bu etki 

bölücünün birim basamak yanıt süresine olumlu etki etmektedir. Ancak elektrot 

seçiminde dikkat edilmesi gereken başka özellikler de bulunmaktadır. Birim 

basamak süresinin bölücünün çevresinde bulunan toprak potansiyeline sahip 

nesnelere karşı aşırı duyarlı olması, birim basamak süresinin olumsuz etkilenmesinde 

önemli rolü vardır. Dirençsel gerilim bölücülerinin düşük gerilim kolunda gözönünde 

bulundurulması gereken özellikler arasında, alçak gerilim direncinin ve kullanılacak 

kablonun birbiriyle olan ilişkisi önemli bir yer tutmaktadır. Kablo empedansı ile 

alçak gerilim koluna ait direnci empedansı, kullanılacak gerilimin frekansına göre 

ilişkilendirilir [4, 7]. 

2.3.2.3 Kapasitif gerilim bölücü 

Şekil 2.21a’da kapasitif gerilim bölücülü bir ölçme devresi ve Şekil 2.21b’de ise 

bağlantı iletkeni endüktansını içeren eşdeğer devre gösterilmiştir. Burada K ölçme 

kablosu, osiloskop tarafında kablonun karakteristik empedansına eşit bir dirençle 

bağlanamaz. Aksi halde C kapasitesi bu direnç üzerinden (Z ≈ 100 Ω) çabucak 

boşalır. Şekilde gösterildiği gibi, kablonun bölücü tarafına seri olarak konan Z 

karakteristik empedansına eşit değerde bir direnç ise şöyle etki eder. Bölücünün 

alçak gerilim uçlarındaki gerilimin ancak yarısı kabloya geçer, kablonun sonu açık 

olduğundan, gerilim, burada iki katına çıkar ve böylece osiloskopta gene tam gerilim 

ölçülmüş olur. 

 

                                        (a)                                                          (b) 

ġekil 2.21 : Kapasitif gerilim bölücülü darbe gerilimi ölçme devresi [4]. 
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Yansıyan gerilim dalgası ise, kablo girişinde, çok yüksek frekanslar için C2 

kondansatörü kısa devre gibi etkidiğinden, yansıma veya kırılmaya uğramaz. 

Bölücünün değiştirme oranı, çok yüksek frekanslarda, yani hızlı değişen gerilimlerde 

1

21

C

CC 
 

(2.59) 

değerinden, alçak frekanslarda, yani yavaş değişen gerilimlerde 

1

k21

C

CCC 
 

(2.60) 

değerine yükselir. Ekseriya ölçü kablosunun Ck kapasitesi C2 yanında ihmal 

edilebilir. Kapasitif gerilim bölücülerinde, toprak kapasitesi, bölücünün değiştirme 

oranında bir düzeltme ile hesaba katılabilir. Yalnız burada yüksek gerilim bağlantı 

iletkeninin endüktansı bölücünün yanıt eğrisine büyük ölçüde etkir. Şekil 2.21b’deki 

eşdeğer devrede, ilk yaklaşıklıkla C1 kapasitesine seri bağlı bir L endüktansı hesaba 

katılmıştır. Bu devre için daha önce açıklanan bilgilerin ışığı altında  

ttw cos1)(   (2.61) 

denklemi elde edilir. Burada 

21

212 .
1

CC

CC

L


  (2.62) 

konmuştur. 

Kapasitif gerilim bölücülerinde, ekseriya yüksek gerilim tarafındaki bağlantı 

iletkenine ek bir amortisman direnci bağlanır. Bu durumda, artık, mevcut amortisman 

direncinden dolayı, bölücünün basamak fonksiyonu yanıtı, Şekil 2.21b’ye uygun 

olarak bir RLC yanıtı olur. Eğer amortisman dirençleri, aperiyodik sınır duruma 

karşılık gelen kısmi dirençler olarak, kapasitif gerilim bölücüsünün kapasite 

elemanlarına seri olarak bağlanırsa, o zaman yanıt eğrisi çok iyi olan bir gerilim 

bölücüsü elde edilir [8]. Böyle sönümlü titreşimli bir kapasitif gerilim bölücüsü, 

yüksek frekanslarda dirençsel bir gerilim bölücü gibi etkir. Dolayısıyla bölücü, çok 

geniş bir frekans bandında, yani süreleri çok farklı olan darbe gerilimlerinde, hatta 

alternatif gerilimlerin ölçülmesinde kullanılabilir. Bu ve buna benzer bölücü 



 
39 

devreleri için hesap, bölücüyü dağılmış elemanlı homojen bir sistem olarak almak ve 

denklemleri sayısal yöntemlerle çözmek suretiyle yapılabilir. 

Sönümlü Tip Kapasitif (Karma Tip) Yıldırım Darbe Yüksek Gerilim Bölücüleri 

Sönümlü tip kapasitif gerilim bölücüler, yüksek gerilim tekniğinde seri direnç-

kondansatör dizilimli (karma) gerilim bölücüler olarak bilinmektedir. Diğer gerilim 

bölücülerinin sahip oldukları özelliklere ek olarak, sönümlü tip kapasitif gerilim 

bölücüleri; yıldırım darbe, anahtarlama darbe ve AC yüksek gerilimlerinin 

ölçülmesinde, AC yüksek gerilimlerin üzerine bindirilmiş darbe yüksek 

gerilimlerinin ölçülmesinde, DC yüksek gerilimlerinin dalgalılık ölçümlerinde 

kullanılabilmektedir. Şekil 2.22’de sönümlü kapasitif gerilim bölücüsünün eşdeğer 

devresi verilmiştir. Burada; 

C′ : Kondansatör bloklarının kapasitesi (F) 

R′ : Seri direnç elemanları () 

L′ : Kondansatör ve direnç elemanlarının endüktansı (H) 

Cp′ : Kondansatör direnç blokları paralel kaçak kapasitesi (F) 

Ce′ : Kondansatör direnç bloklarının toprağa olan kaçak kapasitesi (F) 

V : Giriş gerilimi (kV) 

V2 : Çıkış gerilimi (V) 

C2 = C′ : Bölücünün alçak gerilim katındaki kapasite (F) 

R2 = R′ : Bölücünün alçak gerilim katındaki direnç () 

L2 = L′ : Bölücünün alçak gerilim katındaki endüktans(H) 

 

ġekil 2.22 : Sönümlü kapasitif gerilim bölücünün eşdeğer devresi [7]. 
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Sönümlü tip kapasitif gerilim bölücülerin, dirençsel gerilim bölücülerine göre birim 

basamak süreleri, devrede kullanılan kapasitelerden dolayı daha büyüktür. (2.52) 

bağıntısındaki temel birim basamak yanıt karakteristiği kullanılarak, bu tip gerilim 

bölücülerin karakteristiği (2.60) bağıntısındaki gibi elde edilebilir [7].  

 












1

)(

.

)sinh()cosh(

12
)(6

1)(
k

k

k

k
kat

p

e
t

BA

tb
b

a
tb

e
CC

C
tg

 

(2.63) 

Burada, 











22
1

Ck

C

C

C
A ep

 
(2.64) 
















e

p

C

kC
B

22

1


 
(2.65) 

L

R
a

2


 
(2.66) 

BLC

Ak
b

e

k

22


 
(2.67) 

Özet olarak, bu çalışmada, transfer karma tip gerilim bölücü standardıyla; 1,2/50 s 

zaman parametresine sahip yıldırım darbe yüksek gerilimlerini 1000 kV’a kadar, 

200/2500 s zaman parametresine sahip anahtarlama darbe yüksek gerilimlerini 850 

kV’a kadar ve 50 Hz şebeke frekanslı AC yüksek gerilimleri 250 kV’a kadar 

ölçebilecek olan ve bölüm oranı yaklaşık 1250:1 olan bölücünün tasarımı, yapımı ve 

analizleri gerçekleştirilecektir.  
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3.  SONLU ELEMANLAR YÖNTEMĠ 

Bu bölümde elektrik alan analizinde kullanılan kuvvetli bir analiz yöntemi olan sonlu 

elemanlar yöntemi (SEY), tezin amacına uygun içerikte tanıtılacaktır. İleride söz 

edileceği üzere bu tez kapsamında yapılan bilgisayar analizlerinde sayısal çözüm 

yöntemi olarak kullanılmıştır. Sırası ile SEY’in kısa tarihçesi, temelleri, çözüm şekli, 

bir, iki ve üç boyutlu problemler için çözüm adımları açıklanarak, yapılacak 

çözümlemeler için temel oluşturulmaya çalışılacaktır. 

3.1 SEY’in Kısa Tarihçesi 

SEY’in matematiksel olarak kökeni yaklaşık 50 yıl önceye dayanmaktadır. SEY’e 

temel oluşturacak deneme fonksiyonlarının kullanılması ile diferansiyel denklemlerin 

yaklaşıklık yöntemi ile çözülmesi ise daha eskiye dayanmaktadır. Lord Rayleigh ve 

Ritz deneme fonksiyonlarını diferansiyel denklemlerin yaklaşık çözümlerinin elde 

edilmesi için kullanmıştır. Buna ek olarak Galerkin aynı çözüm yöntemini sonuca 

erişmek amacı ile kullanmıştır. Bu eski yaklaşımların, modern SEY ile 

karşılaştırıldığında, en önemli sakıncası ve eksiği deneme fonksiyonlarının çözülmek 

istenilen problemin tüm alanına uygulanmak zorunda olmasıdır. 1940’larda Courant, 

alt alanlarda parçalı sürekli fonksiyon kavramını ortaya koymasına kadar, Galerkin 

yöntemi SEY için güçlü bir temel oluşturmaktaydı. Courant’ın ortaya attığı bu 

kavram SEY’in gerçek başlangıcı olarak kabul edilebilir. Sonlu eleman terimi ise ilk 

olarak 1960 yılında uçak zorlanma analizi içerisinde Clough tarafından 

kullanılmıştır.  

1960 ve 70’lerde SEY levha kabuk bükülme, basınç kapları ve genel üç boyutlu 

elastik yapıların analizinde kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca, akışkanlar ve ısı 

taşınımı problemlerinin çözümünde uygulama alanı bulmuştur. Bu zaman dilimi 

içerisinde dinamik analiz için kullanıldığı bilinmektedir [9]. 

Sonlu elemanlar yönteminin elektrik mühendisliği alanında ilk kullanımı yine 

1960’ların sonlarına denk düşmektedir. Bu alanda milat kabul edilebilecek ilk 
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uygulama, üçgen sonlu farklar adı altında ivmelendirme mıknatısları üzerine A. 

Winslow tarafından yapılmıştır. Helmholz denkleminin sonlu elemanlar yöntemi ile 

çözümü Alta Frequenza Konferansı’nda P. Silvester tarafından sunulmuştur. Elektrik 

makinaları için iki boyutlu doğrusal olmayan magnetostatik teknikler ilk olarak 

1970’lerde ortaya konulmuştur. Bu açılımların peşinden, doğrusal olmayan Eddy 

akımları yöntemleri, Eddy akımları kayıplarının bulunması için kullanılmıştır [10]. 

Günümüzde ise elektromagnetik ve elektrostatik problemlerin çözümünde SEY etkin 

bir şekilde kullanılmaktadır. Uygulama alanı ve güvenilirliği o kadar artmıştır ki, 

Elektrik Kabloları – Akım Değerlerinin Hesaplanması – Sonlu Elemanlar Yöntemi 

adı altında IEC tarafından TR 62095 numaralı standart yayınlanmıştır [6].  

