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ÖZET 

 
Transformatörler; enerji sistemlerinde elektrik enerjisini, elektromanyetik 

endüksiyon etkisi ile aynı frekansta fakat farklı büyüklükte elektrik enerjisine 

çevirmek amacı ile kullanılan cihazlardır. Transformatörler hareketsiz elektrik 

makineleri sınıfına girdiklerinden, kayıplarının minimum seviyede ve 

verimlerinin yüksek olması beklenir. Son yıllardaki teknolojideki gelişmeler 

doğrultusunda kuru tip transformatörlerin daha yaygın olarak kullanıldığı 

görülmaktedir. Bu tezin amacı, transformatör teknolojisindeki gelişmeler göz 

önüne alınarak kuru tip transformatörlerin bilgisayar ortamında Matlab 

programı kullanılarak bir modelinin oluşturulması ve bu model kullanılarak 

verimin nasıl etkileneceğinin gözlenmesidir. Bu çalışmada 400kVA’lık kuru tip 

bir transformatörün teknik değerleri kullanılarak verim arttırma teknikleri 

araştırılmış ve verimin nasıl artırıldığı simulasyon ortamında tespit edilmiştir.  
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ABSTRACT 

 
Transformers are devices which are used to convert electrical energy with 

electromagnetic induction effect at similar frequency but at different electrical 

energy level in energy systems. Since transformers are in the inactive electrical 

machine class, the losses are expected to be minimum and the efficiency to be 

maximum in them. Recently, with the technological improvements, it is 

observed that dry type transformers have been widely used. The aim of this 

thesis, concerning the technological improvements of transformers, is to form a 

model of dry type transformers in computer basis by using Matlab program 

and with the help of this model to observe how efficiency is affected. In this 

study, by using original values of a 400 kVA dry type transformer, it is studied 

how to gain the techniques of efficiency improvement and by this way the 

improvement of efficiency is identified at simulation medium.  
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 1. GİRİŞ 

 

Transformatörler elektrik makineleri arasında hareket etmeyen makine grubuna 

girmektedir. Girişlerine uygulanan enerjinin büyük kısmını, niteliğini değiştirmeden, 

yine elektrik enerjisi olarak çıkışlarına iletirler. Bu sebeple transformatörlerde enerji 

dönüşümü olmaz, sadece yapılarında kullanılan malzemelerde, küçük miktarda enerji 

şekil değiştirir ve ısı enerjisi olarak ortaya çıkarak çevreye yayılır. 

Transformatörlerde enerji dönüşümü olmadığı için, ortamda hareketi sağlayan 

mekanik enerjide yoktur. Hareket olayı önlenmiş olduğundan transformatörün 

hareket eden parçaları yoktur ve sistem statiktir [1]. 

 

Transformatörler ince, özel silisli saçlardan oluşan kapalı bir manyetik gövde (nüve 

veya çekirdek) ile bunun üzerinde yalıtılmış iletkenlerle sarılan sargılardan oluşurlar. 

Sargılardan birine primer sargı veya birinci devre, diğerine ise sekonder sargı veya 

ikinci devre adı verilir. Transformatör sargılarına gerilim değerlerine göre “Alçak 

Gerilim Sargısı” veya “Yüksek Gerilim Sargısı” gibi isimler verilmektedir [2]. 

 

Bir AG dağıtım şebekesinde kullanılan transformatörlerin güçleri, beslenen 

tüketicilerin kurulu güçlerinden hareketle tespit edilir.  

 

Türkiye’ de dağıtım trafoları 50-100-160-250-400-630-800-1000-1250 kVA olarak 

standartlaştırılmıştır. Bu trafolardan 250 kVA’ ya kadar trafoların bağlantı grupları 

YZN-11 250 kVA’ nın üzerindeki trafolar ise DYN-11 bağlantı grubuna sahiptir [2]. 

 

Elektrik santrallerinde generatörler tarafından üretilen  elektrik enerjisinin gerilimi 

çok yüksek değildir. Bu gerilimler trafolar tarafından yükseltilip düşürülebilir. Enerji 

sistemindeki enerji dönüşümleri trafolarla yapıldığından enerji kayıplarının minimum 

seviyede ve verimlerinin çok yüksek seviyede olması istenir. Ayrıca elektrik enerjisi 

taşıma verimi; taşıma gerilimi (U) ‘ nun yüksek olması ile doğru orantılıdır.  Elektrik 

enerjisi taşıma hatlarının direnci R (Ω), taşıma akımı I (A), taşıma gerilimi U (V), 

taşıma verimi (µ), taşınan güç (kW) ve güç katsayısı ( Cosφ ) ise elektrik enerjisi 

taşıma verimi [3]; 
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ϕ
η

22 .

.
1

CosU

RP
−=                    (1.1)   

 

eşitliği ile bulunur. Bu eşitliğe göre taşıma veriminin büyük olması için, taşınan güç 

(P) yi küçültmek düşünülemez. ( R )‘ nin  küçültülmesi iletken kesitinin 

kalınlaşmasına neden olur. Cosφ ise belirli bir oranda yükseltilebilir. Bu durumda en 

etkili yol, taşıma gerilimi (U)’ nun yükseltilmesidir. Gerilimin yükseltilmesi de 

ancak transformatörler yardımı ile gerçekleştirilebilir [3].  

 

Transformatörlerin Sınflandırılması 

 

Transformatörler çeşitli özellikleri dikkate alınarak şu şekilde sınıflandırılabilir [4]; 

 

• Manyetik Nüvenin yapılış şekline göre; 

• Çekirdek tipi 

• Mantel tipi 

• Dağıtılmış tip nüveli 

 

• Faz sayısına göre; 

• Primer ve Sekonderi aynı sayıda faza sahip olanlar 

• Primer ve sekonderi farklı sayıda faza sahip olanlar 

 

• Soğutma şekline göre; 

• Kuru Transformatörler 

• Yağlı Transformatörler 

 

• Kuruluş yerine göre; 

• İç mekanlarda kullanılan transformatörler (Yapı içi veya dahili tip) 

• Açık hava tipi transformatörler (Yapı dışı veya harici tip) 
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• Sargı tiplerine göre; 

• Silindirik sargılı 

• Dilimli sargılı 

 

• Çalışma prensiplerine göre; 

• Sabit gerilimli (şebeke, güç ve dağıtım transformatörleri gibi) 

• Sabit akımlı 

 

• Sargı durumlarına göre; 

• Yalıtılmış sargılı (Normal iki sargılı) 

• Oto transformatörler 

 

• Soğutucu cinsine göre; 

• Hava ile soğutulanlar 

• Yağ ile soğutulanlar 

• Su ile soğutulanlar 

 

• Kullanış amaçlarına göre; 

• Güç Transformatörleri 

• Ölçü Transformatörleri (Akım ve Gerilim transformatörleri) 

• Çeşitli aygıt, makine vb. yerlerde kullanılan transformatörler [4].  

 

Enerji Dönüşüm Yasaları 

 

Elektrik makinelerinde enerji dönüşümünün oluşabilmesi için “Faraday”, “Biot-

Savart” ve Amper yasalarından yararlanılır. Transformatörlerin çalışma prensibi, 

elektrik makinelerinin temelini oluşturan bu yasalar açıklanarak daha iyi anlaşılabilir 

[1].  
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Faraday (endüksiyon) yasası 

 

Lenz tarafından ortaya konan bu yasa endüksiyon yolu ile elektromotor kuvvetinin 

elde edilişini açıklamaktadır. Faraday ise bu yasayı elektrik makinelerine 

uygulamıştır. Endüksiyon yasasına göre, manyetik alan içerisinde bulunan bir 

iletkenin yarattığı düzleme, dik açı yaparak geçen akı miktarının zamana göre 

değişmesi ile bu iletkenin uçlarında bir gerilim endüklenir. Yani gerilimin 

endüklenmesi için, düzlemden geçen akı miktarının zamana göre değişmesi 

gerekmektedir. Bu değişimi iki şekilde elde etmek mümkündür [1]. 

 

Alternatif değişen manyetik alan kullanıp, manyetik alanın değeri her periyotta 

pozitif ve negatif değerler arasında zamana göre periyodik veya aperiyodik olarak 

değiştirilir. Manyetik alanın genliği ve yönü sabit tutulup, iletkenin düzlemi hareket 

ettirilerek, düzlemden geçen akı miktarı zamana göre değiştirilir.  

 

Yukarıda belirtilen iki yöntemdeki amaç, iletken düzleminden dik açı ile geçen akı 

miktarının zamana göre değiştirilmesidir. Bunlarda (1) numaralı yöntem 

transformatörlerde ve asenkron makinelerde uygulanırken, (2) numaralı yöntem 

senkron ve doğru akım makinelerinde kullanılır. 

 

Endüksiyon yasasına göre iki ucu açık olan bir iletkenin kendine özgü bir düzlem 

meydana getirebilmesi için uçlarından kıvrılarak, iki serbest ucunun yan yana 

getirilmesi gerekir. Ancak bu şekilde özel bir düzlem tarif edilebilir. Aksi halde, bir 

kıvrım meydana getirmeyen ve her iki ucu birbirine zıt yönlerde olan iletkenin tarif 

ettiği düzlem sayısı sonsuzdur. İşte bu kıvrılma işleminden sonra elde edilen şekle 

“sarım” adı verilir. Sarım sayısı N ile temsil edilir. N tane sarımın seri bağlandığı 

sarımlar grubuna da “bobin” adı verilir [1]. 

