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TRANSFORMATÖR DENEYİ 
 

Transformatörler genel olarak kapalı bir demir çekirdeğe sarılı iki sarımdan 

oluşurlar. Bunlardan giriş sarımına birincil, çıkış sarımına da ikincil denilmektedir. 
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Şekil 1. Transformatörün yapısı 

 

 

Transformatörler değişken akımın genliğini yükseltmede veya alçaltmakta 

kullanılırlar.  Kayıpsız bir transformatörün giriş ve çıkış genlikleri oranı birincil sarım 

sayısı N1 ile ikincil sarım sayısı N2’nin oranına eşittir. Kayıpsız transformatörün giriş ve 

çıkış değerleri için şu bağlantılar geçerlidir.  

 

                          V1            N1 

Gerilim için  :  ―   =   ― 

                          V2            N2 

 

 

                          I1            N2 

Akım için      :  ―   =  ― 

                          I2            N1 

 

 

Uygulamada karşılaşılan transformatörlerin çeşitli kayıpları vardır. Kayıpları olan 

bir transformatörün eşdeğer devresi aşağıda verilmiştir.  

Görüldüğü gibi transformatörün eşdeğer devresi kayıpsız bir transformatörden ve 

kayıplara neden olan devre elemanlarından oluşmuştur. Bu elemanlardan RS1 ve RS2 

sarımları bakır dirençlerini göstermektedir ve küçük oldukları için etkileri deneyde 

gözlenemeyecektir.  
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Şekil 2. Transformatörün eşdeğer devresi 

                                        

 

X1 ve X2 sarımların kaçak endüktansını göstermektedir. Sarımların oluşturduğu 

manyetik akının az bir kısmı diğer sarımdan geçmez ve böylece bir akı kaybı meydana 

gelir. Bu kaçaklar eşdeğer devrede ek endüktanslar olarak gösterilirler.  

 

LM her iki sarımdan geçen manyetik akıyı oluşturan endüktansı göstermektedir. RFE 

ise demir çekirdekte meydana gelen kayıpları göstermektedir.  

 

DENEYİN  YAPILIŞI : 
 

Bu deneyde kayıplı bir transformatörün giriş ve çıkış büyüklükleri çeşitli şartlar 

altında ölçülecektir. 

DİKKAT: Şebeke geriliminde çalışıldığı için devreyi deney sorumlusuna 

göstermeden çalıştırmayınız. 

Transformatörün boşta çalışması: Transformatörün sekonderi yüklenmemiş ise 

transformatör girişinde demir çekirdekli bir bobin özelliğini gösterir. Aşağıdaki devre 

yardımıyla çeşitli gerilimlerde primer akımın ve sekonder gerilimini ölçünüz. 
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                                                 Şekil 3. Deney bağlantı şeması 



Bulduğunuz değerleri alttaki tabloya yazınız ve değerlerin değişmesini çiziniz.  
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SORU  1 : Birincil akımı  I1  birincil gerilimi V1’e göre daha hızlı artmaktadır. Bu olayın 

nedenini açıklayınız.  

 

SORU  2 : Gerilim yükseldikçe transformatörün gerilimi düşürme oranı artmaktadır. Bu 

olayın nedenini açıklayınız.  

 

Transformatörün   yük  altında  çalışması : 

 

 Transformatörün sekonder devresine bir reosta bağlayınız.  

 Transforatörün girişine 220 V uygulayınız.  

 Reostayı ayarlayarak ikincil devreden aşağıdaki akımları çekiniz.  
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SORU  3 : Transformatörün giriş – çıkış akımları arasındaki ilişkiyi açıklayınız.               
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