3.2 SEY’in Ġlkesi 

Sonlu elemanlar yöntemi terminolojisi, iki boyutlu alan içerisinde bulunan Şekil 3.1, 

Şekil 3.2 ve Şekil 3.3 yardımı ile anlatılmaya çalışılacaktır. Şekil 3.1, fiziksel 

özellikleri tanımlı malzeme veya malzemelerden oluşan kapalı bir alandır. Tanımlı 

alanın sınırları, çözümün yapılacağı bölgeyi tanımlar. Bu kapalı alan, içinde ve 

sınırlarında bulunan her noktada tanımlı, alan değişkeni olarak adlandırılan, 

fonksiyon ile ifade edilir. Alan değişkeni, çözüm alanı içerisinde bilinmeyen ve 

değeri bulunmaya çalışılan fonksiyondur. Alan değişkeni ise, yaklaşıklık değişkeni 

ile tanımlanır. Yaklaşıklık işlevi, alan değişkeni fonksiyonunu bağımsız 

değişkenlerden oluşan kapalı cebirsel bir denklem takımına dönüştürür. 

V(x,y)

 

ġekil 3.1 : SEY’in uygulanacağı alan. 

Buraya kadar belirtilenlerin ışığında, SEY’in kullanılabilmesi için; 

 Çözüm yapılacak sistemin kapalı bir alan veya hacimden oluşması, 
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 Sistemde bulunan tüm malzemelerin fiziksel özelliklerinin tanımlı olması ve 

 Değerinin bulunmaya çalışıldığı fonksiyonun sistem içerisindeki her noktada 

tanımlı olması 

gerekmektedir. 

Tanımlanan sistemde çözümün yapılabilmesi için sistem sonlu elemanlara bölünür. 

Örnek olarak alınan bu sistemde 3 düğüm noktasına sahip üçgen sonlu eleman 

kullanılmıştır (Şekil 3.2). Bu eleman kapalıdır ve dx.dy’den oluşan diferansiyel bir 

eleman değildir. 

3

2

1

 

ġekil 3.2 : Çözüm alanında tanımlanan üçgen sonlu eleman. 

Bu sonlu eleman üzerinde ve içerisinde bulunan yaklaşıklık değişkeninin 

hesaplandığı her nokta, düğüm olarak adlandırılmaktadır. Elemanın üzerinde 

bulunmayan düğümler iç düğüm olarak adlandırılır ve diğer sonlu elemanlar ile 

bağlanamazlar. Düğüm noktası olmayan noktaların alan değişkenleri, düğüm 

noktalarının değerlerinin interpolasyonu yardımı ile bulunur. Şekil 3.2’de görüldüğü 

üzere üçgen elemanın sadece üzerinde ve köşelerinde 1, 2, 3 ile adlandırılmış düğüm 

noktaları mevcuttur. Bu durumda yaklaşıklık ifadesi 

1 1 2 2 3 3( , ) ( , ) ( , ) ( , )x y N x y N x y N x y     
 (3.1) 

şeklinde tanımlanabilir. Burada 1, 2, 3 alan değişkenleri ve N1, N2, N3 

interpolasyon fonksiyonları olarak tanımlanır. N1, N2, N3 fonksiyonlarının bir diğer 

adı da biçim fonksiyonlarıdır. 

SEY yaklaşımında; düğüm noktaları denklemleri değeri bilinmeyen sabitler olarak 

tanımlanırlar. İnterpolasyon fonksiyonları ise genellikle bağımsız değişkenlerden 

oluşan, polinom biçiminde, düğüm noktalarının değerini tanımlayan denklemlerdir.  
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Gerçek koşullarda çözüm yapılacak sistemde, gerçeğe yakın sonuçların elde edilmesi 

için birden fazla sonlu eleman kullanılarak işlem yapılmaktadır. Çözümün sürekli 

olması ve sistem içerisinde tanımsız alanın bulunmaması için sonlu elemanlar 

birbirleri ile birleştirilirler. Birleştirme işlemi birbirine yakın olan elemanların 

üzerinde bulunan düğüm noktalarının birleştirilmesi ile oluşturulur. Şekil 3.3’de 

görüldüğü üzere 2 düğümü, hem 1 hem de 2 numaralı elemanın sınır düğümü olur.   

(4)

(5)

(3)
(1)

(2)

4

5

6

7
1

2

3

 

ġekil 3.3 : Çözüm alanının bir kısmının üçgen sonlu elemana bölünmüş hali. 

Her iki elemana ait ortak düğümün alan değişkenleri ve yaklaşıklık değişkenleri eşit 

olduğundan farklı elemanların matematiksel eşitlikleri kurulmuş olur. İlgili denklem 

takımları çözülerek istenilen noktada çözüm elde edilebilir [9]. 

3.3 SEY’in Elektrik Alan Analizine Uygulanması  

Kısım 3.2’de temel olarak anlatılan SEY bu bölümde elektrik alan analizine 

uyarlanarak ayrıntılı şekilde adımları ile anlatılacaktır. 

SEY malzeme geometrisine bağlı olduğundan bir, iki, üç boyutlu analiz 

yapılmaktadır. Elektrik alan analizleri genellikle iki ve üç boyutlu geometriler 

üzerinde incelenmektedir. Eksenel simetrinin mevcut olduğu durumlar için iki 

boyutlu analiz, geometrinin karmaşık olduğu ve simetrik olmadığı durumlarda üç 

boyutlu analiz kullanılmaktadır. 

SEY’de çözümleme yapılırken şu işlem sırasına uyulması gerekmektedir. 

 Problemin geometrisinin oluşturulması, 
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 Problemde kullanılan elemanların malzemeleri tanımlanması (elektrik alan 

analizi için dielektrik sabitleri), 

 Sınır koşullarının belirlenmesi (fiziksel sınırlamaların belirlenmesi), 

 Problem çözümünde kullanılacak sonlu eleman türünün belirlenmesi, 

 Çözüm bölgesinin belirlenen sonlu elemanlara bölünmesi (ayrıklaştırılması), 

 Her bir eleman içerinde temel denklemin yazılması, 

 Çözüm bölgesindeki elemanların birleştirilmesi ve 

 Elde edilen doğrusal denklem takımının çözümüdür. 

3.3.1 Sınır koĢullarının belirlenmesi 

Fiziksel olarak üç sınır koşulu bulunmaktadır. 

 Dirichlet Türü (Birinci Tür) 

Bir sınırda, sınır üzerindeki potansiyel değeri belirlidir. 

 Neumann Türü (İkinci Tür) 

Bir sınırda, sınır üzerindeki potansiyelin türevi belirlidir. 

 Robbins Türü (Karma) 

Bir sınırda, sınır üzerindeki potansiyel ve türevi belirlidir. 

3.3.2 Sonlu elemanının belirlemesi 

Temel seçim kuralı problemin geometrisine bağlıdır. Geometrinin oluşturulduğu 

boyuta göre sonlu eleman belirlenir. Örneğin geometri bir boyutlu ise bir boyutlu 

sonlu eleman kullanılması zorunludur. Bu nedenle sonlu elemanlar bir, iki ve üç 

boyutlu elemanlar olarak gruplandırılır.  

Bir boyutlu eleman, iki düğüm noktasından oluşan bir çizgiden oluşmaktadır. İki 

boyutlu sonlu elemanlar ise geometrinin elvereceği şekilde seçilebilir, bir boyutlu 

eleman gibi herhangi bir kısıtlama yoktur. Üçgen, kare, çokgen veya herhangi bir 

geometri tanımına uymayan kapalı bir yüzey sonlu eleman olarak tanımlanabilir. 

Bazı sık kullanılan iki boyutlu sonlu eleman örnekleri Şekil 3.4’de verilmiştir. 
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ÇokgenDikdörtgenKareÜçgen

3

4

1

2

1 4

32

1 4

32

31

2

 

ġekil 3.4 : İki boyutlu sonlu eleman örnekleri. 

Üç boyutlu elemanlar için de, iki boyutlu elemanlar gibi, aynı durum söz konusudur. 

Eleman oluşturmada herhangi bir kısıtlama mevcut değildir. Sık kullanılan bazı üç 

boyutlu sonlu elemanlar Şekil 3.5’de gösterilmiştir.  

(tuðla)(tetrahedral)

5 8

76

4

2

1 3

2 3

41

Dörtyüzlü Dikdörtgenler Prizmasi

 

ġekil 3.5 : Üç boyutlu sonlu eleman örnekleri. 

3.3.3 Eleman içindeki temel denklemin yazılması 

Kısım 3.1’de belirtildiği üzere temel denklemin yazılabilmesi için yaklaşıklık 

fonksiyonlarının tanımlanması gerekmektedir. (u, v, w) genel koordinat sisteminde 

tanımlanan yaklaşıklık değişkenleri i+j+s ≤M olmak üzere 

(2)

0

( , , )
tN

i j s

M k

k

u v w a u v w



   

(3.2) 

şeklinde ifade edilebilir. Burada M polinom derecesi olarak ifade edilir. Nt
(2)

 toplam 

terim sayısı 

(2) [( 1)( 2)]/ 2tN M M  
 (3.3) 

denklemi ile bulunur. M = 1 olduğu birinci dereceden yaklaşıklık işlevi bir, iki, üç 

boyut için sırası ile; 
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1 2( )u a a u  
 (3.4) 

1 2 3( , )u v a a u a v   
 (3.5) 

1 2 3 4( , , )u v w a a u a v a w    
 (3.6) 

dir. İki boyutlu yaklaşıklık ifadesi koordinatlara bağlı terimlerinin bulunması için 

yardımcı olacak Pascal üçgeni Şekil 3.6’da gösterilmiştir. 

4. dereceden (quartic)

Kübik

Karesel

Lineer

2vu2u v

uv33u v

vu

2vu2

v

v4

v3

v22

4

3

u

u

u

u

1

 

ġekil 3.6 : Pascal üçgeni [11]. 

Üç boyutlu yaklaşıklık ifadesi koordinatlara bağlı terimlerinin bulunması için ise 

Pascal piramidi Şekil 3.7’de gösterilmiştir. 

uvw

v3

2wv

2v w2vu

2u v

uw

wv

v2

v

1

u

u

u3

2 2w

3w

w

u v

wu2 uw2

 

ġekil 3.7 : Pascal piramidi [11]. 
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3.3.3.1 Üç boyutlu yaklaĢıklık iĢlevinin katsayılarının bulunması 

Bu alt bölümde üç boyutlu sonlu eleman olarak sıklıkla kullanılan dörtyüzlü ve 

dikdörtgenler prizmasının yaklaşıklık işlevi katsayıları bulunacaktır. 

Dörtyüzlü Sonlu Elemana İlişkin Katsayılar 

Şekil 3.8’deki dörtyüzlü eleman kartezyen koordinatlarda dört düğümden oluşan bir 

yapıya sahiptir.  

1

2

3

4

(x  , y  , z  )

(x  , y  , z  )

(x  , y  , z  )

(x  , y  , z  )

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

0

x

y

z

 

ġekil 3.8 : Kartezyen koordinatlarda tanımlı dörtyüzlü sonlu eleman [11]. 