 

Eş. 1.2’  de endüksiyon yasasına göre sadece bir sarımın iki ucu arasında endüklenen 

elektromotor kuvveti (emk) ifadesi verilmektedir. Denklemden de görüldüğü gibi, 

akının zamana göre değişimi yoksa, yani bobinden geçen akı hareketli değilse, emk 

sıfır olacaktır. Denklemdeki – işareti endüklenen emk’nın kendini doğuran kaynağa 
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karşı, zıt olarak hareket etmekte olduğunu, matematik olarak akı ile emk arasında 

90º’lik faz farkı olduğunu ve gerilimin akıdan 90º geride olduğunu göstermektedir 

[1]. 

 

dt

d
Ne

ϕ
−=

                                                                                     (1.2) 

 

Burada manyetik akı zamanla değişmekte olduğundan, Eş. 1.3’deki gibi yazılabilir. 

 

)(tf=ϕ                                                                                      (1.3) 

 

Eğer kullanılan sarım sayısı N adete yükseltilir ve bu sarımlar da birbirlerine seri 

olarak bağlanırsa, bu durumda bu tür sarımlardan oluşan transformatörün birinci 

bobinindeki sarıma N1 ikinci bobinindeki sarıma N2 denilirse endüklenen emk Eş. 

1.2.a ve 1.2.b’deki gibi olur. 

 

dt

d
Ne

ϕ
11 −=

                                                                                  (1.2.a) 

 

dt

d
Ne

ϕ
22 −=

                                                                                  (1.2.b) 

 

Eş. 1.2 ve 1.3 den görüldüğü gibi ϕ  manyetik akısının zamana göre türevinin 

olabilmesi için zamanın fonksiyonu olması gerekir. Manyetik akının (ϕ ) birimi 

M.K.S. birim sisteminde Wb veya Tesla’dır [1]. 

 

Biot-Savart yasası   

 

Manyetik alan içine yerleştirilen bir iletkenden akım geçirildiğinde bir kuvvet etkir. 

Bu kuvvet iletkeni manyetik alan içerisinde hareket ettirmeye çalışır.  
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İletkene etkiyen vektörlerden F kuvvetinin değeri, iletkenin l uzunluğu boyunca, B 

manyetik homojen olduğu varsayılarak ve iletken sayısı bir alınarak Eş. 1.4’de 

verildiği gibi ifade edilir. 

 

Il
A

lIBF
ϕ

=⊗= )(
                       (1.4) 

 

Elektrik makinelerinde hareketi sağlayan F kuvvetidir. Bu sebeple kuvvetin bir sarım 

topluluğu olan bobin tarafından iletilmesi durumunda kuvvet büyüyecektir. Ancak 

bobinin bu kuvveti üretebilmesi için, sürekli mevcut olması gereken bir manyetik 

alana ihtiyacı vardır. Bu nedenle sürekli manyetik alanı üretecek bobin ile, kuvveti 

üretecek bobin birbirinden farklı olmak zorundadır. Bu nedenle bu sargılardan birine 

“primer” veya “birincil” diğerine ise “sekonder” veya “ikincil” isimleri verilir. 

Burada kuvvet üreten bobinin hareketine engel olunursa mekanik enerji sıfır 

olacağından, tüm giren enerji yaklaşık olarak çıkıştan elektrik enerjisi olarak alınır. 

 

BA=ϕ                      (1.5) 

 

Transformatörlerde primer sargı, ϕ  akısını üreten ve manyetik alanı meydana getiren 

sargı, sekonder sargı ise gerilim dönüşümünü sağlayan sargıdır. Çünkü sekonder 

sargının hareket etme imkanı, transformatörün yapısı itibari ile mekanik bağlama 

elemanları ile engellenmiş ve sabit kalması sağlanmıştır. Bu durumda sekonderden 

alınan güç, primere giren elektriksel güçten kayıpların çıkartılmasıyla elde edilir. 

Sekonderde endüklenmesi gereken gerilim ise endüksiyon yasasına göre, sadece 

sekonder bobinin sarım sayısına bağlıdır. Bu nedenle ortak akıyla çevrelenen 

sekonder sargının sarım sayısı, primer sargı sarım sayısından farklı yapılarak, 

sekonder bobinin sargı gerilimi istenilen değere ayarlanabilir. Böylece sekonder 

akım değeri de primer akım değerinden farklı olur. 

 

Şekil 1.1’ de bir fazlı çekirdek tipi bir transformatörün demir gövdesi ve bunun 

üzerine yerleştirilmiş primer ve sekonder sargıları görülmektedir [1]. 
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Şekil 1.1. Demir çekirdek etrafına sarılmış transformatör gösterimi  

 

Primere uygulana V1 geriliminin sebep olduğu I1 akımının ürettiği akı, sekonder 

sargıyı çevreler, burada I2 akımını ve V2 gerilimi oluşturur. Bu oluşum, endüksiyon 

yasasının uygulanmasını ile sekonder sargıda e2 emk’ nin endüklenmesinden 

meydana gelir. Transformatör hareketsiz bir elektrik olduğundan manyetik alan 

içinde bulunan primer ve sekonder sargılarda akan akımların meydana getirdikleri 

kuvvetler, demir gövdenin tek parça olarak imal edilmesinden dolayı kütleleri 

hareket ettiremezler. Bunun sonucunda da primere verilen elektrik enerjisi 

değişmeden sekondere aktarılır. 

 

Transformatörün manyetik devresindeki demir malzemenin manyetik direnci Rm , φ 

akısına karşı bir direnç gösterir [1]. 

 

A

l
R

r

m
µµ0

=                                                                (1.6) 

 

Burada µ0 , boşluğun akı geçirgenlik katsayısıdır, yani boşluğun φ’ye müsaade etme 

katsayısıdır ve değeri 4π10-7 H/m’dir. l, φ akısının manyetik devre üzerinde kat ettiği 

yoldur ve birimi metredir. µT ise, bağıl akı geçirgenlik katsayısıdır ve birimsizdir. µT 

’nin değeri malzemeye göre değişir. Hava için ‘1’ ve demir için ‘1000-5000’ alınır. 
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Bu yüzden küçük, geçirgenliği fazla olduğu için transformatör imalatında demir 

kullanılır. Örnek olarak bağıl geçirgenliği 5000 olan bir ferromanyetik malzemenin 

akıya karşı göstereceği direnç havanınki ile mukayese edilirse, uzunluk ve kesit sabit 

kalmak koşulu ile, demirin manyetik direncinin havanınkinden 5000 defa küçük 

olduğu hemen görülür. Bu nedenle manyetik akı daima hava yerine demir 

malzemeden gitmeyi tercih eder. 

 

Manyetik akı φ ifadesi, Eş. 1.5’ te verilmiş olup bu denklemde B, manyetik alan 

yoğunluğunu ifade etmektedir ve alan şiddeti cinsinden aşağıda verildiği gibi 

hesaplanır. 

 

B=µH                                                                           (1.7) 

 

Burada H, alan şiddetidir ve birimi Amper-sarım/m (AS/m)’dır. H alan şiddeti, 

içinden akım akan bir iletkenin etrafında oluşturduğu manyetik alan tarafından 

meydana getirilir; yani amper yasasının kendisidir. Alan şiddeti makinede bobinin 

yerleştirildiği ortam olan demirde veya onun etrafında olan havada meydana gelir. 

Bir iletkene uzaklıkları eşit olan biri demirde ve diğeri de havada olan iki ayrı nokta 

üzerinde manyetik alan şiddetleri bağıl akı geçirgenlik katsayılarının farkından 

dolayı farklı değerde olurlar. 

 

Aşağıda verilen denklem, amper-sarımın (magnetomotor kuvveti(mmk)), akı (φ) ve 

relüktans (manyetik direnç, Rm) cinsinden değerini verir. 

 

F= φ Rm                                                                                                             (1.8) 

 

Bu denklemde akını yerine manyetik alan yoğunluğu cinsinden değeri yerleştirilirse 

denklem aşağıdaki gibi elde edilir [1]. 

 

F=BARm                                   (1.9) 
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Bu ifade kesit ve alan yoğunluğunun sabit tutulduğu uygulamalarda, mmk’nın 

manyetik direnç (relüktans) ile doğru orantılı olduğunu gösterir. mmk’nın alan 

şiddeti cinsinden değeri Eş. 1.10’ da gösterildiği gibi olup alan şiddeti ile doğru 

orantılı olduğu görülmektedir. 

 

F=µH1ARm                                                                                                      (1.10)

    

Sonuç olarak, aşağıdaki denklemde mmk’nin amper-sarım cinsinden değeri verilmiş 

ve alan şiddeti ile arasındaki ilişki ortaya konmuştur. 

 

I1N1= µH1ARm                 (1.11) 

 

Yukarıdaki formülde N1, µ, A, Rm sabit olduklarından, aşağıda Eş. 1.12’ de verildiği 

gibi akım I1 ile alan şiddeti H1 arasında doğru orantı vardır. 

 

1
1

1 I
AR

N
H

mµ
=                                                            (1.12) 

 

Denklemden de görüldüğü gibi akımın artması, alan şiddetinin artmasına neden 

olmaktadır [1]. 

