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Ha különböző szigetelőanyagokat az

erővonalakkal párhuzamosan rétegezünk,

akkor az erőtér nem változik, minden egyes

anyagban azonos lesz a térerősség. Ellenben

ha a rétegezés merőleges az erővonalakra,

akkor az eltérő szigetelőanyagokban eltérő

térerősséget fogunk

tapasztalni. Az
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=
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összefüggés

értelmében minél nagyobb az anyag

permittivitása, annál kisebb benne a

térerősség, és fordítva.

A részletörés fizikája

A részleges kisülés egy erősen lokalizált

részleges letörés a szigetelő egy kis részében,

ahol a helyi elektromos tér meghaladja a

szigetelő helyi (pl. egy üreg miatt az eredetinél

kisebb) átütési szilárdságát. Egy tipikus

polietilén szigetelő átütési szilárdsága

Ep=700KV/mm addig a levegőé csak

El=3KV/mm. Ha gázzal (levegővel) töltött üreg

két fala közötti potenciálkülönbség elég nagy

ahhoz, hogy az elektronokat olyan sebességre

gyorsítsa, hogy a részecskék ütközése miatt a
gáz ionizálódik, kezdetét veszi a részleges

letörés folyamata.

A részletörés megjelenési formái

Az alaptípusok elkülönítése

A részleges kisülések elkülönítése a fázishelyzet eloszlása alapján is történhet.

Megfigyelhető, hogy amíg a koronakisülés a feszültség csúcsoknál jelenik meg,

addig a belső kisülés a nullátmenetek környezetében, a kúszókisülés pedig azok

után.

Belső kisülés Felületi kisülés Koronakisülés

Részkisülés mérő áramkörök

A soros mérőkör jobb a mérőkor hatásossága, azonban csak a földtől

elszigetelhető próbatárgyak mérhetőek vele. A soros mérőkörrel már mérhetőek

a földtől el nem szigetelhető próbatárgyak, ellenben a Cf földkapacitás zavaró

hatású, mivel a Δq' töltésú kiegyenlítő áramnak csak egy része halad át a Zm

mérőimpedancián.

Cél: elkülönítésre képes algoritmus tervezése és implementálása

neurális hálózat segítségével

A neurális hálózat:
• lokális feladatot ellátó műveleti elemből

(neuronból) áll

• minták alapján megtanult információk

segítségével képes valamilyen

meghatározott értékkel visszatérni

• tanulási és előhívási fázis

• Feladata: részletörések fázisszög szerinti

viselkedésének mintázatát felismerni

Villamos térerősség különböző anyagokban


