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DENEY KODU: TRF-2 

Yapılacak Deneyler 

1.Deney: Bir Fazlı Transformatörün Kısa Devre Deneyi ve Bakır Kayıplarının 

İncelenmesi 

2.Deney: Bir Fazlı Transformatörün Yüklü Çalışması, Regülasyon ve Verimin Bulunması 

1. Bir Fazlı Transformatörün Kısa Devre Deneyi ve Bakır Kayıplarının İncelenmesi 

Deneyi 

Kullanılacak Ekipmanlar 

-Enerji üniteli deney masası Y-036/001                    -A.C ölçüm ünitesi Y-036/005 

-Enerji analizatörü Y-036/004                                   -Bir faz transformatör Y-036/028 

-Jaglı kablo , IEC fişli kablo                                      -Hesap Makinesi 

 

1.1. Deneyin Amacı 

Transformatörün primer-sekonder sargılarının bakır kayıplarının bulunup kısa devre 

geriliminin saptanması. Transformatör eşdeğer devresindeki kaçak endüktansların elde 

edilmesi. 

1.2. Deneyle İlgili Teorik Bilgi 

1.2.1. Kısa Devre Deneyi 

Bu deneyin amacı bakır kayıplarının ve kaçak endüktansların ölçülmesidir. Kısa devre 

deneyinde transformatörün düşük gerilim sargı uçları kısa devre edilir ve yüksek gerilim 

sargı uçlarına değişken bir gerilim kaynağı yardımıyla nominal hat akımı uygulanır. Giriş 

gerilimi kısa devre esnasında çok küçük olduğundan, transformatörün uyartım kolundan 

ihmal edilecek bir akım akar. Böylece uygulanan gerilimin tümü sargı dirençleri ve 

endüktansları üzerine düşer. Uyartım kolu üzerinden geçen akım küçük olduğundan 

nüvede dolaşan akı da düşüktür. Dolayısıyla nüve kayıpları normal gerilim seviyesindeki 

kayıplara göre ihmal edilebilir düzeydedir. Gerçek güç kaybı sadece bakır kayıplarından 

oluşur. Test nominal akım değerinde uygulandığından bakır kayıpları nominal yükteki 
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bakır kayıplarına eşittir. Deney sırasında transformatörün giriş gerilimi, giriş akımı ve 

giriş gücü ölçülür. 

Transformatörün primerine göre seri empedansların genliği 

|𝑍𝑆𝐸| =
𝑉𝑆𝐶

𝐼𝑆𝐶

 

 

Akımın güç faktörü ise; 

𝑃𝐹 = cos 𝜃 =
𝑃𝑆𝐶

𝑉𝑆𝐶𝐼𝑆𝐶

 

Şeklindedir ve akımın açısı geridedir. Yani akım açısı negatiftir dolayısıyla empedansın 

açısı pozitif olur. 

𝜃 = cos−1
𝑃𝑆𝐶

𝑉𝑆𝐶𝐼𝑆𝐶

 

Bundan dolayı, 

𝑍𝑆𝐸 =
𝑉𝑆𝐶∠0

𝐼𝑆𝐶∠ − 𝜃
 

dir. Seri empedans 𝑍𝑆𝐸  , 

𝑍𝑆𝐸 = 𝑅𝑒ş+𝑗𝑋𝑒ş 

= (𝑅1 + 𝑎2𝑅2) + 𝑗(𝑋1 + 𝑎2𝑋2) ’ye eşittir. 

Bu tekniği kullanarak primere göre (primere indirgenmiş) toplam seri empedansı bulmak 

mümkündür fakat seri empedansı primer ve sekonder büyüklüklerine (bileşenlerine) 

ayırmak için kolay bir yöntem yoktur. Genel olarak, 

𝑋1 = 𝑎2𝑋2 = 0.5𝑋𝑒ş 

𝑅1 = 𝑎2𝑅2 = 0.5𝑅𝑒ş 

alınabilir. 

Burada; 

𝑎 =
𝑁1

𝑁2
     dönüştürme oranı 

N1, primer tarafın sargı sayısı,                                N2, sekonder tarafın sargı sayısı, 

R1, primer tarafın sargı direnci,                             R2, sekonder tarafın sargı direnci,                              

X1, primer tarafın kaçak reaktansı,                        X2, sekonder tarafın kaçak reaktansıdır. 
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       (c) 

Şekil 1.1 a) Transformatör Elektrik Devresi    b)Transformatör T Eşdeğer Devresi 

c) Transformatör Kısa Devre Deneyi Bağlantısı  
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1.3. Deneyin Yapılışı 

1. Adım: Deneye başlamadan önce transformatör etiket değerleri yardımıyla primer ve 

sekonder (220 V) sargılarının nominal akım değerlerini hesaplayınız.  