 

Amper yasası 

 

Amper yasası elektromanyetik alanı açıklayan yasadır. İletken eksenine dik 

doğrultuda bulunan dik doğrultuda bulunan düzlemlerde meydana gelen alan şiddeti 

(H), iletkene olan uzaklıklarla ters orantılıdır [1]. Bu dairelerden birinin yarıçapı r ise 

meydana gelen alan şiddeti; 

 

r

I
H

π2
=                                                             (1.13) 
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olur. 

 

 

Şekil 1.2. Manyetik alan oluşumu 

 

Eğer her birinin içinden I akımı geçen, birbirine çok yakın N tane iletken varsa, bu 

durumda toplam alan şiddeti Eş. 1.13’ ün N ile çarpılmasıyla Eş. 1.14’ deki gibi 

elde edilir. 

 

r

NI
H

π2
=                   (1.14) 

 

Böylece Amper yasası aşağıda verildiği gibi açıklanabilir. 

 

Kapalı bir kuvvet çizgisi (akı çizgisi) boyunca, alan şiddetlerinin bu çizgi üzerindeki 

izdüşümlerinin toplamı, bu kapalı çizginin tarif ettiği düzlemden dik açı ile geçen 

amper-sarımların toplamına eşittir [1]. 
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Şekil 1.3. Yan yana olan iletkenlerin meydana getirdiği manyetik alanlardan dolayı 
      iletkenlere etkiyen kuvvetler 
 

Bir iletkenin ortasından kıvrılarak iki ucunun yan yana getirilmesi suretiyle bir 

sarım meydana getirildiği ve buradan da akımın aktığı varsayılsın. Sarımın 

etrafında, iletken boyunca her noktada, iletken eksenine dik açıda bulunan 

düzlemlerde manyetik alanlar meydana gelir. Sarım sayısı arttırılarak sarımlar bir 

makara şeklinde sarılırsa, bobin meydana getirilmiş olur. Bu durumda bobin bir 

iletkenden, fakat çok sayıda sarımdan yapılmıştır. Her sarımda meydana gelen 

manyetik alanların yönleri değişmez ve birbirlerini desteklerler. Bu nedenle bir 

bobinin meydana getirdiği manyetik akı, bobinin sarılış şekline ve içinden geçen 

akımın yönüne bağlıdır [1]. 

 

Elektromanyetik Devre 

 

Şekil 1.4' de bir demir çekirdek etrafına sarılmış N sarım sayısı olan bir bobin 

görülmektedir. Bu bobinin iki ucu arasına bir alternatif gerilim uygulandığı zaman 

bobinden geçen akım da alternatiftir ve bobinden geçtiği için, NI değerinde bir 

amper-sarım (Magnetomotorkuvvet-mmk) üretir. Manyetik akı, ortamın akı 

çizgilerine karşı göstereceği dirence (manyetik direnç) bağlıdır ve bu dirençle ters 

orantılıdır.  
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Şekil 1.4. Bir bobinin meydana getirdiği manyetik akımın yönü 

 

Manyetik direnç (relüktans-Rm), Eş. 1.6’ dan da hatırlanacağı üzere akının geçtiği 

yolun uzunluğuyla (l) doğru, içinden geçtiği ortamın kesitiyle (A) ve 

malzemenin permeabilitesi (µr) ile de ters orantılıdır. Bu sebeple manyetik akı, Eş. 

1.6 ve Eş. 1.7 denklemleri kullanılarak aşağıdaki gibi yazılabilir. 

 

l

A
NI

A

l

NI

R

NI r

r

m

µµ

µµ

ϕ 0

0

===                           (1.15) 

 

Burada Rm ve N sabit değerler olduğundan, manyetik akının değişimi akımın 

değişimine bağlıdır. Akımı zamanın fonksiyonu olarak Şekil 1.5 (a) ve (b)' de 

verildiği gibi ifade edebiliriz. Şekil  1.5 (a)'da akım sabit olduğundan, emk 

ifadesindeki φ'nin zamana göre türevi de sıfırdır. Şekil  1.5 (b)'de ise akım 

zamanın fonksiyonu olduğundan, φ’nin mutlaka zamana göre sıfırdan farklı bir 

türevi olur [1]. 
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Şekil 1.5. Akımın zamana göre değişimi a) Doğru akım b) Sinüzoidal alternatif akım
     [1]. 
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2.  TRANSFORMATÖRLERİN ÇEŞİTLERİ VE TASARIMI 

 

2.1. Türkiye Genelinde TEDAŞ Kurumu Tarafından Kullanılan 

Transformatör   Çeşitleri 

 

Türkiye genelinde Tedaş kurumu tarafından kullanılan transformatör çeşitleri yağlı 

ve kuru tip olmak üzere ikiye ayrılır. Bu transformatörlerden 400 kVA’ ya kadar 

olanları direk üzerine tesis edilebilir. 400 kVA’ ya kadar orta gerilim sınıfında 

bulunan trafolar 5 kademelidir. Bu kademeler Primer/sekonder olmak üzere; 

 

i) 28,5/0,4 

ii) 30/0,4 

iii) 31,5/0,4 

iv) 33/0,4 

v) 34,5/0,4 

 

olarak kademelendirilirler ve gerilim ayarları bu kademeler seçilerek yapılır. 

 

2.2. Transformatörlerde Olağan Dışı Çalışmayı Gösteren Durumlar ve 

Bozukluklar 

 

Bu bölümde transformatörlerin olağan dışı çalışmaları incelenmiştir. Olağan dışı 

çalışmalar olarak, transformatörün enerjilenme anında meydana gelebilecek arızaları 

ve yüklü çalışma anlarında oluşabilecek arızaları anlaşılmaktadır [5]. 

 

Güç transformatörlerinin devre dışı kalma sebepleri arasında dahili bozukluklar 

büyük yer tutar. Etkili bir koruma gerçekleştirmek amacıyla bu bozuklukların 

modellenmesi ve benzetimlerinin yapılması gerekmektedir. Şayet transformatörde bir 

iç bozukluk var ise, akım sinyalindeki ikinci harmonik bileşeni enerjilenme 

anındakinden çok daha büyüktür. Ancak tüm iç bozukluklarda harmonik 

sınırlamaların yüzdesi enerjilenme anlarındakinden çok daha kısa sürede etkisini 

kaybeder [5]. 
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Transformatörlerin olağan dışı çalışmalarını şöyle sıralayabiliriz: 

 

i) Enerjilenme anında yük bağlı değil iken devre kesicinin açma yapması 

ii) Enerjilenme anında yük bağlı iken devre kesicinin açma yapması 

iii) Birincil sargı tarafında enerji akışının görülmemesi 

iv) Yük yani ikincil sargı tarafında enerji akışının görülmemesi 

v) Olağan dışı olarak yüklü çalışmada farklı sesin çıkması 

vi) Transformatörden duman, kıvılcım veya ateş çıkması 

vii) Yüklü çalışma halinde birincil veya ikincil yanda kesicinin açma yapması 

viii) Olağan dışı bir şekilde ısınma 

ix) Yağlı tip trafolarda yağ seviyesinin düşük veya yüksek olması 

 

durumlarında bütün transformatörler bu olağan dışı çalışmalara maruz kalabilirler 

[5]. 

 

2.3. Yağlı Tip Transformatörler, Çalışma Prensipleri ve Tasarım Şekillleri 

 

Yağlı transformatörlerde yağın özelliğini uzun süre koruması çok zordur. Havanın 

oksijeni, nemi ve havada bulunan bazı zararlı gazlar ile parçacıklar (tozlar) yağın 

ömrünü azaltır. Bu nedenle sözü edilen maddelerden yağı korumak için çeşitli 

önlemler alınır. Ayrıca ortam sıcaklığına ve yükün oluşturduğu ısıya göre yağın 

genleşmesine uygun sistemler kurulur. En fazla uygulanan sistem transformatör 

kazanından daha yükseğe konulan yağ genleşme depolu sistemdir. Bu deponun 

içinde, kazandan eksilen yağın tamamlanması için aynı özellikte yağ bulunur. 

Genleşen sistemden dışarı atılan hava ile, eksilen yağın yerine dışarıdan genleşme 

kabına giren hava, sisteme eklenen bir nem alıcı sürülerek temizlenir. Nem alıcıda 

oluşacak bir hata veya bakım eksikliği yağın özelliğini bozar [3]. Genel olarak  

elektrik dağıtım tesislerinde, örneğin şalt cihazlarında ve transformatörlerde izole 

edici sıvı olarak madeni yağ kullanılmaktadır [6]. 
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Resim 2.1. Genleşme depolu transformatör 

 

Teknolojik değişime paralel olarak genleşme depolu trafolar yerine artık hermetik 

trafolar kullanılmaya başlanmıştır. Hermetik trafolar daha az bakıma ihtiyaç duyduğu 

için işletme maliyeti daha düşüktür. 