Elemanın bağımlı değişkeninin V potansiyel değeri olduğu varsayılırsa, her 

noktadaki potansiyel değeri doğrusal yaklaşıklık işlevi kullanılarak 

( , , )V x y z a bx cy dz     (3.7) 

genel denklemi ile yazılabilir. Bu durumda her düğümdeki potansiyel ifadesi 

1 1 1 1V a bx cy dz   
 (3. 8) 

2 2 2 2V a bx cy dz   
 (3.9) 

3 3 3 3V a bx cy dz   
 (3.10) 

4 4 4 4V a bx cy dz   
 (3.11) 

olur. Bu doğrusal denklem takımı çözülerek a, b, c, d katsayıları 
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1 1 2 2 3 3 4 4

1
( )

6
a aV a V a V a V

V
   

 
(3.12) 

1 1 2 2 3 3 4 4

1
( )

6
b bV b V b V b V

V
   

 
(3.13) 

1 1 2 2 3 3 4 4

1
( )

6
c cV c V c V c V

V
   

 
(3.14) 

1 1 2 2 3 3 4 4

1
( )

6
d d V d V d V d V

V
   

 
(3.15) 

eşitlikleri ile elde edilir. V, dörtyüzlünün hacmine eşittir ve değeri 

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

1

11

16

1

x y z

x y z
V

x y z

x y z



 

(3.16) 

ile bulunur. a, b, c, d içerisindeki katsayıların karşılıkları 

2 2 2

1 3 3 3 2 3 4 4 2 3 3 4 2 4 3 2 2 4 3 3 2 4

4 4 4

( ) ( )

x y z

a x y z x y z x y z x y z x y z x y z x y z

x y z

      

 

(3.17) 

1 1 1

2 3 3 3 4 3 1 3 1 4 1 4 3 1 3 4 4 1 3 3 4 1

4 4 4

( ) ( )

x y z

a x y z x y z x y z x y z x y z x y z x y z

x y z

       

 

(3.18) 

1 1 1

3 2 2 2 1 2 4 4 1 2 2 4 1 4 2 1 2 1 4 1 4 2

4 4 4

( ) ( )

x y z

a x y z x y z x y z x y z x y z x y z x y z

x y z

      

 

(3.19) 

1 1 1

4 2 2 2 3 2 1 2 1 3 1 3 2 1 2 3 2 3 1 3 1 2

3 3 3

( ) ( )

x y z

a x y z x y z x y z x y z x y z x y z x y z

x y z

       

 

(3.20) 
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2 2

1 3 3 3 2 2 4 4 3 3 4 2 3 4 2

4 4

1

1 ( ) ( )

1

y z

b y z y z y z y z y z y z y z

y z

       

 

(3.21) 

1 1

2 3 3 3 4 1 3 4 1 3 1 4 3 1 4

4 4

1

1 ( ) ( )

1

y z

b y z y z y z y z y z y z y z

y z

      

 

(3.22) 

1 1

3 2 2 2 1 4 2 1 4 2 4 1 2 4 1

4 4

1

1 ( ) ( )

1

y z

b y z y z y z y z y z y z y z

y z

       

 

(3.23) 

1 1

4 2 2 2 3 1 2 3 1 2 1 3 2 1 3

3 3

1

1 ( ) ( )

1

y z

b y z y z y z y z y z y z y z

y z

      

 

(3.24) 

2 2

1 3 3 4 2 3 4 2 3 2 4 3 2 4 3

4 4

1

1 ( ) ( )

1

x z

c x z x z x z x z x z x z x z

x z

       

 

(3.25) 

1 1

2 3 3 1 4 3 1 4 3 4 1 3 4 1 3

4 4

1

1 ( ) ( )

1

x z

c x z x z x z x z x z x z x z

x z

      

 

(3.26) 

1 1

3 2 2 4 1 2 4 1 2 1 4 2 1 4 2

4 4

1

1 ( ) ( )

1

x z

c x z x z x z x z x z x z x z

x z

       

 

(3.27) 

1 1

4 2 2 1 3 2 1 3 2 3 1 2 3 1 2

3 3

1

1 ( ) ( )

1

x z

c x z x z x z x z x z x z x z

x z

      

 

(3.28) 

2 2

1 3 3 4 3 3 2 2 4 2 3 3 4 4 2

4 4

1

1 ( ) ( )

1

x y

d x y x y x y x y x y x y x y

x y

       

 

(3.29) 
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1 1

2 3 3 1 3 3 4 4 1 4 3 3 1 1 4

4 4

1

1 ( ) ( )

1

x y

d x y x y x y x y x y x y x y

x y

      

 

(3.30) 

1 1

3 2 2 4 2 2 1 1 4 1 2 2 4 4 1

4 4

1

1 ( ) ( )

1

x y

d x y x y x y x y x y x y x y

x y

       

 

(3.31) 

1 1

4 2 2 1 2 2 3 3 1 3 2 2 1 1 3

3 3

1

1 ( ) ( )

1

x y

d x y x y x y x y x y x y x y

x y

      

 

(3.32) 

olarak ifade edilir. Bulunan bu katsayılar denklem (3.7)’de yerine konulduğunda 

eşitlik matrisel ifade ile; 

 

1 2 3 4 1

1 2 3 4 2

1 2 3 4 3

1 2 3 4 4

1
( , , ) 1

6

a a a a V

b b b b V
V x y z xyz

c c c c VV

d d d d V

   
   
    
   
   

    

(3.33) 

olur. (3.33) ifadesi kapalı biçimde yazılırsa 

4

1 1 2 2 3 3 4 4 i

1

( , , ) i

i

V x y z V V V V V   


     
 

(3.34) 

şeklini alır. α1, α2, α3, α4 fonksiyonları biçim işlevi veya şekil fonksiyonları olarak 

adlandırılır. Biçim fonksiyonlarına ait eşitlikler 

1 1 1 1 1

1
( , , ) ( )

6
x y z a b x c y d z

V
    

 
(3.35) 

2 2 2 2 2

1
( , , ) ( )

6
x y z a b x c y d z

V
    

 
(3.36) 

3 3 3 3 3

1
( , , ) ( )

6
x y z a b x c y d z

V
    

 
(3.37) 
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4 4 4 4 4

1
( , , ) ( )

6
x y z a b x c y d z

V
    

 
(3.38) 

olarak tanımlanır. α biçim işlevleri, dört köşe arasında doğrusal interpolasyon 

işlevleridir. i’inci köşe üzerinde, sadece o köşenin indisine sahip olan αi bire, 

diğerleri ise sıfıra eşittir. Biçim işlevlerinin bu özelliği 

1
( , , )

0
i j j j

i j
x y z

i j



 

  
(3.39) 

ve 

4

1

( , ) 1i

i

x y



 

(3.40) 

şeklinde yazılabilir. 

Sık kullanılan silindirsel ve küresel koordinatlarda biçim işlevlerinin elde edilmesi 

için yaklaşıklık işlevlerine ilişkin denklem (3.7) silindirsel ve küresel koordinatlar 

için sırasıyla 

( , , )V r z a br c dz      (3.41) 

( , , )V r a br c d        (3.42) 

yazılarak çözülür. Biçim işlevi bulurken polinomlardan oluşan denklem takımları ile 

işlem yapıldığından kartezyen koordinatlarda yapılan tüm işlemlerde (x, y, z) yerine 

silindirsel koordinatlarda (r, , z), küresel koordinatlarda (r, , ) yazılarak sonuca 

ulaşılabilir. 

3.3.3.2 Elektrik problemleri için sonlu eleman içindeki temel denklemin 

yazılması 

Sonlu eleman içindeki elektrik potansiyeli ifadesi polinomsal olarak elde edildikten 

sonra, elektrik alan değeri denkleme göre sabit bir değere eşittir. Bu durumda eleman 

içerisinde elektrik alan değerinin sabit ve aynı olduğu söylenebilir. Sonlu eleman 

içindeki elektrostatik potansiyel enerji ifadesi uyarınca 
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22( ) ( )1 1

2 2

e e

V V

W E dV V dV    
 

(3.43) 

şeklinde yazılır. Burada üç boyutlu çözüm bölgesi içinde serbest yüklerin 

bulunmadığı ( = 0) kabul edilir.  Eleman içindeki potansiyelin değişim bağıntısı 

4
( )

1

( , , ) e

i i

i

V x y z V V


 
 

(3.44) 

ve Vi sabit, i = i(x, y, z) olduğundan eleman içindeki potansiyelin gradyanı 

4
( )

1

e

i i

i

V V 


  
 

(3.45) 

olur. Bunu W
(e)

 bağıntısında kullanmak için V
(e)

2
 terimi çarpımların toplamı 

şeklinde yazılırsa 

4 4
2

( )

1 1

e

i j i j

i j

V V V  
 

    
 

(3.46) 

bulunur. Bu da enerji bağıntısında yerine konursa 

4 4
( )

1 1

1

2

e

i i j j

i j

W V dV V  
 

       
 

(3.47) 

bağıntısı elde edilir.  Burada 

( )e

i j ijdV k      (3.48) 

olarak belirtilirse W
(e)

 bağıntısı ikinci dereceden bir matris biçiminde 

( ) ( ) ( ) ( )1

2

T
e e e eW V K V             

 
(3.49) 

olur. Burada [V
(e)

] sütun matris, [V
(e)

]
T
 ise bu matrisin transpozesi (devriği) dir. 
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( )

1

( )

( ) 2

( )

3

( )

4

e

e

e

e

e

V

V
V

V

V

 
 
      
 
    

(3.50) 

( ) ( ) ( ) ( )

11 12 13 14

( ) ( ) ( ) ( )

( ) 21 22 23 24

( ) ( ) ( ) ( )

31 32 33 34

( ) ( ) ( ) ( )

41 42 43 44

e e e e

e e e e

e

e e e e

e e e e

k k k k

k k k k
K

k k k k

k k k k

 
 
      
 
    

(3.51) 

Bu matris, bir elemana ilişkin katsayılar matrisi olarak adlandırılır. Simetrik ve kare 

matris olan katsayılar matrisinin kij
(e)

 terimleri, i ve j düğümleri arasındaki ilişkiyi 

gösteren terimlerdir.  Katsayılar matrisinin terimleri 

( )e

ij i jk dV      (3.52) 

bağıntısında α(x, y, z) biçim işlevlerinin gradyanları kullanılarak hesaplanabilir. 

Skaler çarpımda 1i i j j k k      , 0i j i k j k       olduğu göz önüne 

alınarak 

( )

11 1 1

ek dV      (3.53) 

( ) 1 1 1 1 1 1
11

1 1

6 6

ek i j k i j k dV
V x y z V x y z

     

     

      
           

      


 
(3.54) 

( )

11 1 1 1 1 1 12

1
( ) ( )

36

ek b i c j d k b i c j d k dV
V

     
 

(3.55) 

( ) 2 2 2

11 1 1 1

1
( )

36

ek b c d
V

  
 

(3.56) 

( )

12 1 2

ek dV      (3.57) 

( ) 1 1 1 2 2 2
12

1 1

6 6

ek i j k i j k dV
V x y z V x y z

     

     

      
           

      


 
(3.58) 
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( )

12 1 1 1 2 2 22

1
( ) ( )

36

ek b i c j d k b i c j d k dV
V

     
 

(3.59) 

( )

12 1 1 1 2 2 22

1
( ) ( )

36

ek b i c j d k b i c j d k dV
V

     
 

(3.60) 

( ) 2 2 2 2 2 2

12 1 2 1 2 1 2

1
( )

36

ek b b c c d d
V

  
 

(3.61) 

( )

13 1 3

ek dV      (3.62) 

( ) 3 3 31 1 1
13

1 1

6 6

ek i j k i j k dV
V x y z V x y z
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veya genel olarak i = 1, 2, 3, 4 ve j = 1, 2, 3, 4 olmak üzere eleman katsayılar 

matrisinin terimleri 

( ) 2 2 2 2 2 21
( )

36

e

ij i j i j i jk b b c c d d
V

  
 

(3.82) 

eşitliğinden bulunabilir [11]. 

3.3.4 Sonlu elemanların birleĢtirilmesi 

Çözümlemenin yapılacağı sistemde sürekliliğin sağlanması için yapılan sonlu 

elemanların birleştirme işlemi Şekil 3.9’da görülen 2 dörtyüzlü eleman üzerinden 

açıklanacaktır. Şekil 3.9’da görülen (1) ve (2) numaralı ayrık eleman dörder adet 

düğüm noktasından oluşmaktadır.  
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(2)
(1)

8
7

5

31

4  

ġekil 3.9 : İki ayrık dörtyüzlü sonlu eleman [11]. 