Ip  Is 
 

Not: Deneyde primer-sekonder sargılardan nominal akım değerlerinin üzerinde akım 

geçirmeyiniz. Bu sargıların yanmasına neden olabilir. 

*Şekil 1.2’deki deney bağlantısı yapılacaktır. Bunun için aşağıdaki adımları uygulayınız. 

 

Şekil 1.2 Bir Fazlı Transformatörün Kısa Devre Deneyi Devre Şeması 

2. Adım: Deney setinin “CONTROLS CIRCUIT ENERGY” kısmındaki 0-250 V AC 

enerji çıkışlarını “ENERGY ANALYSER” modülündeki L1-L2 uçlarına bağlayınız. 

3. Adım: Devre bağlantılarını Lab. Sorumlusuna kontrol ettiriniz. 
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4. Adım: Kaçak akım rölesini kaldırdıktan sonra “START butonuna” basarak deney 

setine enerji veriniz. 

5. Adım: Deney setinin “CONTROLS CIRCUIT ENERGY” kısmındaki “Adjustment (-) 

butonuna” basarak AC enerji kaynağını sıfıra yakın bir değere getiriniz. 

6. Adım: “STOP butonuna” basarak enerjiyi kesiniz.  

7. Adım: “ENERGY ANALYSER” modülünün U-V çıkışlarını, trafonun A1-B1 (380 V) 

uçlarına bağlayınız. 

8. Adım: Trafonun a3-b3 (220 V) sekonder uçlarını, “AC MEASUREMENT” 

modülündeki 0-15 A AC ampermetresine bağlayınız.  

9. Adım: Devre bağlantılarını Lab. Sorumlusuna kontrol ettiriniz. 

10. Adım: “START butonuna” basarak primer sargısına enerji veriniz.  

11. Adım: Ayarlı AC gerilim kaynağı vasıtasıyla tablodaki primer akımlarını elde etmek 

için primer gerilimini kontrollü olarak yavaş yavaş yükseltiniz. Tablodaki primer 

akımları için primer gerilimini, primer gücünü ve sekonder akımını ölçüp tabloya 

kaydediniz. 

Ip Vp Pp Is 

1 A    

2 A    

3.9 A (Nominal)    

12. Adım: “STOP butonuna” basarak enerjiyi kesiniz.  

14. Adım: 4. Sayfadaki primere indirgenmiş eşdeğer devreden ve tablodaki elde edilen 

sekonder akımlardan yararlanarak primere indirgenmiş sekonder akımın (I2
’) primer 

akımla aynı olduğunu doğrulayıp tabloya yazınız. 

Ip Is 𝑰𝟐
′  = 

𝑵𝟐

𝑵𝟏
𝑰𝟐 

1 A   

2 A   

3.9 A (Nominal)   
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13. Adım: Tabloya göre, kısa devre akımı (Isc), kısa devre gerilimi (Vsc) ve kısa devre 

gücünü (Psc) tabloya yazınız.  

Isc Vsc Psc 

   

14. Adım: Bu aşamada ise, bilinen Isc, Vsc ve Psc değerlerini kullanarak ve 3. Sayfadaki 

formüllerden yola çıkarak istenen değerleri hesaplayınız.  

cos𝜽 𝜽 𝒁𝑺𝑬 𝑹𝒆ş 𝑿𝒆ş 𝑹𝟏 𝑹𝟐 𝑿𝟏 𝑿𝟐 

         

 

Hesaplamalar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bir Fazlı Transformatörün Yüklü Çalışması, Regülasyon ve Verimin Bulunması 

Deneyi 

2.1. Deneyin Amacı 

Transformatörlerin yüklü çalışmasını inceleyip, regülasyon ve verimin etkenlerini analiz 

etmek. 

2.2. Deneyle İlgili Teorik Bilgi 

2.2.1. Tam Yük Deneyi 

Laboratuvarda transformatörün nominal değerde yüklenmesi halinde akım, gerilim ve 

güç ölçümleri yapılarak transformatörün gerçek özellikleri ve özellikle verimi 

hesaplanabilir. Bunun için primere nominal giriş gerilimi uygulanarak sekondere 
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bağlanan değişken yük direnç değeri nominal çıkış akımı elde edilene kadar değiştirilir. 