 

 

Resim 2.2. Hermetik tip transformatör 

 

Hermetik tip transformatörlerde genleşme kabı ve gaz yastığı gibi sistemler 

bulunmaz. Kazan tamamen kapalı bir şekilde yapılmıştır. Isınma ve soğuma sonucu 

oluşacak basınç değişmeleri, dalga duvarlı elastik kazan dilimlerinin şişmesi ve 

büzüşmesi şeklinde karşılanır. Genleşme deposu olmadığı için transformatörün 
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toplam yüksekliği ve ağırlığı azalacaktır. Hermetik tip transformatörlerin üstünlükleri 

[3]; 

 

• Fazla bakım gerektirmezler 

• Çevreyi kirletmezler 

• Taşınması ve montajı kolay olup, az yer kaplarlar 

• Ömrü uzundur (ortalama 30 yıl) 

 

2.3.1. Yağlı tip transformatörlerin soğutulmaları 

 

Orta ve büyük güçlü transformatörler, özellikle yüksek gerilim için yapılanların 

hemen hemen hepsi birer yağ kazanı içine yerleştirilirler. Transformatör yağının 

kendisi çok iyi bir yalıtkandır. Yağ transformatörde kullanılan pamuklu iplik, kağıt 

vb. gibi bu yağı emen yalıtkan malzemenin yalıtkanlıklarını daha da artırır. 

Kullanılan yağlar çok temiz ve madeni yağlar olup içinde asit, kükürt, bazlar ve su 

zerrecikleri bulunmamalıdır [7]. 

 

Transformatörde kullanılan yağ soğutma görevini de yapar. Transformatör içinde 

kayıpların oluşturduğu ısı, ısınan yüzeylerden kolaylıkla yağa geçer. Böylece sargılar 

ve nüvenin yakınındaki yağın sıcaklığı artar. Isınan yağ genleşir, yoğunluğu azaldığı 

için hafifler ve yukarıya doğru çıkmaya başlar. Şekil 2.1’ de transformatör yağının 

radyatör kazanı içinde ki doğal dolaşımı görülmektedir. Transformatör yağı kazanın 

dış duvarlarına veya varsa radyatörün iç yüzeyine temas edince soğur, yoğunluğu 

artar ve aşağıya doğru iner. Soğutmanın artırılabilmesi için yağın temas ettiği 

soğutma yüzeyinin yani yağ kazanının dış yüzeyinin büyütülmesi gerekir. Bunun için 

transformatör güçleri göz önünde tutularak çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. Çok 

daha büyü güçlerde doğal yağ dolaşımlı soğutma yeterli olmayacağından zorlamalı 

soğutma yapılır. Zorlamalı soğutma hava veya su ile yapılır [7]. 
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Şekil 2.1. Transformatör yağının radyatör kazanı içinde ki doğal dolaşımı 

 

2.4. Kuru Tip Transformatörler, Çalışma Prensipleri ve Tasarım Şekillleri 

 

Genel olarak elektrik dağıtım tesislerinde, şalt cihazlarında, transformatörlerde, 

kondansatörlerde izole edici sıvı olarak madeni yağlar kullanılmaktadır. Bununla 

beraber pek çok endüstri ülkesinde meydana gelen ağır birkaç yangın olayı madeni 

yağlarla yalıtılmış cihazların bina içinde kullanılmasını yasalarla kısıtlamışlardır. 

Çözüm olarak yerine 250-300 °C’ e  kadar yanmayan klofen kullanılmış, böylece 

yangın olayları nispeten önlenmiştir. Ancak klofenli bir transformatörün yanması 

sırasında sıcaklığın 600 °C’ ye ulaşmasıyla meydana gelen çok zehirli gazların neden 

olduğu olaylar, bu tür transformatörlerin değiştirilmesi kampanyasını başlatmıştır. 

Doğal olarak buda çok miktardaki zehirli atığın yok edilmesi ile ilgili büyük sorunlar 

yaratmıştır. Problem önceleri transformatör içindeki klofenin boşaltılması ve silikon 

yağı ile doldurulmasıyla çözülmeye çalışılmıştır [6]. 

 

Bu kez transformatörün aktif kısmı tarafından emilmiş olan klofen, belli bir zaman 

sonra sıvı hale dönüşüp silikon yağı içinde PCB konsantrasyonunu izin verilen 

düzeyin üzerine çıkarmıştır [6]. 

 

Nüve ve 

Sargılar 

Radyatörler 

Yağ Dolaşımı 

Transformatör Kazanı 
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Silikon yağının alevlenme noktası, yağın alevlenme noktasından 150°C daha fazla 

olmasına rağmen, kapalı hallerdeki yangın emniyeti açısından silikonunda güvenli 

bir çözüm olmadığı kabul edilmiştir. 

 

Yukarıda belirtilen klofenli ve silikon yağlı transformatörlere alternatif yine klasik 

kuru tip transformatörlerin geliştirilmesi düşüncesi olmuştur. 

  

1960’ lı yılların ortalarına kadar yağlı transformatörlere alternatif olarak klasik kuru 

tip transformatörler kullanılmıştır [6]. Klasik kuru tip transformatörler yeterli 

olmayan dielektrik özelliklerinden dolayı yalnız 10kV’ a kadar olan anma  

gerilimlerinde uygun bir alternatif çözüm olabilmiştir. Zira 20kV ve daha yukarı 

anma gerilimlerinde darbe dayanım gerilimleri yeterli olmadığından, proje 

mühendisleri bu gerilimlerde yağlı ve klofen transformatörleri seçmek zorunda 

kalmışlardı. 

 

10kV’a kadar ki ama gerilimlerinde bile izolasyon sınıfı E, uzun süre devre dışı 

kalan bir transformatörde nem alıp tekrar devreye alınması sırasında kurutulması 

gerektiğinden sorunlara neden oluyordu. 

 

Bugün bile klasik kuru tip transformatörlerin kullanıldığı işletmelerde bu tür nem 

sorunlarına rastlamak mümkündür. Bu durum izolasyon sınıfı H seçilerek 

çözülmekte ise de, bu tür izolasyon malzemelerinin pahalı olması yatırım maliyetini 

arttırmaktadır. Ayrıca klasik kuru tip transformatörlerin gürültü düzeyinin, 

çekirdeğinin büyüklüğü, dolayısıyla sıvı izolasyonlu (yağlı ve klofen) 

transformatörlere oranla oldukça yüksek olması da klasik kuru tip  transformatörlerin 

başka olumsuz yanıdır. Zira gürültü istenmeyen hastane, okul vs. gibi işletmelerde 

gürültünün kesilmesi için maliyeti artıran önlemlerin alınması gerekmektedir. 

 

Artan şebeke gerilimleri ile kuru tip transformatörler daima problemli olmuş ve arıza 

yüzdeleri kabul edilemeyen değerlere ulaşmıştı. Dolayısı ile klasik kuru tip dağıtım 

ve güç transformatörleri daha yüksek işletme gerilimlerinde kullanımı ekonomik 

açıdan anlamını kaybetmişti [6]. 
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Bu tip klasik kuru tip transformatörlerin yüksek arıza oranına sebep olarak, bunların 

izolasyon cinslerinin esas itibariyle hava rutubetine karşı çok hassas olması ve sıvı 

izoleli transformatörlere nazaran oldukça düşük darbe gerilimlerine sahip olmaları 

gösterilebilir. 

 

Kısaca, klasik kuru tip transformatörler işletme tekniği açısından olumsuz yanları 

olan ve yağlı transformatörlere sınırlı bir alternatif çözüm getiren bir transformatör 

tipi olmuşlardır. 

 

Klofenin zehirli özelliği ve doğada yok edilememesi, silikon yağının ise güvenli bir 

çözüm olmayışı, klasik kuru tip transformatörlerin rutubete karşı çok hassas ve 

oldukça düşük darbe gerilimlerine sahip olması üreticileri emniyet isteyen bina içi 

tesislerde kullanılacak, problemsiz yeni bir transformatör tipi geliştirmeye 

zorlamıştır. 

 

1964 yılında 20kV’luk transformatörlerin bina içine yerleştirilmesi istendiğinde bu 

tip işletme koşullarına uygun klasik kuru transformatörler mevcut olmadığından ilk 

kez vakum altında dökülen dökme reçineli kuru tip transformatörler yapılmıştır. Bu 

transformatörlerin yüksek gerilim sargıları dökme reçineli orta gerilim, gerilim 

transformatörlerinin sargılarına benzemekteydi. 

 

Büyük miktardaki dökme reçinenin işlenmesinde, kısmi deşarj ve reçinenin ömrü 

açısından var olan bazı problemlerinde çözülmesiyle; 36kV’a kadar anma 

gerilimlerinde, ekonomik sınırlar içinde, tüm test koşullarını yerine getiren, bina içi 

tesislerde yüksek güvenirlik ve işletme emniyeti sağlayan, çevreyi kirletmeyen 

“dökme reçineli kuru tip transformatör” ortaya çıkmıştır [6]. 

 

Bugün kuru tip transformatörler için iki temel üretim metodu uygulanmaktadır: 
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2.4.1.   1.Temel üretim metodu 

 

Yüksek gerilim sargısı, alüminyum folyo ile spiral şeklinde sarılıp, birbirleri ile seri 

bağlanmış tek tek bobinlerin dolgu malzemesi kuvarz kumu olan epoksi reçine ile 

vakum altında dökülmesi ve fırında sertleştirilmesi ile oluşmaktadır. Sertleştirmeden 

sonra sargılar oldukça kalın kuvarz dolgulu epoksi reçine ile kaplanmış olur. Alçak 

gerilim sargısı ise bakır veya alüminyum folyo ile sarılıp kat izolasyonu kullanılır 

[6]. 