(1) ve (2) numaralı ayrık eleman ait katsayılar matrisi sırası ile 

(1) (1) (1) (1)

11 12 13 14

(1) (1) (1) (1)

(1) 21 22 23 24

(1) (1) (1) (1)

31 32 33 34

(1) (1) (1) (1)

41 42 43 44

k k k k

k k k k
K

k k k k

k k k k

 
 
      
 
    

(3.83) 

(2) (2) (2) (2)

11 12 13 14

(2) (2) (2) (2)

(2) 21 22 23 24

(2) (2) (2) (2)

31 32 33 34

(2) (2) (2) (2)

41 42 43 44

k k k k

k k k k
K

k k k k

k k k k

 
 
      
 
    

(3.84) 

olarak ifade edilir. 

5

4 3

2

1

2

3

44

2

1
3

1

(1)
(2)

 

ġekil 3.10 : Birleştirilmiş iki sonlu eleman [11]. 

Şekil 3.10’da görüldüğü şekilde Şekil 3.9’daki elemanlar birleştirilir ise 1, 2, 3, 4, 5 

genel düğümlerine sahip bir sonlu eleman oluşur. Bu birleşik elemanın katsayılar 

matrisi ise 
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(3.85) 

olur. Bu katsayı matrisinin oluşturulurken, matrisin elemanları genel düğümler 

arasında belirlenir. Eğer genel düğümler, iki sonlu elemanın düğümlerini (yerel 

düğüm) içeriyorsa birleşik katsayılar matrisi elemanı, ayrık durumdaki katsayıların 

toplamına eşit olur. Buna göre birleşik katsayılar matrisi 

(1) (1) (1) (1)

11 14 13 12

(1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (2)

41 44 44 41 43 43 42 42
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21 24 24 21 23 23

0

0
b

k k k k

k k k k k k k k

K k k k k

k k k k k k k k

k k k k k k k

  

   

  

  (1) (2)

22 22k

 
 
 
 
 
 
    

(3.86) 

olur. Birden fazla sonlu elemanın olması durumunda bu işlemler tüm çözüm 

uzayında uygulanır.  

Katsayıların da elde edilmesinden sonra denklem (3.86) uygun iteratif yöntem ile 

çözülerek sonuç elde edilir. 

3.3.5 Üç boyutlu elektrik alan benzetimleri 

Bu bölümde sonlu elemanlar yöntemi (SEY) ile üç boyutlu elektrik alan analizi 

yapan bir programla yapılan benzetimler, ikinci bölümde açıklanan işlem sırası ile 

anlatılacaktır. Önce benzetim sırasında, benzetim yapılan programda kullanılan 

terimler kısaca açıklanacaktır. İncelenecek modelin ve sınır koşullarının 

oluşturulmasında kullanılan terimler aşağıda açıklanmıştır. 

 Electric Potential: Sınır koşulu olarak potansiyeli bilinen sınırlardaki 

elektriksel potansiyel değerinin yazıldığı bölümdür. Potansiyel değeri 

atanacak sınır yüzey veya nokta seçilir ve potansiyel değeri volt cinsinden 

girilir. 

 Ground: Toprak potansiyelini belirtir. V = 0 potansiyel değerine eşittir. 
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 Zero Charge/Symmetry: n.D = 0 olduğu bölgelerin tanımlanması için 

kullanılır. Bilindiği üzere, sonlu elemanlar yönteminin uygulanabilmesi için 

kapalı bir bölgeye gereksinim vardır. Deplasman vektörünün normalinin 

sıfıra eşit olduğu yüzey, bu yüzeye dik elektrik alan bileşeni değerinin sıfır 

olduğu yüzey anlamına gelir. Bu özellik, yapılacak analiz için oluşturulan 

modelin kapalı bir bölge içerisine alınması için kullanılır. 

 Continuity: n.(D1-D2) = 0 olduğu bölgelerin tanımlanması için kullanılır. 

Elektrik alanın sürekli olduğunu ifade eder. İzolatör gibi yalıtkan 

malzemelerin bulunduğu modellerde, yalıtkanın sınır koşulunu belirlemek 

için kullanılır.  

 Ağın oluşturulmasında kullanılan ve çözümün doğruluğuna etki eden 

terimler; 

 Maximum Element Size: oluşturulacak ağdaki elemanların en büyüğünün 

boyutunu belirler. Programın kullandığı varsayılan değer modelde bulunan en 

uzak mesafenin onda biri kadardır. 

 Maximum Element Size Scaling Factor: “Maximum Element Size” bölümüne 

değer girilmediği takdirde önem kazanır. Bu kısma girilen değer ile en büyük 

eleman boyutu çarpılarak ağ oluşturulur. Bu kısımdaki programın varsaydığı 

değer birdir ve sıfırdan büyük bir değer girilmelidir. Bu katsayı ne kadar 

küçükse oluşturulan ağ o kadar sık olur. 

 Element Growth Rate: ağı oluşturan elemanların bir bölgeden diğerine 

geçerken boyutlarının büyüme oranını veren katsayıdır. Bu katsayı bir ve 

birden büyük değerler alabilir. Örneğin bu değer 1,5 olarak belirlenmiş ise bir 

bölgeden diğerine geçerken eleman boyutu en fazla %50 büyüyebilir. 

 Mesh Curvature Factor: sınır bölgesinde bulunan ağı oluşturan elemanların 

boyutunun, geometri sınırındaki eğriliklerinin oranı ile karşılaştırarak 

oluşturulmasını sağlar. Eğrilik yarıçapı bu katsayı ile çarpılarak sınırdaki ağ 

elemanının en büyük boyutunu belirler ve değeri pozitif olmalıdır. Değerin 

küçük seçilmesi ile ağ sıklaşarak sınırda daha kesin sonuçların elde 

edilmesini sağlar. Ayrıca keskin veya eğrilik çapı küçük olan sınırlar için bu 

katsayı küçük olarak seçilmelidir. 
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 Mesh Curvature Cutoff: geometri üzerinde eğrilik çapı çok küçük olan 

bölgelerde çok sayıda eleman kullanarak ağın oluşturulmasını engeller. 

Program ağı oluştururken, eğer geometri içerisindeki en büyük uzaklıkla bu 

katsayının çarpımı, geometrinin eğrilik yarıçapından büyükse geometri 

eğrilik yapı çapını dikkate alır. 

 Resolution of Narrow Regions; dar bölgelerde ağı oluşturacak eleman 

tabakalarının sayısını belirler. Bu değer pozitif skaler olmalıdır. 

Ağ oluşturulduktan sonra ağ istatistikleri olarak adlandırılan bölümde kullanılan 

terimler; 

 Number of Degrees of Freedom; serbestlik derecesi sayısını belirtir. 

 Number of Mesh Points; ağdaki düğüm sayısını belirtir. 

 Number of Elements; ağı oluşturan eleman sayısını belirtir. 

 Minimum Element Quality; benzetimlerde ağı oluşturmak için kullanılan 

dörtyüzlü eleman için en küçük eleman kalitesi 

2 2 2 2 2 2 3/ 2

1 2 3 4 5 6

72 3

( )

V
q

h h h h h h


    
 

(3.87) 

denklemi ile elde edilir. Burada V eleman hacmini, h1, h2, h3, h4, h5, h6 değerleri ise 

dörtyüzlü elemanın kenar uzunluklarını göstermektedir. İdeal durumda q değeri bire 

eşittir. Oluşturulan ağın eleman kalitesi bire ne kadar yakın ise oluşturulan ağ o kadar 

doğru olacaktır. Kullanılan programda q değeri 0,1’den büyük ise eleman kalitesi 

çözümün doğruluğuna etkisi bulunmamaktadır. 

3.3.6 Modelin oluĢturulması 

Benzetimi yapılacak sistem, gerilim bölücü, tekerlekli ayaklar üstüne oturtulan bir 

kutu (alçak gerilim kısmı, LV part), 6 adet elektrot, yalıtkan boru, değişken toroid 

elektrot ve bu parçaları içerisine alan dikdörtgenler prizması şeklinde bir laboratuar 

ortamından oluşmaktadır. Model, Şekil 3.11’deki düzeneğin ölçülerine uygun olarak, 

üç boyutlu olarak kullanılan benzetim programında çizilmiş, malzemeleri ve sınır 

koşulları belirtilmiştir.  
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ġekil 3.11 : Modellenen gerilim bölücü. 

Daha sonra oluşturulan model sonlu elemanlar ağına programca otomatik olarak 

bölünmüş ve statik elektrik alan analizi için SEY kullanılarak çözülmüştür. 

3.3.6.1 Modelin boyutları ve malzeme tanımlamaları 

Şekil 3.11’den görüleceği üzere toroid elektrot, 120cm dış çapında, 25mm iç çapında 

halka şeklinde bir elektrottur. Uzunluğu 3,5 m olan gerilim bölücü ara elektrotlardan 

ve yalıtkan borulardan oluşmaktadır. 

Her toroid elektrot için belirtilen iç ve dış çaplarda analizler yapılmıştır. Bu 

durumların tümünün modellenmesi için 150 farklı çizim oluşturulmuştur. Örneğin 

Şekil 3.12’de gerilim bölücünün D = 120 cm, d = 25 cm, h = 15 cm için üç boyutlu 

çizimi görülmektedir. En dıştaki çizgiler ile gösterilen ise gerilim bölücünün 

içerisinde bulunduğu dikdörtgen şeklindeki kapalı ortamı temsil etmektedir  

İkinci işlem olarak modelde yer alan malzemeler tanımlanmıştır. Elektrotların ve 

toroidin alüminyumdan, yalıtkan borunun polipropilenden yapılmış olduğu kabul 

edilmiştir. Alüminyum için bağıl dielektrik sabiti 1, bağıl manyetik geçirgenlik 1 ve 

elektriksel iletkenlik 3,774 x 10
7
 S/m alınmıştır. Gerilim bölücünün gövde 

yalıtkanını oluşturan polipropilenin bağıl dielektrik sabiti 2.2, gerilim bölücünün 

çevresindeki ortamı oluşturan havanınki ise 1 alınmıştır. 

. 
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ġekil 3.12 : Tek toroid elektrotlu sisteminin üç boyutlu çizimi. 

Şekil 3.12’de D = 120 cm, d = 25 cm, h = 15 cm ölçülerine sahip tek toroidli bir 

gerilim bölücü düzeninin çizimi gösterilmiştir. 

 

ġekil 3.13 : Sistemin malzemelerinin belirlenmesi. 
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ġekil 3.14 : Sistemin sınır koşullarının belirlenmesi. 

Bilindiği üzere SEY ile çözümleme yaparken, oluşturulan modelin sonlu bir 

geometriye sahip olması gerekmektedir. Benzetimde kullanılan en dıştaki 

dikdörtgenler prizması şeklindeki ortamın işlevi budur. Bu geometri, elektrotların 

bulunduğu hacmi sınırlayarak SEY’in kullanılmasına olanak vermektedir. Bu 

geometrinin malzemesinin çözümlemede önemi yoktur.  

Çözümlemenin üçüncü adımı olarak problemin sınır koşulları tanımlanmıştır. 

Dirichlet sınır koşulları olarak, daha önce de belirtildiği gibi, gerilim bölücü 

tepesindeki elektrotun ve toroid elektrotun potansiyeli 1000 kV kabul edilmiş, en 

alttaki (tabandaki) elektrotun potansiyeli ise sıfır alınmıştır. Gerilim bölücüyü 

kuşatan çerçeveye (laboratuar duvarlarına) Neumann sınır koşulu uygulanmış ve 

V/n = 0 alınmıştır 

Yukarıdaki tanımlamalardan sonra çözüm bölgesi, programın olanakları ile üçgen 

sonlu elemanlardan oluşmuş ağa bölünmüştür. Örnek olarak Şekil 3.15’de tek toroid 

elektrotlu gerilim bölücü modelinin sonlu elemanlar ağı gösterilmiştir. 
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ġekil 3.15 : Modelin COMSOL ile sonlu elemanlar ağı. 