Primer akım, gerilim ve güç ile sekonder akım, gerilim ve gücü ölçülür. Ölçülen değerler 

yardımıyla transformatörün verimi ve gerilim regülasyonu bulunabilir.  

Gerilim regülasyonu: Transformatörün sekonder geriliminin boştaki ve yüklü 

durumdaki gerilimleri arasındaki farka, transformatörün gerilim değişmesi veya gerilim 

regülasyonu denir. 

%𝑅𝑒𝑔 =
𝐵𝑜ş𝑡𝑎𝑘𝑖 𝑉𝑆 − 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑦ü𝑘𝑡𝑒𝑘𝑖 𝑉𝑆 

𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑦ü𝑘𝑡𝑒𝑘𝑖 𝑉𝑆

𝑥100 

Regülasyon yüzdesi bilinen bir transformatör yüklendiği zaman sekonder geriliminin ne 

kadar değiştiği kolayca hesaplanabilir. Transformatörlerin % regülasyonu ne kadar 

küçükse kaçak akısı da o kadar azdır. 

Bilindiği gibi transformatöre verilen gücün bir kısmı demir ve bakır kayıpları olarak sarf 

edilmektedir yani transformatöre verilen gücün tamamı sekonderden alınamamaktadır. 

Transformatörden alınan gücün verilen güce oranına verim ( 𝜂 ) denir. 

𝜂 =
𝑃2

𝑃1

𝑥100 

2.3. Deneyin Yapılışı 

1. Adım: Tüm bağlantı kablolarını sökünüz.  

*Şekil 2.1’deki deney bağlantısı yapılacaktır. Bunun için aşağıdaki adımları uygulayınız. 

2. Adım: Deneye başlamadan önce transformatör etiket değeri yardımıyla sekonder (220 

V) sargısının nominal akım değerini hesaplayınız.  

Is 
 

3. Adım: Nominal sekonder akımı için kullanılması gereken direnç yükünün değeri kaç 

ohm’dur? Hesaplayınız.  

Ryük 
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Şekil 2.1 Bir Fazlı Transformatörün Yüklü Çalışması Devre Şeması 

4. Adım: Reostanın etiket değerini inceleyerek nominal sekonder akımında, reostanın 

neden kullanılamayacağını bilimsel olarak gösteriniz.  

*Sayısal sonuçlar ile düşüncenizi ispatlayınız. 
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5. Adım: Aynı reostanın 3. Adımda hesaplanan direnç değerinde kullanılabilmesi için 

öneride bulununuz.  

*Öneriniz: 

 

 

6. Adım: Reostayı avometre yardımıyla yaklaşık 32 Ω’a ayarlayınız. 

7. Adım: Deney setinin “MEASURABLE AC ENERGY” kısmındaki L1-N uçlarını 

trafonun A1-B1 (380 V) uçlarına bağlayınız.  

7. Adım: Trafonun a3-b3 (220 V) sekonder uçlarını, “ENERGY ANALYSER” 

modülündeki L1-L2 uçlarına bağlayınız. 

8. Adım: Devre bağlantılarını Lab. Sorumlusuna kontrol ettiriniz. 

9. Adım: “START butonuna” basarak devreye enerji veriniz.  

10. Adım: Sekonder devrede yük yok iken tablodaki değerleri ölçüp kaydediniz. 

11. Adım: “STOP butonuna” basarak enerjiyi kesiniz.  

12. Adım: “ENERGY ANALYSER” modülünün U-V çıkışlarından reostanın girişlerine 

bağlantı yaparak sekonder tarafı yükleyiniz. 

13. Adım: Devre bağlantılarını Lab. Sorumlusuna kontrol ettiriniz. 

14. Adım: “START butonuna” basarak devreye enerji veriniz.  

15. Adım: Sekonder devre yüklü iken tablodaki değerleri ölçüp kaydediniz. 

16. Adım: “STOP butonuna” basarak enerjiyi kesiniz.  

Is Vp Ip P1 Vs P2 % Reg ᶯ 

0 A 
 

0.08 A 
   

- 
 

~ 3.6 A        

Hesaplamalar: Regülasyon ve verim için 8. sayfadaki denklemleri kullanınız. 
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Soru: Trafonun sekonder sargısı yaklaşık yüzde kaç yüklenmiştir? 

Cevap:  

 

 

 

17. Adım: Trafoyu tam yüklemek için Lab. Sorumlusunu çağırınız.  

P1 P2 ᶯ 

   

18. Adım: “STOP butonuna” basarak enerjiyi kesiniz. 

19. Adım: “Kaçak Akım Rölesini” indiriniz. 

 