 

2.4.2.   2.Temel üretim metodu 

 

Yüksek gerilim ve alçak gerilim sargıları, profil bakır tellerden imal edilir. Sarım 

sırasında sargıların etrafı ve araları sıkı bir şekilde cam elyaf keçesi ile doldurularak 

cam elyaflı bandajla bandajlanır. Bu şekilde hazırlanmış bobin, kalıplar içinde 

vakum altında sadece epoksi reçine ile dökülür ve sertleştirilir. Sertleştirmeden sonra 

sargı tellerinin etrafı cam elyaflı boşluksuz epoksi reçine sistemini meydana getirir. 

 

Bu üretim metotlarından ikincisi tercih edildiğinde aşağıdaki üstün yapısal özellikler 

oluşur [6]. 

 

Mekanik mukavemet 

 

Bütün sertleştirilmiş epoksiler ve diğer döküm reçineleri düşük sıcaklıklarda gevrek, 

yüksek sıcaklıklarda yumuşayan bir özelliğe sahiptir. Düşük ve yüksek sıcaklık 

tanımı daima reçine sistemi ile bağıntılıdır. 

 

Fakat her zaman nominal sıcaklık yeterli rezerv ile yüksek sıcaklık değerinin altında 

seçilmekle düşük sıcaklıklarda meydana gelebilecek esneklik önlenmiş olur. Ayrıca 

gevrekleşme problemi reçineye yeterli miktarda yumuşatıcı katılmakla da 

çözülebilmesine rağmen, elektriksel özellikleri bozulduğundan tercih 

edilmemektedirler. Bu hususta en uygun önlem sargı izolasyonu mümkün olduğunca 

sıkı cam elyaf keçesi ile doldurularak alınır [6]. 
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Böyle imal edilen bir bobinde cam elyaf keçesi içindeki boşlukları reçine vakum 

altında döküm sırasında doldurduğundan ve sertleşmeyi müteakip meydana gelen 

yapı cam elyaf dolgulu epoksi reçinedir ve bu yapı çok büyük mekanik mukavemete 

sahip ve bununla beraber ekstrem sıcaklık şartlarında reçinenin oluşturduğu tabaka, 

ince olmasına rağmen hiçbir çatlaklık meydana gelmeyecek kadar elastikidir [6].  

 

Rutubete karşı mukavemet 

 

Cam elyaf keçe dolgu malzemeli epoksi sistemi ile imal edilen sargılar etrafındaki 

yapı, sargıları boşluksuz olarak sarar ve hava rutubetinin çok yüksek olduğu tropikal 

ortamda bile rutubete karşı korur. 

 

Bu metotla imal edilmiş dökme reçineli 5kV, 100kVA’lik monofaze bir 

transformatör su içine daldırılmış ve 300kVA ile haftalarca yüklenmiştir. Daha sonra 

kanallar içinde meydana gelen kireçlenmeden sonra deney kesilmiştir. Böyle bir 

testin amacı, dökme reçineli kuru transformatörlerin su içinde işletilebileceğini 

kanıtlamak olmayıp, %100 hava rutubetinin olduğu tropikal ortamlarda sargılarına 

bir zarar gelmeden ve hiçbir önleme gerek duyulmadan servis harici ve dahili 

işletilebileceği gibi uzun sürede depolanabileceğini göstermektedir. Ayrıca, 

transformatörün diğer elemanları da rutubete karşı korunmuş olmalıdırlar (Çekirdek, 

sıkıştırma demiri vs.). Bu tür imal edilmiş transformatörlerden yüzlercesi hava 

rutubet oranının %100 olduğu Basra körfezi, Güney Amerika vs. yerlerdeki 

işletmelerde bulunmaktadırlar [6]. 

 

Yüksek izolasyon özelliği 

 

Dökme reçineli kuru tip transformatörlere yağlı transformatör kadar darbe gerilimine 

dayanma özelliğini kazandırmak, havanın elektrik dayanımının yağa nazaran daha 

düşük olması nedeniyle pek çok denemeleri gerektirmiştir [6]. Bu denemeler sonucu 

elektrik alanın homojenleştirilmesi bile yeterli olmayıp çözüm ancak elektriksel 

zorlanmaları azaltmak olmuştur. Bu da gerilim salınımlarının nasıl amortise edileceği 
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sorusunu ortaya çıkarmıştır. Bilindiği gibi sargıların diferansiyel olarak dağıtılmış 

endüktansları, kapasitansları ve omik dirençleri vardır. Bunlar anahtarlamada ve 

darbe gerilimlerinde gerilim yönünden zorlayıcı öz titreşimler meydana 

getirmektedir. 

 

Bu tür titreşimler sargıda toprak potansiyeline karşı uygulanan gerilimden daha 

yüksek gerilim genliklerinin oluşmasına neden olmaktadır. 

 

Diğer taraftan sargının kendi içindeki izolasyonda bu titreşimlerden dolayı gerilim 

zorlanmalarına maruz kalmaktadır. Eğer bu titreşimler kuvvetli bir şekilde amortise 

edilirlerse, sargı ile toprak arasındaki hava yolunun ve aynı zamanda katı 

izolasyonun zorlanması oldukça büyük ölçüde azaltılmış olacaktır. Bu husus ise, 

yüksek gerilim bobin sargıları içerisine hava kanallarının yerleştirilmesi ve tek 

bobinlerin oldukça az tek katlar halinde üretilmesi ile uzmanlarca sürpriz kabul 

edilebilecek bir tarzda gerçekleştirilmektedir. Ayrıca kullanılan malzemenin 

dielektrik dayanımının yüksek olması ve oldukça az tek katlar şeklinde imal edilmiş 

tek tek bobinlerin, katları arasına reçineyi absorbe edebilen kat izolasyonu 

kullanılmaktadır. Bu oranlar Şekil 2.2’ de gösterilmektedir [6]. 

 

 

Şekil 2.2. İki katlı bir yüksek gerilim bobini kesidi ve kapasitelerinin, gerilim  
 düşümü ve alan şiddetinin şematik olarak gösterilmesi 
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Ks/Ce oranı ne kadar büyük olursa titreşimlerin amortise edilmesi o kadar kuvvetli 

olmaktadır. Burada Ks seri olarak bağlı tek kat kapasitelerinin (K) toplamıdır. Ce ise 

iki ana kat arasındaki hava tabakasının kapasitesidir. 

 

)1(

.

−Σ

Σ
=

nd

dr

Ce

Ks

o

                   (2.1) 

 

yani burada tek katlar arası mesafe ve bunların sayısı n ne kadar küçükse ve katı 

izolasyon malzemesinin dielektrik sabiti ve hava mesafesi ne kadar büyük olursa 

Ks/Ce de o kadar büyük olur. 

 

Büyük bir Ks/Ce değerinin titreşimleri amortise etmesi gerçeği ayrıca başka bir 

önemli neticenin doğmasına da sebep olmaktadır. Darbe geriliminin yüksek frekanslı 

kesimlerinin büyük olması sebebiyle Ks ve Ce tek başına ele alınabilirler. 

Kapasitelerde ki gerilim düşümü kapasite değeri ile ters orantılı olduğu 

bilinmektedir. 
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                  (2.2) 

 

Yani katı izolasyon malzemesinin dielektrik dayanımı havadan çok iyi olmasına 

rağmen bir darbe testinde gerilimin tamamı hava yolu boyunca düştüğünden katı 

izolasyon malzemesi pratik olarak zorlanmamaktadır. 

 

Genel olarak tespit edilmiş bu hususlar ancak, tek katlar arasında hiçbir hava boşluğu 

ve kabarcığı olmamak kaydıyla geçerlidir. Eğer bu tek katlar arasında herhangi bir 

boşluk veya kabarcık olursa bu boşluğun çok küçük bir radyus ve bu radyusun sivri 

uç gibi etkisiyle dielektrik sabitesi havanınki ile aynı olmasına rağmen boşluk 

içindeki alan şiddeti ile hava kanalındaki alan şiddetinden çok daha fazla olacaktır. 

Bir darbe geriliminin uygulanması halinde hava kanalından önce tek katlar 

arasındaki bu boşluk delineceğinden sargı hasarlanacaktır [6]. 
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Sargıların imalatı sırasında ince ve emme kabiliyeti olan cam elyaf keçeden oluşan 

kat izolasyonu vakum altındaki döküm esnasında çok inceltilmiş saf reçine ile 

emprenye edilerek bütün sargıyı kavramaktadır. Form parçaları dökümün tamamen 

polarize olmasından sonra çıkarılmaktadır. 

 

Bu işlemlerde hava boşluğu oluşmaması çok önemlidir. 

 

Bundan başka ince kat izolasyonu kapilaritesi ile döküm işlemi sırasında reçineyi 

tam olarak emmekte, böylece katlar arasında sertleşmeyi müteakip hiç boşluk 

kalmamaktadır. Kapilarite o kadar büyüktür ki, deneylerinde gösterdiği gibi 

doldurulmuş bir formun sızması halinde dahi reçine tek katlar arasında tam olarak 

boşluksuz kalmaktadır. Bu önlemler ve silindir biçimdeki formun içine bobinlerin 

uygun olarak yerleştirilmesi ve vakum altında dökülmesi, sargıların darbe dayanımı 

gerilimlerinin sıvı izoleli transformatörlerin düzeyinde olmasını sağlar. 