Ağ, her yüzü üçgen olan dörtyüzlü (tetrahedral) elemanlardan oluşmuştur. Şekil 

66’daki örnek için 309342 eleman, 420607 düğüm noktası kullanılarak ağ 

oluşturulmuştur. Sınırlarda ise 10282 adet üçgen eleman kullanılmıştır. Program ağı 

oluştururken varsayılan özellik olarak Çizelge 3.1’deki karakteristik değerleri 

kullanmıştır. 

Çizelge 3.1 : Modelde kullanılan ağ yapısını belirleyen özellikler. 

Maximum Element Size Scaling Factor 1 

Element Growth Rate 1.5 

Mesh Curvature Factor 0.6 

Mesh Curvature Cutoff 0.03 

Resolution of Narrow Regions 0.5 
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3.3.6.2 Transfer gerilim bölücü tasarım modeli 

Sönümlü tip kapasitif gerilim bölücünün belirlenen elektrot yapısı ile oluşturulan 

modeli Şekil 3.16’da verilmiştir. 

 

ġekil 3.16 : Oluşturulan gerilim bölücü modeli. 
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4.  COMSOL MULTIPHYSICS VE FEMM PROGRAMI ĠLE ALAN 

ANALĠZĠ 

4.1 GiriĢ 

Yüksek gerilim bölücüsü boyunca elektrik alan dağılımının düzgün olma 

zorunluluğu, yüksek gerilimlerin belirli bir hassasiyetle ölçülebilme gerekliliğini 

zorunlu kılmaktadır. Alan dağılımının hesabı oldukça karmaşıktır ve bu tür 

elektrostatik problemlerin çözümü için birçok sayısal yöntemden yararlanılmaktadır. 

Sonlu Farklar Yöntemi, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Yük Benzetim Yöntemi, Monte 

Carlo Yöntemi ve Sınır Elemanlar Yöntemi bu sayısal yöntemlerden bazılarıdır. 

Ancak sistemlerin ve problemlerin karmaşıklığı ve düzgün olmamaları nedeniyle, bu 

yöntemleri kullanarak çözüme ulaşmak için bilgisayar destekli analiz yapmak 

çözümün kolaylaşması açısından oldukça önemlidir. Tasarımı yapılan gerilim 

bölücünün alan dağılımının incelenmesi sırasında temeli Sonlu Elemanlar 

Yöntemi’ne dayanan FEMM (Finite Element Method Magnetics) Version 4.2 serbest 

kullanım bilgisayar programı ve modelleme yazılı olan COMSOL MULTIPHYSICS 

Version 3.5a programından yararlanılmıştır. 

4.2 Deney 

Deneyde 1000 kV’luk bir darbe yüksek gerilim bölücüsüne farklı boy ve ebatlarda 

elektrotlar takılarak her elektrot için bölücünün elektrik alan analizi, potansiyel 

dağılımı ve kapasite değerleri üzerindeki değişimi gözlenmiştir. Bu analizlerle 

elektrot tasarımı aşamasında elektrotların pratikteki etkileri yanında teorik elektrot 

tasarımındaki etkileri de gözlenerek tasarımda ideal çözüme ulaşmamızda faydalı 

olacağı düşünülmüştür. Analizlerde gerilim bölücüsüne her elektrot için 1000 kV 

gerilim uygulanmış ve sonuçlar her iki analiz programı için karşılaştırılmıştır.  

Sistem deneyi yapılması durumunda farklı kapasitif etkiler getireceği ve böylece 

analiz sonuçlarını etkileyebileceği için uygulanan gerilim, bölücünün konumu ve 

bölücünün laboratuardaki diğer cihazlarla olan uzaklığı değiştirilmeden sabit 

tutulmuş ve yalnızca elektrotlar değiştirilmiştir. Böylece yalnız ve yalnız 
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elektrotların etkisiyle oluşan değişim gözlenmiştir. Üzerinde çalıştığımız gerilim 

bölücü yapısını, farklı elektrot tipleri için hem Comsol hem de FEMM programları 

için incelendiğini göreceksiniz. 

4.3 Analizler 

Analiz sonuçları Elektrot-1’den Elektrot-15’e kadar olmak üzere her elektrot için 

ayrı ayrı verilmiştir. Analizler her elektrot tipi için, 1000 kV yüksek gerilim formu 

için gerçekleştirilmiştir. Bu aşamada elektrot yapılarının bölücünün elektrik alan 

dağılımına ve potansiyel dağılımına olan etkisi incelenmiş, kapasite değerleri 

belirlenmiştir. 

Gerilim bölücüde tepe elektrotu olarak dairesel kesitli metal (alüminyumdan 

yapılmış) toroid (halka) elektrot türünde bir elektrot kullanılması düşünülmüştür. 

Çözümlemelerde tepe elektrodun potansiyeli 1000 kV olarak alınmıştır. Topraklı 

(sıfır volt potansiyelli), karşı elektrot olarak gerilim bölücünün en altındaki 

alüminyum kasa seçilmiştir. Her durumda gerilim bölücünün tepe elektrodu 1000 kV 

potansiyelde, en alttaki metal kasa topraklı olarak alınmıştır. Her farklı elektrot 

durumu için model tekrar oluşturulup, sonlu elemanlar ağına bölünmüş ve çözümler 

yeniden yapılmıştır. Elde edilen benzetim sonuçlarından, bölücü yüzeyindeki elektrik 

alan dağılımının elektrot geometrisine, boyutlarına ve dizilişine göre değiştiği 

gözlenmiştir. Analizi yapılan elektrot düzenleri 1’den 15’e kadar 

numaralandırılmıştır. 
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Elektrot-1 İle Yapılan Analizler 

Analizi yapılan 1 numaralı tepe elektrotunun boyutları Şekil 4.1’de gösterilmiştir. 

Burada D = 120 cm, d = 25 cm’dir. 

 

ġekil 4.1 : Elektrot-1 düzeni. 

  

                                      (a)                                                         (b) 

ġekil 4.2 : Elektrot-1 için FEMM analizi ile potansiyel ve elektrik alan dağılımları. 
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FEMM analizi ile yapılan çalışma sonuçlarına ilişkin Elektrot-1 için  elde edilen 

potansiyel dağılımı Şekil 4.2a’da, elektrik alan dağılımı ise Şekil 4.2b’de 

gösterilmiştir. Elektrik alan şiddetinin maksimum olduğu toroid elektrodun ve alçak 

gerilim kutusunun çevresindeki dağılım Şekil 4.3’de verilmiştir. 

    

ġekil 4.3 : Elektrot-1 için elektrik alan şiddetinin maksimum olduğu noktalar. 

   

                   (a)                                (b)                                                (c) 

ġekil 4.4 : Elektrot-1 için COMSOL analizi. 

COMSOL analizi ile yapılan çalışma sonuçlarına ilişkin Elektrot-1 için oluşturulan 

sonlu elemanlar ağı Şekil 4.4a’da, yine Elektrot-1 için elde edilen potansiyel dağılımı 

Şekil 4.4b’de, elektrik alan dağılımı ise Şekil 4.4c’de gösterilmiştir.
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Elektrot-2 İle Yapılan Analizler 

Analizi yapılan 2 numaralı tepe elektrotunun boyutları Şekil 4.5’de gösterilmiştir. 

Burada D = 120 cm, d = 25 cm, h = 15 cm’dir. 

 

ġekil 4.5 : Elektrot-2 düzeni. 

  

                                   (a)                                                          (b)  

ġekil 4.6 : Elektrot-2 için FEMM analizi ile potansiyel ve elektrik alan dağılımları. 
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FEMM analiziyle yapılan çalışma sonuçlarına ilişkin Elektrot-2 için  elde edilen 

potansiyel dağılımı Şekil 4.6a’da, elektrik alan dağılımı ise Şekil 4.6b’de 

gösterilmiştir. Elektrik alan şiddetinin maksimum olduğu toroid elektrodun ve alçak 

gerilim kutusunun çevresindeki dağılım Şekil 4.7’de verilmiştir. 

  

ġekil 4.7 : Elektrot-2 için elektrik alan şiddetinin maksimum olduğu noktalar. 

   

                 (a)                                       (b)                                   (c) 

ġekil 4.8 : Elektrot-2 için COMSOL analizi. 

COMSOL analizi ile yapılan çalışma sonuçlarına ilişkin Elektrot-2 için oluşturulan 

sonlu elemanlar ağı Şekil 4.8a’da, yine Elektrot-2 için elde edilen potansiyel dağılımı 

Şekil 4.8b’de, elektrik alan dağılımı ise Şekil 4.8c’de gösterilmiştir.
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Elektrot-3 İle Yapılan Ölçümler 

Analizi yapılan 3 numaralı tepe elektrotunun boyutları Şekil 4.9’da gösterilmiştir. 

Burada D = 120 cm, d1 = d2 = d3 =  25 cm, h = 15 cm’dir. 

 

ġekil 4.9 : Elektrot-3 düzeni. 

  

                                 (a)                                                           (b)                              

ġekil 4.10 : Elektrot-3 için FEMM analizi ile potansiyel ve elektrik alan dağılımları. 
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FEMM analiziyle yapılan çalışma sonuçlarına ilişkin Elektrot-3 için  elde edilen 

potansiyel dağılımı Şekil 4.10a’da, elektrik alan dağılımı ise Şekil 4.10b’de 

gösterilmiştir. Elektrik alan şiddetinin maksimum olduğu toroid elektrodun ve alçak 

gerilim kutusunun çevresindeki dağılım Şekil 4.11’de verilmiştir. 

  

ġekil 4.11 : Elektrot-3 için elektrik alan şiddetinin maksimum olduğu noktalar. 

     

                   (a)                                       (b)                                         (c) 

ġekil 4.12 : Elektrot-3 için COMSOL analizi. 

COMSOL analizi ile yapılan çalışma sonuçlarına ilişkin Elektrot-3 için oluşturulan 

sonlu elemanlar ağı Şekil 4.12a’da, yine Elektrot-3 için elde edilen potansiyel 

dağılımı Şekil 4.12b’de, elektrik alan dağılımı ise Şekil 4.12c’de gösterilmiştir. 
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Elektrot-4 İle Yapılan Ölçümler 

Analizi yapılan 4 numaralı tepe elektrotunun boyutları Şekil 4.13’de gösterilmiştir. 

Burada D = 120 cm, d1 = d2 = d3 = 25 cm, h = 15 cm ve ikinci toroid, üst elektrot 

hizasındadır. 

 

ġekil 4.13 : Elektrot-4 düzeni. 

   

                                 (a)                                                           (b)                            

ġekil 4.14 : Elektrot-4 için FEMM analizi ile potansiyel ve elektrik alan dağılımları. 
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FEMM analiziyle yapılan çalışma sonuçlarına ilişkin Elektrot-4 için  elde edilen 

potansiyel dağılımı Şekil 4.14a’da, elektrik alan dağılımı ise Şekil 4.14b’de 

gösterilmiştir. Elektrik alan şiddetinin maksimum olduğu toroid elektrodun ve alçak 

gerilim kutusunun çevresindeki dağılım Şekil 4.15’de verilmiştir. 

  

ġekil 4.15 : Elektrot-4 için elektrik alan şiddetinin maksimum olduğu noktalar. 

     

                 (a)                                       (b)                                   (c) 

ġekil 4.16 : Elektrot-4 için COMSOL analizi. 

COMSOL analizi ile yapılan çalışma sonuçlarına ilişkin Elektrot-4 için oluşturulan 

sonlu elemanlar ağı Şekil 4.16a’da, yine Elektrot-4 için elde edilen potansiyel 

dağılımı Şekil 4.16b’de, elektrik alan dağılımı ise Şekil 4.16c’de gösterilmiştir. 
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Elektrot-5 İle Yapılan Ölçümler 

Analizi yapılan 5 numaralı tepe elektrotunun boyutları Şekil 4.17’de gösterilmiştir. 

Burada D = 120 cm, d = 12.5 cm’dir. 

 

ġekil 4.17 : Elektrot-5 düzeni. 