 

Günümüzde dökme reçineli kuru tip transformatörler; yağlı transformatörlerin 

kullanılmak istenmediği tüketim yerine çok yakın gökdelen katlarında, maden ocağı 

galerinlerinde, büro ve işhanı gibi yerlerde tercihen kullanıldığı gibi ayrıca redresör, 

metro ve elektroliz tesislerinde de emniyet gerekçesiyle özel transformatör olarak 

kullanılmaktadır [6]. 
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Şekil 2.3. Dökme reçineli kuru tip transformatör teknolojisine bir bakış [7]. 

 

 

Resim 2.3. Kuru tip transformatör 
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2.4.3. Kuru tip transformatörlerin soğutulmaları 

 

Genellikle kuru tip transformatörler doğal hava dolaşımı (sirkülasyonu) ile kendi 

kendine soğurlar. Nüve ve sargılar hava ile doğrudan doğruya temas halindedirler. 

Isının çevreye aktarılması ışınım (radyasyon) ve hava dolaşımı (konveksiyon) 

şeklinde iki türlü olur. Işınım ile çevreye verilen ısı transformatörün sıcaklığına, 

yüzeyinin büyüklüğüne, dış boyasının rengine bağlı olarak değişir. Ancak 

soğutmadaki payı küçük olduğundan hesaplamalarda güvenlik payı olarak 

değerlendirilir. 

 

Hava dolaşımı ile ısının çevreye iletilmesi, transformatör sargılarına temas ederek 

ısınan havanın yoğunluğunun azalarak yükselmesi ve böylece hava dolaşımı 

oluşturması prensibine dayanır. Çevreye daha fazla ısı verebilmek için transformatör 

üzerindeki hava kanallar, hava akımları yönünde açılmalıdır.  

 

Büyük güçlü transformatörlerin soğutulmasında havanın doğal dolaşımının yeterli 

olmadığı durumlarda veya kapasitesinin üzerinde yüklenme durumlarında, 

vantilatörlerle üzerlerine hava üflenerek veya vantilatörlerle içinden soğuk hava 

geçirilen kapalı bir yere konularak soğutulurlar. Böylece birim zamanda dışarıya 

verilen ısı miktarı yükseltilmiş olacağından, daha etkili bir soğutma ve kapasitesinin 

üzerinde yüklemelere dayanım sağlanmış olur [6]. 

 

Transformatörler, uygulanan soğutma metoduna göre tanıtılmaktadır. Her bir 

soğutma yöntemi için kullanılan harf sembolleri aşağıda verilmiştir [8]. 

 

Soğutma tipi-Hava-A 

Dolaşım tipi-Doğal-N 

Dolaşım tipi-Doğal-F 
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2.5. Harmonikler 

 

Elektrik sistemlerinde enerjinin üretilmesi, iletilmesi ve dağıtımı sırasında akım ve 

gerilimin 50Hz’ lik frekansta salınan tam sinüs eğrisi şeklinde olması istenilir. Bu 

koşul elektrik enerjisinin kalitesini belirleyen ana faktörlerden biridir. “Harmonikler” 

günümüzde elektriksel kalite söz konusu olduğunda en çok kullanılan kavramlardan 

biridir. Ünlü matematikçi Joseph Fourier, belirli bir frekanstaki tüm periyodik 

fonksiyonların kendi frekansı ve daha yüksek frekanslardaki Sinüs fonksiyonlarının 

toplamı olarak ifade edilebileceğini göstermiştir. 

 

Ancak işletmeden gelen bazı etkilerledir ki bu etkilerin başlıca nedeni cihazların 

elektrik ve manyetik devrelerinde bulunan lineer olmayan yüklerdir, bu yüzden akım 

ve gerilim büyüklükleri sinüs eğrisi formundan uzaklaşır. 

 

Lineer Yükler; Bir yüke,çektiği akım gerilimle aynı dalga şekline sahipse lineer yük 

denir. Şekil 2.4’ de görüldüğü gibi hiçbir harmonik bileşen içermezler. Bu yüklere 

örnekler: Elektrikli ısıtıcılar, normal çalışma koşullarında endüktif yükler (motorlar, 

transformatörler vs..) [9]. 

 

 

Şekil 2.4. Lineer yük grafiği 

 

Non-lineer yükler; bir yüke, çektiği akım dalga şekli, gerilim dalga şekli ile aynı 

değilse non-lineer yük denir Şekil 2.5. Non-lineer yükler bazen yüksek seviyelerde 
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harmonik akım içerirler. Harmonik akımlar yükün tipine bağlıdır. Bu yüklere 

örnekler: Endüstriyel doğrultucular, Hız kontrol cihazları, RCD tipi yükler: 

anahtarlamalı güç kaynakları (bilgisayarlar,ev uygulamaları,v.s), Aydınlatma, 

Endüstriyel kaynak cihazları, Televizyon stüdyoları [9]. 

 

 

Şekil 2.5. Örnek bir Non-Lineer yük grafiği 

 

Enerji tesislerinde harmonik rezonanslar işletme araçlarının aşırı akım veya aşırı 

gerilimle zorlanmasına ve bazen zarar görmelerine dahi yol açabilir. 

 

Örnek olarak aşağıdaki devreyi ve devreden geçen hat akımı dalga şeklini ele alalım 

Şekil 2.6. Bu dalga şeklinin frekansının ülkemiz şebeke frekansı olan 50Hz olarak 

kabul edelim. 

 

 

Şekil 2.6. Örnek bir devre 
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Verilen örnek devrede ölçüm devresinde ölçülen dalga şekli Şekil 2.7’ de verilmiştir. 

 

 

Şekil 2.7. Periyodik dalga şekli 

 

Bu dalga şekli “Fourier Analizi” veya başka bir değişle “Harmonik Analizi” 

yapılarak aşağıdaki gibi sinüzoidal dalgaların toplamı şeklinde yazılabilir [10]. 

 

 

Şekil 2.8. Örnek dalga şeklinin sinüzoidal parçaları 

 

Manyetik devrelerin doyması, elektrik arkları ve güç elektroniği devrelerinde 

sinüzoidal gerilimin anahtarlanması lineer olmayan olaylardır. Generatör, 

transformatör, motor ve bobin gibi demir çekirdek ihtiva eden cihazlar doymanın baş 

göstermesi ile harmonik üretirler. Redresör ve tristörler de sinüzoidal akım dalgasını 

kıyarken harmonikler üretirler. Bu nedenlerle oluşan harmonik frekanslı akımların 

sistemde dolaşması, harmonik frekanslı gerilimlerin meydana gelmesine sebep olur. 

Harmoniklerin ortaya çıktığı transformatörleri genel olarak inceleyecek olursak; 

 

2.5.1. Transformatörlerin harmonik etkileri 

 

Enerji tesislerinde en önemli harmonik üreticiler, transformatörler, bobinler gibi 

demir çekirdeği olan sargılardır. Bunların harmonik üretme özellikleri demir 

çekirdeğin mıknatıslanma karakteristiğinin lineer olmayışına bağlıdır [11]. 



 31 

Transformatörler şebekede sinüzoidal ön gerilimle beslendiklerinde, şebekeden 

mıknatıslanma akımı çekerler. Demir çekirdeğin magnetik karakteristiği lineer 

olmadığından bu mıknatıslanma akımı artık sinüzoidal değildir. Şebeke gerilimi 

belirli bir değerin üzerine çıkarsa transformatör doyma bölgesine girer. Eğer 

transformatör, mesela geceleri düşük yükte çalışırsa, şebekedeki gerilim düşümü 

azalacağından transformatör gerilimi yükselir. Aynı şekilde kompanzasyon maksadı  

ile sabit paralel kondansatörlerin bağlı olması halinde düşük yükte transformatör 

kapasitif yükleneceğinden gerilim yükselir. Bu gibi durumlarda mıknatıslanma akımı 

1, 3, 5, 7, 9, 11… gibi tek mertebeli harmonikler ihtiva eder. Bunlardan özellikle 5. 

ve 7. harmonikler daha şiddetli olarak kendilerini hissettirirler [11]. 

 

Harmonik akımların tepe değerleri, temel akım dalgasının tepe değerinden çok 

küçüktür. Esasen transformatörlerin mıknatıslanma akımları, nominal akımlarının 

%1-10’u kadardır. Buna rağmen seri bağlı generatör, hat ve transformatör 

reaktansları frekansla orantılı olarak arttıklarından özellikle düşük yüklerde yüksek 

harmonik akımlarının bunlar üzerinde sebep oldukları gerilim düşümleri büyük 

değerler alırlar ve ayrıca gerilimlerin harmonik kazanmalarına sebep olurlar. 

Bununla beraber mıknatıslanma akımındaki harmoniklerin şebekeye geçip 

geçmemesi şu faktörlere bağlıdır; 

 

1. Transformatör sargılarının bağlanma şekline, 

2. Primeri yıldız bağlı transformatörlerde yıldız noktasının şebekenin nötr hattına 

bağlı olup olmamasına, 

3. Transformatörlerde mıknatıslanmanın serbest veya zorunlu olmasına, 

 

Akım şiddeti bakımından en önemli olan 3. ve 3’ün katlarına eşit olan 9. ve 15. 

harmoniklerin şebekeye geçmesini önlemek için transformatörün primer veya 

sekonder sargılarından biri üçgen bağlanır. Ya da büyük güçlü transformatörde 

olduğu gibi, transformatör güçlü veya tersiyer sargı ile donatılır. Bununla beraber 5. 

ve 7. harmoniklerin şebekeye geçmesini önlemek mümkün değildir [11]. 
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Modern transformatörlerde soğuk haddelenmiş ve kristalleri yönlendirilmiş saç 

kullanıldığından magnetik akı ve bunun sonucu olarak mıknatıslanma akımı çok 

düşük değerler alır. Böylece şebeke harmonik tehlikesi geniş çapta önlenir. 

 

Harmonik üreticisi olan transformatör ya bir sabit gerilim kaynağı, ya da sabit akım 

kaynağı olarak kabul edilir. Sabit gerilim kaynağında seri büyük bir Xi iç harmonik 

reaktansı vardır. Buna karşılık akım kaynağında sonsuz büyük bir iç reaktans ve buna 

paralel bağlı daha küçük bir Xi reaktansı vardır. Transformatörlerin çok küçük olan 

primer ve sekonder kaçak reaktansları ihmal edilmişlerdir. Şebekeyi besleyen temel 

frekans generatörleri harmonik akımları için sadece bir reaktans gibi tesir ederler. 

Şekil 2.9’ da mesela bir kondansatörle yüklü harmonik kaynaklarının gösteriliş tarzı 

işaret edilmiştir [11]. 

Şekil 2.9. Harmonik kaynakların gösterilişi 
a) Kapasitif yüklü generatör veya redresör. U1, U5 ve U7 gerilim üreticiler 

seri bağlı 
b) Kapasitif yüklü transformatör 
c) Transformatör, sabit gerilim kaynağı olarak 
d) Transformatör, sabit akım kaynağı olarak 

 

Pratikte harmonik kaynakları daha çok akım kaynağı şeklinde etki ederler [11]. 
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2.6. Transformatörün Konstrüksiyonu 

 

Kuru tip transformatörün yapısında 3 temel kısım bulunur: 

 

1. Magnetik devre (Demir Gövde) 

2. Sargılar 

3. Vakumla epoksi reçine dökümü 

 

Manyetik devre, silisyumlu alaşımlı, 0,35 mm kalınlığındaki saclardan oluşur ve 

bu sacların bir tarafı çok ince yalıtkanla kaplanarak Fuko kayıplarının 

azaltılmasına çalışılır. Sargılar iki boyunduruk arasına yerleştirilmiş bacağın 

üzerine sarılır. Transformatörün montajına alt boyunduruktan başlanır. Saclar 

boyunduruk şeklinde dizilip, yerleştirildikten sonra, bacak sacları alt boyunduruk 

saclarının aralarına girecek şekilde yerleştirilirler ve bobinlerin yaratacağı 

radyal kuvvetlerden etkilenerek titreşim ve gürültü yapmamaları için çok sağlam 

cam elyaf bantlarla bacağın yüksekliğine bağlı olarak gerekli olan yerlerinden 

sıkıca bağlanırlar. Eski imalat yöntemlerinde sacların birleştirilmesi için bantlar 

yerine, her iki taraftan sıkıştırılan saplamalar kullanılmaktaydı. Ancak 

saplamanın bacağın içinden geçebilmesi için açılan delikler, hem akının akacağı 

demir kesitin küçülmesine hem de delik etraflarında akı yoğunluklarının 

artmasına neden olmaktaydı. Ayrıca deliklerin ekseni boyunca, delik çapı kadar 

olan ince ve şerit şeklindeki demir alandan yararlanılamıyordu. Bu sakıncaların 

yanı sıra deliklerin içine saplama yerleştirilmeden önce yalıtkandan yapılmış, içi 

boş olan bir borunun yerleştirilmesi ve bu işlemden sonra saplamanın bu boş 

borunun içinden geçirilmesi gerekliydi. Böylece saplamanın, enine yerleştirilmiş 

transformatör saclarını kısa devre etmesine engel olunurdu. Doğal olarak bütün 

bunlar işçiliği ve maliyeti arttıran unsurlar olduğundan, son yıllarda çok özel 

tasarımlar dışında bu yöntem kullanılmamaktadır. Bu işlem, yani bacakların 

bağlanma ve sıkılaştırma işlemi tamamlandıktan sonra atölyede hazırlanmış olan 

alçak gerilim bobini, daha küçük çaplı olduğundan iç tarafa, yani demire yakın 

tarafa yerleştirilir. Daha sonra alçak gerilim bobininin dışına gelecek şekilde 

daha büyük çaplı yüksek gerilim bobini yerleştirilir [1]. Bu işlem tamamlandıktan 
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sonra üst boyunduruk sacları bacak saclarının arasına itina ile yerleştirilerek 

montaj tamamlanır. Bobinlerin iç içe yerleştirilmesinin avantajı her birinde 

meydana gelen kaçak akıların miktarını azaltmak ve kaçak kabul edilebilecek bir 

akıdan yararlanabilmeyi sağlamaktır. Bu suretle kaçak akılar bobinleri 

kavrayacağından, kaçak akı miktarında azalma, faydalı akı miktarında da artma 

meydana gelir [1]. 

 

 

Şekil 2.10 Y.G ve A.G Sargılarının transformatör bacağına yerleştirme durumu 

 

Transformatörün gücü büyüdükçe demir bacağın ve boyundurukların kesitleri de 

büyür. Sacların preste dikdörtgen şeklinde kesildikten sonra ardışık olarak dizilmesi, 

sargı taşıyan bacak kesitinin de dikdörtgen olmasına neden olur. Bu durumda sargı 

silindiri ile demir arasında oluşan boşluklar gücün ve dolayısıyla demir kesitin 

artmasıyla sargı için tehlike yaratır. Sargılara etkiyen kuvvetler büyür ve 

sargının boşluklara doğru göçme tehlikesi belirir. Ayrıca dikdörtgen kesitin sivri 

köşeleri sargı izolasyonunu zedeler ve muhtemel bir gövde kısa devresine neden 

olur. Bütün bu olumsuzlukları önlemek amacıyla demir kesitin dairesel 

yapılmasına özen gösterilir. 

 

3 fazlı transformatörde orta bacağa ait fazın demir (çekirdek) boyu, diğer iki yan 

bacaklara yerleştirilmiş fazlarda bulunan bacakların boylarına göre daha kısadır. 

Yan bacaklardan çıkan akının geçtiği yol, orta bacaktan çıkan akının geçtiği yola 
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göre daha uzundur. Bu nedenle bacaklarda oluşan manyetik dirençler farklıdır. 

Fazlara uygulanan gerilimlerin ve endüklenen emk'ların eşit olması gerektiğine 

göre, bu gerilimleri üretecek manyetik akılar da eşit demektir. Ancak 

relüktansların farklı olması ile bacaklardaki amper-sarım eşitliği bozulur. Orta 

bacağın relüktansı küçük olduğundan amper-sarımı da küçük olacak ve sonuç 

olarak bu değeri veren bacak akımı da diğerlerine göre küçük olacaktır [1]. 

 

Transformatör sargıları genellikle bakır iletkenlerden yapılır, ancak alüminyum 

iletkenden imal edilen sargı tipleri de vardır. Sargılar transformatörün gücünün 

büyüklüğüne ve transformatörün soğulma şekline göre yuvarlak veya dikdörtgen 

kesitli olabilir. Bobinler yerlerine konmadan önce bobin ile demir gövde arasına 

çalışma gerilimine uygun özellikte, silindir şeklinde izolasyon malzemesi 

yerleştirilir. Bunun amacı sadece bobinin demir gövdeye karşı yüksek gerilimden 

korumak değil, aynı zamanda bobin yerleştirme işlemi sırasında bobinin dışarıda 

yapılmış izolasyonunu darbelerden ve izolasyonu bozucu etkilerden korumaktır. 

 

Transformatör işletmede olduğu zaman, sargılardan akan akımların yarattığı 

aksiyal ve radyal kuvvetlerin etkileri altında kalır. Bunlar bobinleri aksiyal veya 

radyal eksenler boyunca hareket ettirmeye gayret ederler. Ancak bobinlerin bu iki 

yönde kesinlikle hareket etmemeleri gerekmektedir. Kuvvetlerin büyük 

olmasından dolayı kütlelerde küçük yer değiştirmeler meydana gelebilir. Çalışma 

esnasında vuruntuya veya frekansı yüksek olan hareketlenmeler, titreşim ve 

gürültüye yol açarlar. Bu tip istenmeyen olayların önüne geçmek amacıyla aksıya! 

yöndeki kuvvetlerin etkilerini önlemek için alt ve üst boyunduruklar ile bobinler 

arasına takozlar yerleştirilir [1]. 

 

Radyal kuvvetler etkilerini, bobinlerin kendi merkezlerine doğru sıkıştırılması 

veya dışarıya doğru uzaklaştırılması şeklinde ortaya koyarlar, yani alçak ve 

yüksek gerilim bobinlerini birbirlerine yakınlaştırmaya veya uzaklaştırmaya 

çalışırlar. Bu durum bobinlerin büzülmesine ve esnemesine yol açar. Bu etkiler 

primer ve sekonder bobinlerin arasında bulunan soğutma kanalının da genişliğinin 
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bozulmasına yol açar. Bunu önlemek amacıyla değişik sayıda tahta veya fiber 

çubuklar kullanılır [1]. 