  

                                     (a)                                                           (b)                            

ġekil 4.18 : Elektrot-5 için FEMM analizi ile potansiyel ve elektrik alan dağılımları. 
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FEMM analiziyle yapılan çalışma sonuçlarına ilişkin Elektrot-5 için  elde edilen 

potansiyel dağılımı Şekil 4.18a’da, elektrik alan dağılımı ise Şekil 4.18b’de 

gösterilmiştir. Elektrik alan şiddetinin maksimum olduğu toroid elektrodun ve alçak 

gerilim kutusunun çevresindeki dağılım Şekil 4.19’da verilmiştir. 

  

ġekil 4.19 : Elektrot-5 için elektrik alan şiddetinin maksimum olduğu noktalar. 

     

                        (a)                                       (b)                                        (c) 

ġekil 4.20 : Elektrot-5 için COMSOL analizi. 

COMSOL analizi ile yapılan çalışma sonuçlarına ilişkin Elektrot-5 için oluşturulan 

sonlu elemanlar ağı Şekil 4.20a’da, yine Elektrot-5 için elde edilen potansiyel 

dağılımı Şekil 4.20b’de, elektrik alan dağılımı ise Şekil 4.20c’de gösterilmiştir. 
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Elektrot-6 İle Yapılan Ölçümler 

Analizi yapılan 6 numaralı tepe elektrotunun boyutları Şekil 4.21’de gösterilmiştir. 

Burada D = 120 cm, d1 = d2 = 12.5 cm, h = 15 cm’dir. 

 

ġekil 4.21 : Elektrot-6 düzeni. 

  

                                        (a)                                                           (b)                            

ġekil 4.22 : Elektrot-6 için FEMM analizi ile potansiyel ve elektrik alan dağılımları. 
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FEMM analiziyle yapılan çalışma sonuçlarına ilişkin Elektrot-6 için  elde edilen 

potansiyel dağılımı Şekil 4.22a’da, elektrik alan dağılımı ise Şekil 4.22b’de 

gösterilmiştir. Elektrik alan şiddetinin maksimum olduğu toroid elektrodun ve alçak 

gerilim kutusunun çevresindeki dağılım Şekil 4.23’de verilmiştir. 

  

ġekil 4.23 : Elektrot-6 için elektrik alan şiddetinin maksimum olduğu noktalar. 

     

                   (a)                                       (b)                                         (c) 

ġekil 4.24 : Elektrot-6 için COMSOL analizi. 

COMSOL analizi ile yapılan çalışma sonuçlarına ilişkin Elektrot-6 için oluşturulan 

sonlu elemanlar ağı Şekil 4.24a’da, yine Elektrot-6 için elde edilen potansiyel 

dağılımı Şekil 4.24b’de, elektrik alan dağılımı ise Şekil 4.24c’de gösterilmiştir. 
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Elektrot-7 İle Yapılan Ölçümler 

Analizi yapılan 7 numaralı tepe elektrotunun boyutları Şekil 4.25’de gösterilmiştir. 

Burada D = 120 cm, d1 = d2 = d3 = 12.5 cm, h = 15 cm’dir. 

 

ġekil 4.25 : Elektrot-7 düzeni. 

  

                                        (a)                                                           (b)                            

ġekil 4.26 : Elektrot-7 için FEMM analizi ile potansiyel ve elektrik alan dağılımları. 
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FEMM analiziyle yapılan çalışma sonuçlarına ilişkin Elektrot-7 için  elde edilen 

potansiyel dağılımı Şekil 4.26a’da, elektrik alan dağılımı ise Şekil 4.26b’de 

gösterilmiştir. Elektrik alan şiddetinin maksimum olduğu toroid elektrodun ve alçak 

gerilim kutusunun çevresindeki dağılım Şekil 4.27’de verilmiştir. 

  

ġekil 4.27 : Elektrot-7 için elektrik alan şiddetinin maksimum olduğu noktalar. 

     

                   (a)                                       (b)                                         (c) 

ġekil 4.28 : Elektrot-7 için COMSOL analizi. 

COMSOL analizi ile yapılan çalışma sonuçlarına ilişkin Elektrot-7 için oluşturulan 

sonlu elemanlar ağı Şekil 4.28a’da, yine Elektrot-7 için elde edilen potansiyel 

dağılımı Şekil 4.28b’de, elektrik alan dağılımı ise Şekil 4.28c’de gösterilmiştir. 
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Elektrot-8 İle Yapılan Ölçümler 

Analizi yapılan 8 numaralı tepe elektrotunun boyutları Şekil 4.29’da gösterilmiştir. 

Burada D = 120 cm, d1 = d2 = d3 = 12.5 cm, h = 15 cm ve ikinci toroid üst elektrot 

hizasındadır. 

 

ġekil 4.29 : Elektrot-8 düzeni. 

  

                                        (a)                                                           (b)                            

ġekil 4.30 : Elektrot-8 için FEMM analizi ile potansiyel ve elektrik alan dağılımları. 
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FEMM analiziyle yapılan çalışma sonuçlarına ilişkin Elektrot-8 için  elde edilen 

potansiyel dağılımı Şekil 4.30a’da, elektrik alan dağılımı ise Şekil 4.30b’de 

gösterilmiştir. Elektrik alan şiddetinin maksimum olduğu toroid elektrodun ve alçak 

gerilim kutusunun çevresindeki dağılım Şekil 4.31’de verilmiştir. 

  

ġekil 4.31 : Elektrot-8 için elektrik alan şiddetinin maksimum olduğu noktalar. 

     

                   (a)                                       (b)                                         (c) 

ġekil 4.32 : Elektrot-8 için COMSOL analizi. 

COMSOL analizi ile yapılan çalışma sonuçlarına ilişkin Elektrot-8 için oluşturulan 

sonlu elemanlar ağı Şekil 4.32a’da, yine Elektrot-8 için elde edilen potansiyel 

dağılımı Şekil 4.32b’de, elektrik alan dağılımı ise Şekil 4.32c’de gösterilmiştir. 



 
85 

Elektrot-9 İle Yapılan Ölçümler 

Analizi yapılan 9 numaralı tepe elektrotunun boyutları Şekil 4.33’de gösterilmiştir. 

Burada D = 120 cm, d1 = 12.5 cm, d2 = 25 cm, h = 15 cm’dir. 

 

ġekil 4.33 : Elektrot-9 düzeni. 

  

                                        (a)                                                           (b)                            

ġekil 4.34 : Elektrot-9 için FEMM analizi ile potansiyel ve elektrik alan dağılımları. 
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FEMM analiziyle yapılan çalışma sonuçlarına ilişkin Elektrot-9 için  elde edilen 

potansiyel dağılımı Şekil 4.34a’da, elektrik alan dağılımı ise Şekil 4.34b’de 

gösterilmiştir. Elektrik alan şiddetinin maksimum olduğu toroid elektrodun ve alçak 

gerilim kutusunun çevresindeki dağılım Şekil 4.35’de verilmiştir. 

  

ġekil 4.35 : Elektrot-9 için elektrik alan şiddetinin maksimum olduğu noktalar. 

     

                   (a)                                       (b)                                         (c) 

ġekil 4.36 : Elektrot-9 için COMSOL analizi. 

COMSOL analizi ile yapılan çalışma sonuçlarına ilişkin Elektrot-9 için oluşturulan 

sonlu elemanlar ağı Şekil 4.36a’da, yine Elektrot-9 için elde edilen potansiyel 

dağılımı Şekil 4.36b’de, elektrik alan dağılımı ise Şekil 4.36c’de gösterilmiştir. 
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Elektrot-10 İle Yapılan Ölçümler 

Analizi yapılan 10 numaralı tepe elektrotunun boyutları Şekil 4.37’de gösterilmiştir. 

Burada D = 120 cm, d1 = 25 cm, d2 = 12.5 cm, h = 15 cm’dir. 

 

ġekil 4.37 : Elektrot-10 düzeni. 

  

                                        (a)                                                           (b)                            

ġekil 4.38 : Elektrot-10 için FEMM analizi ile potansiyel ve elektrik alan        

dağılımları. 



 
88 

FEMM analiziyle yapılan çalışma sonuçlarına ilişkin Elektrot-10 için  elde edilen 

potansiyel dağılımı Şekil 4.38a’da, elektrik alan dağılımı ise Şekil 4.38b’de 

gösterilmiştir. Elektrik alan şiddetinin maksimum olduğu toroid elektrodun ve alçak 

gerilim kutusunun çevresindeki dağılım Şekil 4.39’da verilmiştir. 

  

ġekil 4.39 : Elektrot-10 için elektrik alan şiddetinin maksimum olduğu noktalar. 

     

                   (a)                                       (b)                                         (c) 

ġekil 4.40 : Elektrot-10 için COMSOL analizi. 

COMSOL analizi ile yapılan çalışma sonuçlarına ilişkin Elektrot-10 için oluşturulan 

sonlu elemanlar ağı Şekil 4.40a’da, yine Elektrot-10 için elde edilen potansiyel 

dağılımı Şekil 4.40b’de, elektrik alan dağılımı ise Şekil 4.40c’de gösterilmiştir. 
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Elektrot-11 İle Yapılan Ölçümler 

Analizi yapılan 11 numaralı tepe elektrotunun boyutları Şekil 4.41’de gösterilmiştir. 

Burada D = 60 cm, d = 16 cm’dir. 

 

ġekil 4.41 : Elektrot-11 düzeni. 

  

                                        (a)                                                           (b)                            

ġekil 4.42 : Elektrot-11 için FEMM analizi ile potansiyel ve elektrik alan        

dağılımları. 
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FEMM analiziyle yapılan çalışma sonuçlarına ilişkin Elektrot-11 için  elde edilen 

potansiyel dağılımı Şekil 4.42a’da, elektrik alan dağılımı ise Şekil 4.42b’de 

gösterilmiştir. Elektrik alan şiddetinin maksimum olduğu toroid elektrodun ve alçak 

gerilim kutusunun çevresindeki dağılım Şekil 4.43’de verilmiştir. 

  

ġekil 4.43 : Elektrot-11 için elektrik alan şiddetinin maksimum olduğu noktalar. 

     

                   (a)                                       (b)                                         (c) 

ġekil 4.44 : Elektrot-11 için COMSOL analizi. 

COMSOL analizi ile yapılan çalışma sonuçlarına ilişkin Elektrot-11 için oluşturulan 

sonlu elemanlar ağı Şekil 4.44a’da, yine Elektrot-11 için elde edilen potansiyel 

dağılımı Şekil 4.44b’de, elektrik alan dağılımı ise Şekil 4.44c’de gösterilmiştir. 
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Elektrot-12 İle Yapılan Ölçümler 

Analizi yapılan 12 numaralı tepe elektrotunun boyutları Şekil 4.45’de gösterilmiştir. 

Burada D = 60 cm, d1 = d2 =  16 cm, h = 15 cm’dir. 

 

ġekil 4.45 : Elektrot-12 düzeni. 

  

                                        (a)                                                           (b)                            

ġekil 4.46 : Elektrot-12 için FEMM analizi ile potansiyel ve elektrik alan        

dağılımları. 
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FEMM analiziyle yapılan çalışma sonuçlarına ilişkin Elektrot-12 için  elde edilen 

potansiyel dağılımı Şekil 4.46a’da, elektrik alan dağılımı ise Şekil 4.46b’de 

gösterilmiştir. Elektrik alan şiddetinin maksimum olduğu toroid elektrodun ve alçak 

gerilim kutusunun çevresindeki dağılım Şekil 4.47’de verilmiştir. 

  

ġekil 4.47 : Elektrot-12 için elektrik alan şiddetinin maksimum olduğu noktalar. 

     

                   (a)                                       (b)                                         (c) 

ġekil 4.48 : Elektrot-12 için COMSOL analizi. 

COMSOL analizi ile yapılan çalışma sonuçlarına ilişkin Elektrot-12 için oluşturulan 

sonlu elemanlar ağı Şekil 4.48a’da, yine Elektrot-12 için elde edilen potansiyel 

dağılımı Şekil 4.48b’de, elektrik alan dağılımı ise Şekil 4.48c’de gösterilmiştir. 
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Elektrot-13 İle Yapılan Ölçümler 

Analizi yapılan 13 numaralı tepe elektrotunun boyutları Şekil 4.49’da gösterilmiştir. 

Burada D = 100 cm, d1 = d2 = 20 cm, h = 40 cm’dir. 

 

ġekil 4.49 : Elektrot-13 düzeni. 

   

                                        (a)                                                           (b)                            

ġekil 4.50 : Elektrot-13 için FEMM analizi ile potansiyel ve elektrik alan        

dağılımları. 



 
94 

FEMM analiziyle yapılan çalışma sonuçlarına ilişkin Elektrot-13 için  elde edilen 

potansiyel dağılımı Şekil 4.50a’da, elektrik alan dağılımı ise Şekil 4.50b’de 

gösterilmiştir. Elektrik alan şiddetinin maksimum olduğu toroid elektrodun ve alçak 

gerilim kutusunun çevresindeki dağılım Şekil 4.51’de verilmiştir. 

  

ġekil 4.51 : Elektrot-13 için elektrik alan şiddetinin maksimum olduğu noktalar. 

     

                   (a)                                       (b)                                         (c) 

ġekil 4.52 : Elektrot-13 için COMSOL analizi. 

COMSOL analizi ile yapılan çalışma sonuçlarına ilişkin Elektrot-13 için oluşturulan 

sonlu elemanlar ağı Şekil 4.52a’da, yine Elektrot-13 için elde edilen potansiyel 

dağılımı Şekil 4.52b’de, elektrik alan dağılımı ise Şekil 4.52c’de gösterilmiştir. 
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Elektrot-14 İle Yapılan Ölçümler 

Analizi yapılan 14 numaralı tepe elektrotunun boyutları Şekil 4.53’de gösterilmiştir. 

Burada D = 80 cm, d = 10 cm, h = 25 cm’dir. 

 

ġekil 4.53 : Elektrot-14 düzeni. 

   

                                        (a)                                                           (b)                            

ġekil 4.54 : Elektrot-14 için FEMM analizi ile potansiyel ve elektrik alan        

dağılımları. 
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FEMM analiziyle yapılan çalışma sonuçlarına ilişkin Elektrot-14 için  elde edilen 

potansiyel dağılımı Şekil 4.54a’da, elektrik alan dağılımı ise Şekil 4.54b’de 

gösterilmiştir. Elektrik alan şiddetinin maksimum olduğu toroid elektrodun ve alçak 

gerilim kutusunun çevresindeki dağılım Şekil 4.55’de verilmiştir. 

  

ġekil 4.55 : Elektrot-14 için elektrik alan şiddetinin maksimum olduğu noktalar. 

     

                   (a)                                       (b)                                         (c) 

ġekil 4.56 : Elektrot-14 için COMSOL analizi. 

COMSOL analizi ile yapılan çalışma sonuçlarına ilişkin Elektrot-14 için oluşturulan 

sonlu elemanlar ağı Şekil 4.56a’da, yine Elektrot-14 için elde edilen potansiyel 

dağılımı Şekil 4.56b’de, elektrik alan dağılımı ise Şekil 4.56c’de gösterilmiştir. 
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Elektrot-15 İle Yapılan Ölçümler 

Analizi yapılan 15 numaralı tepe elektrotunun boyutları Şekil 4.57’de gösterilmiştir. 

Burada D = 60 cm, d = 16 cm’dir. 

 

ġekil 4.57 : Elektrot-15 düzeni. 

   

                                        (a)                                                           (b)                            

ġekil 4.58 : Elektrot-15 için FEMM analizi ile potansiyel ve elektrik alan        

dağılımları. 
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FEMM analiziyle yapılan çalışma sonuçlarına ilişkin Elektrot-15 için  elde edilen 

potansiyel dağılımı Şekil 4.58a’da, elektrik alan dağılımı ise Şekil 4.58b’de 

gösterilmiştir. Elektrik alan şiddetinin maksimum olduğu toroid elektrodun ve alçak 

gerilim kutusunun çevresindeki dağılım Şekil 4.59’da verilmiştir. 

  

ġekil 4.59 : Elektrot-15 için elektrik alan şiddetinin maksimum olduğu noktalar. 

     

                   (a)                                       (b)                                         (c) 

ġekil 4.60 : Elektrot-15 için COMSOL analizi. 

COMSOL analizi ile yapılan çalışma sonuçlarına ilişkin Elektrot-15 için oluşturulan 

sonlu elemanlar ağı Şekil 4.60a’da, yine Elektrot-15 için elde edilen potansiyel 

dağılımı Şekil 4.60b’de, elektrik alan dağılımı ise Şekil 4.60c’de gösterilmiştir. 
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15 elektrot düzeni için gerçekleştirilen tüm FEMM ve COMSOL alan analiz 

sonuçlarına Çizelge 4.1’de toplu olarak yer verilmistir. Bu çizelgelerde elektrot 

düzenleri için kritik elektrik alan siddeti, gerilim dağılımı, enerji miktarı ve kapasite 

değerleri bulunmaktadır. Alan analizi yazılım programlarının yapısı gereği DC 

gerilim altında gerçekleştirilmiştir. 

4.4 Elektrot Seçimi 

Analiz sonuçları Elektrot-1’den Elektrot-15’e kadar olmak üzere her elektrot için 

ayrı olarak değerlendirilmiştir. Yüksek gerilim bölücülerinde tepe elektrotu olarak 

çok farklı biçim, boyut ve yapıda elektrot sistemleri kullanılabilmektedir. Gerilim 

bölücülerinin bu elektrot sistemleriyle elektrik alan ve gerilim dağılımı belirlenmekte 

ayrıca sistemin kaçak kapasitesi de tespit edilebilmektedir. 

Yüksek gerilim bölücüsünün frekansa bağımlılık problemi, yüksek gerilim bölücüsü 

boyunca ortaya çıkan düzgün olmayan alan dağılımı ile ilişkilidir. Bölücünün 

girişindeki (yüksek gerilim kolu) ve çıkışındaki (alçak gerilim kolu) akımların 

farklılıklarının kaçak kapasitelerden kaynaklandığı bilinmektedir. Bu nedenle 

bölücünün kaçak kapasitenin varlığı, bölücü boyunca akacak akımın genliğinin ve 

fazının değişimine yol açmaktadır. Kaçak kapasiteler nedeniyle ortaya çıkan hatalar, 

yüksek gerilim bölücüsünün ve bölücüyü oluşturan her bir direncin ekranlanmasıyla 

ve ekranın belirli potansiyelde tutulmasıyla azaltılabilir. Eğer analizler sonucunda bir 

seçim yapılacaksa, en düşük kapasite değerine sahip gerilim bölücüsü ve tepe 

elektrotunu ideal tasarım olarak kabul etmek doğru olacaktır. 

Çizelge 4.1’deki analiz sonuçlarında da belirtildiği gibi en düşük kapasite değerinin, 

FEMM ve COMSOL analizi için Elektrot-15’te olduğu görülmektedir. FEMM ve 

COMSOL programlarındaki kapasite değerleri arasındaki farklılığın, FEMM 

analizindeki bağlantı parçalarının ihmali ve COMSOL analizinde ise oluşturulan 

ağların sıklıklarının yoğunluğu gösterilebilir. Bu özelliğinden dolayı profesyonel bir 

tasarım programı olan COMSOL’un doğruluk payının daha yüksek olduğu 

düşünülmektedir. 
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Çizelge 4.1 : Tüm elektrot çeşitleri için FEMM ve COMSOL analiz sonuçları. 

 E-1 E-2 E-3 E-4 E-5 E-6 E-7 E-8 E-9 E-10 E-11 E-12 E-13 E-14 E-15 

F
E

M
M

 i
le

 

Emax 

(kV/m) 
2,11 1,59 1,81 1,70 1,43 1,55 1,69 1,58 1,59 1,50 1,71 1,67 1,60 2,34 1,44 

W (J) 7,823 8,402 9,592 9,021 7,596 8,217 8,977 8,356 8,432 7,936 7,340 7,510 8,429 7,160 6,590 

U (kV) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

C (pF) 15,65 16,80 19,18 18,04 15,19 16,43 17,95 16,71 16,86 15,87 14,68 15,02 16,86 14,32 13,18 

C
O

M
S

O
L

 i
le

 

Emax 

(kV/m) 
5000 307,0 628,4 280,0 163,0 767,6 447,5 120,3 149,7 2091 9200 177,1 158,5 157,1 120,3 

W (J) 14,769 16,075 17,046 17,377 13,489 14,724 15,578 15,80 15,172 15,073 12,331 12,130 13,562 11,439 10,508 

U (kV) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

C (pF) 29,54 32,15 34,09 34,75 26,98 29,45 31,16 31,60 30,34 30,15 24,66 24,26 27,12 22,88 21,02 

E = Elektrot 
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ġekil 4.61 : Gerilim bölücü düzeneğinin belirlenen gerilim noktaları. 

Elektrot düzenlerine göre maksimum elektrik alan şiddetinin değerleri Çizelge 4.1’de 

verilmiştir. Çizelgeden FEMM analizi için ve COMSOL analizi için 15. elektrot 

sistemindeki alan şiddeti değerinin, diğer elektrot sistemlerine göre en uygun sonucu 

verdiği görülmektedir. Sistemin FEMM ve COMSOL analizi yapıldıktan sonra 

toroid elektrotun üzerinde ve alt kutunun sivri bölgelerinde alan şiddetinin çok 

yüksek olduğu saptanmıştır. Bu noktalar atlama ve delinme olasılığının en yüksek 

olduğu noktalardır. Gerilim bölücünün kaçak akımlarının sınırlandırılması, bölücü 

boyunca elektrik alan dağılımının düzgün olmasına bağlıdır. Kaçak akımların 

azaltılması pratik olarak gerilim bölücü boyunca oluşacak elektrik alanın düzgün 

olmasına bağlıdır. Tasarımı yapılan gerilim bölücünün alan dağılımı, temeli sonlu 

elemanlar Yöntemi’ne (SEY) dayanan FEMM (Finite Element Method Magnetics) 

Version 4.2 serbest kullanım bilgisayar programı ve COMSOL MULTIPHYSICS 

Version 3.5a programı kullanılarak farklı elektrot yapıları için gerçekleştirilmiştir. 

Minimum elektrik alan şiddetinin ve kaçak kapasite değerinin, Şekil 4.57’de verilen 

15 numaralı elektrot düzeni tarafından sağlandığı belirlenmiştir. 

Gerilim dağılımının düzgün olması beklentisi, çalısmayı farklı analizler ve 

karsılaştırmalar yapmayı zorunlu kılmaktadır. Şekil 4.61’de gösterilen noktalarda 

sırasıyla 900 kV, 800 kV, 700 kV, 600 kV, 500 kV, 400 kV, 300 kV, 200 kV, 100 

kV gerilim değerlerinin görülmesi beklenen ideal bir durum olacaktır. Elde edilen 

değerler Çizelge 4.2’de verilmiştir. 
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Çizelge 4.2 : Elektrotlar için FEMM ve COMSOL analizi gerilim dağılımları. 

Elektrot  1.nokta 2.nokta 3.nokta 4.nokta 5.nokta 6.nokta 7.nokta 8.nokta 9.nokta 

1 
FEMM  855000 695000 575000 488000 411000 332000 252000 183400 89600 

Comsol 725000 420000 465000 400000 385000 385000 310000 370000 90000 

2 
FEMM  810000 640000 440000 360000 438000 294000 228000 160000 80000 

Comsol 740000 444000 485000 425000 400000 400000 400000 325000 37500 

3 
FEMM  864000 735000 616000 530000 445000 370000 285000 200000 97000 

Comsol 750000 450000 495000 425000 410000 410000 325000 395000 98000 

4 
FEMM  950000 836000 697000 588000 490000 397000 313000 214000 103000 

Comsol 850000 510000 575000 490000 460000 470000 375000 390000 109000 

5 
FEMM  794547 657408 554590 463000 384000 321184 248000 173000 84000 

Comsol 650000 370000 400000 345000 325000 345000 287500 315000 78000 

6 
FEMM  857454 724000 607000 514000 420000 350000 276000 189000 104000 

Comsol 680000 385000 410000 360000 340000 345000 275000 325000 80000 

7 
FEMM  818000 680000 570000 485000 407000 334000 265000 178000 98000 

Comsol 695000 410000 460000 390000 375000 365000 305000 360000 85000 

8 
FEMM  878000 743000 612000 515000 435000 350000 272000 185000 94000 

Comsol 740000 398000 399000 315000 315000 315000 310000 360000 65000 

9 
FEMM  945000 852000 750000 650000 550000 460000 359000 260000 140000 

Comsol 510000 490000 475000 440000 405000 345000 121000 324000 61000 

10 
FEMM  900000 799000 710000 609000 518000 432000 334000 241000 144000 

Comsol 890000 776000 690000 623000 565000 511000 450000 368000 200000 

11 
FEMM  850000 737000 641000 560000 390000 301000 299900 216000 121000 

Comsol 820000 668000 580000 518000 468000 420000 370000 301000 180000 

12 
FEMM  974000 827000 691000 593000 494000 411000 318000 232000 128000 

Comsol 810000 645000 560000 502000 455000 411000 360000 295000 180000 

13 
FEMM  964000 878000 756000 655000 460000 356000 460000 260000 140000 

Comsol 855000 712000 625000 605000 510000 459500 405000 331000 210000 

14 
FEMM  876000 743000 640000 545000 460000 381000 292000 211100 111000 

Comsol 885000 706000 583000 505000 448000 399000 348000 283500 161000 

15 
FEMM  841000 675000 578000 574000 424000 350000 273000 195000 112000 

Comsol 780000 591000 506000 455500 404000 359500 315000 258000 160000 

 

Yapılan analizler sonucu buna en yakın değerleri veren yapının, en uygun elektrot 

yapısı olarak seçilmesi planlanmıştır. Şekil 4.62’de FEMM ile ve Şekil 4.63’de 

COMSOL ile tüm elektrotlara ait potansiyel (gerilim) ve elektrik alan dağılımları 

gösterilmiştir.  
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ġekil 4.62 : Elektrotların FEMM ile gerilim dağılımları. 

 

ġekil 4.63 : Elektrotların COMSOL ile gerilim dağılımları. 

Şekil 4.64’da Elektrot-1 için hem FEMM hem de COMSOL ile hesaplanan gerilim 

dağılımları birlikte çizilmiştir. Diğer elektrotlar (Elektrot-2, …, Elektrot-15) için hem 

FEMM hem de COMSOL ile elde edilen gerilim dağılımları Ek A’da verilmiştir. Ek 

B’de de tez kapsamında yapılan çalışmalardan hazırlanıp Elektrik-Elektronik-

Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği 13. Ulusal Kongresinde sunulan bildiri yer 

almaktadır. 
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ġekil 4.64 : Elektrot-1 için gerilim dağılımları. 
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5.  SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Yüksek gerilim bölücüsü boyunca elektrik alan dağılımının düzgün ve küçük genlikli 

olması, gerilim bölücünün ve ölçmenin güvenliği ve güvenirliği bakımından 

önemlidir. Bunu etkileyen ve kontrol edilmesini sağlayan etkenlerden birisi 

bölücünün yüksek gerilim ucunda kullanılan tepe elektrotudur. Tepe elektrotunun 

boyutu, biçimi ve konumu elektrik alan dağılımını değiştirir. Tepe elektrotlu bir 

gerilim bölücüde alan dağılımının analitik hesabı oldukça zordur. Bu problemlerin 

çözümü için genellikle sayısal yöntemler daha çok tercih edilmektedir. Bu çalışmada 

da gerilim bölücüdeki alan dağılımının incelenmesi için Sonlu Elemanlar 

Yöntemi’nden (SEY) yararlanılmış ve bu yöntemle çözüm yapan, serbest lisanslı 

FEMM Sürüm 4.2 ve modelleme yazılı olan COMSOL MULTIPHYSICS Version 

3.5a bilgisayar programı kullanılmıştır. 

Elektrik alan analizi yapılacak gerilim bölücünün, kullanılması olası tepe elektrotları 

boyutları, 1000 kV’luk, 3 m yüksekliğinde, yalıtkan kısımları polipropilenden, 

iletken kısımları alüminyumdan yapılmış, sönümlü tip kapasitif gerilim bölücüye 

uygun tepe elektrodu bulmaya yönelik olarak seçilmiştir. Gerilim bölücüde tepe 

elektrotu olarak dairesel kesitli metal (alüminyumdan yapılmış) toroid (halka) 

elektrot türünde bir elektrot kullanılması düşünülmüştür. Çözümlemelerde tepe 

elektrodun potansiyeli 1000 kV olarak alınmıştır. Topraklı (sıfır volt potansiyelli), 

karşı elektrot olarak gerilim bölücünün en altındaki alüminyum kasa seçilmiştir. Her 

durumda gerilim bölücünün tepe elektrodu 1000 kV potansiyelde, en alttaki metal 

kasa topraklı olarak alınmıştır. Her farklı elektrot durumu için model tekrar 

oluşturulup, sonlu elemanlar ağına bölünmüş ve çözümler yeniden yapılmıştır. Elde 

edilen benzetim sonuçlarından, bölücü yüzeyindeki elektrik alan dağılımının elektrot 

geometrisine, boyutlarına ve dizilişine göre değiştiği gözlenmiştir. 

SEY çözümlemelerinde gerilim bölücü dışına, deneysel çalışmalarda deneylerin 

içinde gerçekleştirildiği laboratuarı temsil etmek üzere 3 m yarıçapında, 5 m 

yüksekliğinde dikdörtgenler prizması şeklinde bir çerçeve çizilmiştir. Bu çerçevenin 

göz önüne alınması hem gerçek duruma uygun model oluşturmak hem de alan 
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çözümlemesinde yararlanılan sonlu elemanlar yöntemi için kapalı sınırlı bölge 

tanımlamak bakımından yararlı olmuştur.  

Elektrik alan şiddeti ve kapasite değeri incelendiğinde, her iki analiz programının 

sonuç olarak aynı düzeneğe olur vermesine rağmen üç boyutlu analiz yapan Comsol 

programının değerlerinin gerçeğe daha yakın olduğu saptanmıştır. Bu değer Comsol 

için Emax=120,3 kV/m ve C=21,02 pF iken, FEMM için Emax=1,44 kV/m ve C=13,18 

pF’dir ve bu sonucu toroid dış çapı 60 cm, iç çapı 16 cm olan Elektrot-15 

sağlamaktadır.  Ayrıca gerilim bölücü düzeneğinin alçak gerilim kolunun yapısal 

olarak köşekli olması elektrik alan şiddetinin maksimum değerinin bu noktalarda 

oluşmasına neden olduğu görülmektedir. Delinme ve atlama riskin bu noktalarda 

yüksektir. 

Gerilim dağılımının FEMM programıyla analizinde Comsol programına göre daha 

kabul edilebilir sonuçlar verdiği görülmektedir. Comsol programında bağlantı 

elemanlarının montajının uygun yapılmaması durumunda gerilim dağılımlarının 

gerçekten uzaklaştığı görülmektedir. Tüm bu sonuçların deneylerle desteklenmesi en 

sağlıklı sonuca ulaşmak için gereklidir. 

Sunulan çalışmada yapılanlara ek olarak, elektrot biçimleri sabit tutulup, gerilim 

bölücü yüksekliği ve gerilim düzeyi değiştirilerek alan dağılımları elde edilebileceği 

gibi farklı biçimli tepe elektrotları olan sistemlerde, bölücü yüksekliği sabit tutularak 

farklı gerilim seviyelerindeki alan dağılımları incelenebilir. Farklı elektrot türleri için 

kapasiteler hesaplanıp, gerilim bölücünün kapasitesine etkisi incelenebilir. Bunlar 

karşılaşılabilecek veya karşılaşılan durumları hızlı ve ekonomik olarak 

değerlendirmek açısından yararlı olur. Yüksek gerilimde elektriksel zorlanmaya ve 

boşalma olaylarına etki eden pek çok etkenin varlığı nedeniyle elde edilen teorik 

sonuçların kullanılabilir olabilmesi için benzetim sonuçlarının deneysel sonuçlar ile 

karşılaştırılması doğru sonuç ve kararlara ulaşmak için önemlidir. 

Bilindiği üzere SEY, incelenecek sistemin geometrisinin oluşturulması, malzeme, 

sınır koşullarının tanıtılması ve ağ yapısının oluşturulması sonucunda çözümün elde 

edilmesini sağlamaktadır. Sonucun doğruluğu ise oluşturulan ağın sıklığına bağlıdır. 

Ayrıca kullanılan çözüm yöntemi sonuca ulaşmada büyük rol oynamaktadır. Yapılan 

benzetimlerde geometri ne kadar küçük dörtyüzlü elemanlar ile ağa bölünür ise elde 

edilen sonuç o kadar gerçekçi olmakta ve teorik bilgilerle örtüşmektedir. Ağın 
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sıklaştırılması düğüm sayısının ve çözülmesi gereken denklem takımının artması 

anlamına gelmektedir. Bu noktada SEY’i çözüm aracı olarak kullanılan programın 

yapısı önem kazanmaktadır. Programın bilgisayar belleğini ve işlemcisini kullanma 

yüzdesi kullanılan bilgisayar kaynağına göre modelin SEY ile çözülememesine hatta 

ağın oluşturulamamasına neden olmaktadır. Geometride bulunan dar açılar ve sivri 

köşeler çözümü zorlaştırmakta ve aynı zamanda elde edilen sonucu olumsuz yönde 

etkilemektedir. Sonuca ulaşabilmede bir başka önemli nokta ise oluşturulan modelin 

boyutu ile ilgilidir. Tez kapsamında üç boyutlu benzetimler yapıldığından bellek ve 

işlemci kapasitesi ile ilgili sorunlarla sıkça karşılaşılmıştır. Bunun sonucu olarak 

SEY ile çözümleme yapıldığında geometriye ve model boyutuna bağlı olarak 

kullanılan bilgisayar kaynaklarının işlemci ve bellek yönünden gelişmiş olması 

gerekmektedir. 
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ġekil A.1 : Elektrot-2 için gerilim dağılımları. 

 

ġekil A.2 : Elektrot-3 için gerilim dağılımları. 
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ġekil A.3 : Elektrot-4 için gerilim dağılımları. 

 

ġekil A.4 : Elektrot-5 için gerilim dağılımları. 

 

ġekil A.5 : Elektrot-6 için gerilim dağılımları. 
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ġekil A.6 : Elektrot-7 için gerilim dağılımları. 

 

ġekil A.7 : Elektrot-8 için gerilim dağılımları. 

 

ġekil A.8 : Elektrot-9 için gerilim dağılımları. 
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ġekil A.9 : Elektrot-10 için gerilim dağılımları. 

 

ġekil A.10 : Elektrot-11 için gerilim dağılımları. 

 

ġekil A.11 : Elektrot-12 için gerilim dağılımları. 
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ġekil A.12 : Elektrot-13 için gerilim dağılımları. 

 

ġekil A.13 : Elektrot-14 için gerilim dağılımları. 

 

ġekil A.14 : Elektrot-15 için gerilim dağılımları. 
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