 

Vakumla Epoksi Reçine Dökümü, 

 

Epoksi reçine malzemeleri ülkemizde genellikle Belçika ve Avrupa ülkelerinden 

hazır alınarak ve transformatör fabrikalarında belirli yüzdelerde karışımı yapılarak 

hazırlanmaktadır. İki çeşit reçine vardır. Bunlar; 

 

1) Harici döküm: 5 çeşit kimyasal maddenin karışımından oluşan epoksi reçinedir. 

Harici mekanlarda kullanıma uygundur. 

2) Dahili döküm: 4 çeşit kimyasal maddenin karışımından oluşan epoksi reçinedir. 

Dahili mekanlarda kullanıma uygundur. 

 

Epoksi dökümhanesi özel bir teknoloji ve orta büyüklükte bir tesis gerektiriyor. 

Döküm işlemlerinin işlem şeması Şekil 2.11’ deki gibidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.11. Epoksi dolum blok şeması 

 

Karışım Cihazı 

Bekletme Cihazı Bekletme Cihazı 

Transformatör 

Dolum Cihazı 

HARİCİ 

 

Transformatör 

Dolum Cihazı 

DAHİLİ 
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Trafolar Epoksi reçine ile doldurulduktan sonra fırınlarda ‘Harici’ ise 80 oC de, 

‘Dahili’ ise 130 oC’ de 8 saat pişirilir. Pişirilmesinin amacı epoksi reçinenin bu 

sıcaklıklarda reaksiyona girmesidir. Pişirilmeden sonra transformatör soğumaya 

bırakılır. 
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3. TRANSFORMATÖRLERDE MEYDANA GELEN KUVVETLER 

 VE EŞDEĞER DEVRENİN İNCELENMESİ 

 

3.1. Transformatörlerde Meydana Gelen Kuvvetler 

 

Transformatörde primer ve sekonder sargı guruplarından geçen akımların 

meydana getirdiği kuvvetler sargıların zorlanmasına neden olurlar. Yan yana 

olan iletkenlerden geçen aynı yönlü akımlar, bu iletkenler arasında çekme 

kuvveti yaratırken, aksi yönlerde akan akımlar ise itme kuvveti meydana getirirler. 

Biot-Savart yasasında kuvvetin her ne kadar I akımı ve B manyetik alan 

yoğunluğu ile doğru orantılı olduğu verilmişse de, aslında 1.8, 1.11, 1.12 ve 1.16 

denklemleri kullanılarak kuvvetin akımın karesi ile doğru orantılı olduğu 

görülmektedir. 

 

Normal işletme koşulları için tasarlanan transformatörlerde tüm mukavemet 

hesaplan bu kuvvetler doğrultusunda yapılır. Transformatör kısa devre olduğu 

zaman akacak kısa devre akımının anma akımına göre çok büyük olması, örneğin 

bağıl kısa devre gerilim yüzdesi %5 olan bir transformatörde Ik=20In olması, kısa 

devre kuvvetlerinin 400 defa büyüyeceğini gösterir. Tabii ki transformatörün 

imalatını bu kuvvet değerlerine göre yapmak maliyeti aşırı derecede 

arttıracağından, transformatörün kısa devre olmaması için bütün tasarım ve 

koruma imkanları kullanılır. 

 

Transformatörlerde iki değişik kuvvet meydana gelir. Bunlardan birisi Şekil 3.1' de 

verilen x ekseni doğrultusunda olan "radyal kuvvetler", diğeri ise y ekseni 

doğrultusunda olan "aksiyal kuvvetler" dir. Bu eksenler Şekil 3.1 ve Şekil 3.2' de 

gösterilmektedir [1]. 
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3.1.1. Radyal kuvvetler 

 

Primer ve  sekonder akımlar arasında bulunan   180°'lik  faz  farkından ötürü 

silindirik sargılarda akan akımlara sağ el üç parmak kuralı uygulandığında 

meydana gelen kuvvetlerin sargılardan akan akımların yönlerine bağlı olduğu 

görülür. Eğer akımlar birbirlerine göre aynı yönlerde akıyorlarsa sargılar 

birbirlerine doğru çekilir, aksi yönde ise sargılar birbirlerini iterler ve çapı 

genişletmeye yönelik zorlarlar. Kuvvetler x ekseni yönünde meydana gelirler. 

 

 

Şekil 3.1. Üç boyutlu eksen takımında radyal kuvvetlerin oluşumu 

 

Bu kuvvet iki sargı arasında bulunan akı kavramasından oluşur. İki bobin arasındaki 

manyetik alan yoğunluğu Eş. 3.1’ de verildiği gibidir. 

 

0

11
0

l

iN
B µ=                                (3.1) 

 

Burada N1 ile i1 sırasıyla, yüksek gerilim bobinindeki sarım sayısı ve akımın ani 

değeri, l0 ise kaçak akının dolandığı ortalama yoldur. Kaçak akıların yollarını 

yaklaşık hesaplamak için Şekil 3.2’ de [1]. 

 

l0 = 1,8l                    (3.2) 
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olarak alınır. Manyetik endüksiyonun ortalama değeri, akımın ani değeri 

kullanılarak,  

 

0

11
00

2

1

l

iN
B µ=                    (3.3) 

 

şeklinde hesaplanabilir. Burada i1 , Eş. 3.4’ de verildiği gibi sinüs fonksiyonu olarak 

değişir. 

 

tIi ωsin2 11 =                    (3.4) 

 

Şekil 3.1, kuvvetlerin durumunu ve sargıların ölçülerini daha yakından incelemek 

için Şekil 3.2' deki gibi çizilir [1]. 

 

 

Şekil 3.2. Aynı merkezli ve aksiyal yönde merkezleri kaymamış bobinlerde oluşan 
      kuvvetler 
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Bu durumda ortalama yarıçapı R olan bobinde, Biot-Savart yasasına göre dβ 

yayında bulunan iletkenlere etkiyen kuvvet, Eş. 3.4’ deki gibi olur. 

 

dF = N1i1B0Rdβ                    (3.5) 

 

Bu kuvvetin var olan iki bileşeninden biri dFcosβ’ dır. Bu kuvvet eğer 

silindirlerin merkezleri aynı noktada ve silindirler eş yükseklikte iseler, bütün 

sargının çevresi boyunca vardır ve toplamları sıfıra eşit olur. Fakat dFsinβ 

bileşeni ortaya büyük bir kuvvet çıkartır. Eş. 3.6' de verilen 0-π arasındaki integral, 

değeri Newton olan bir kuvvet verir. 
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Akımın ani değerinin karesi 

 

i1
2
 = 2I1

2
sin

2 ω t                                                                                    (3.7) 

 

şeklindedir, Burada sin
2ω t, (1/2)sin2ω t olduğundan i1

2
 yerine I1

2 yazılabilir. 

Böylece teğetsel olan radyal kuvvet Newton olarak Eş. 3.8' de verildiği gibi elde 

edilir ve y eksenine dik yönde, z ve x eksenlerinde meydana gelir. 
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Bu nedenlerle alçak gerilim sargılarının demir gövdeye bitişik gelen taraflarına 

destekler koymak gerekir, Aynı zamanda dışarıda bulunan yüksek gerilim 

sargısında oluşan kuvvetleri karşılamak için de, hem iki sargı arasına destekleyici 

ve yalıtkan malzemeler, hem de sargıların boyundurukla olan temasını kesmek 

için o bölgelerde radyal hareketleri kısıtlayacak tedbirlerin alınması gereklidir. 

Bunların ihmal edilmesi halinde sargı silindirleri üzerinde deformasyonlar 

meydana gelir [1]. Radyal kuvvet oluşumu Şekil 3.3’ de görülmektedir. 
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Şekil 3.3. Radyal kuvvet oluşumu a) Radyal ve aksiyal kesitler b) Demir çekirdeğin 
      köşe detayı 
 

3.1.2. Aksiyal kuvvetler 

 

Kuvvetlerle, bunları meydana getirecek akılar arasında 90° fark olduğundan, "y 

ekseni" yönünde olması gereken Fy aksiyal kuvvetlerinin "x ekseni" boyunca 

giden фx akıları tarafından meydana getirilmesi gerekir. Bu akılar demir çekirdek 

etrafına sarılmış iletkenlerin eksenlerine dik doğrultuda oluşurlar. Ayrıca bu 

akılar, yüksek ve alçak gerilim sargılarını kavrarlar. Bunlar daha kısa yoldan 

gitmek için kendi yollarını demire girmeden, yan sargı üzerinden yaparlar [1]. 
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Şekil 3.4. Silindirik sargıların aksiyal eksende eş merkezli olduğu durumda, aksiyal 
      kuvvetlerin üç boyutlu eksen takımında oluşumu 
 

Eş merkezli fakat merkezleri aksiyal eksen boyunca kaydırılmış A.G ve Y.G 

sargılarında konstrüktif yönden oluşan durum ve buna bağlı meydana gelen 

kuvvet Şekil 3.4’ de gösterilmiştir. Şekil 3.5’ de silindirik sargılarda eksen 

kaçıklığının var olduğu durumu göstermektedir. Burada yükseklikleri l, 

aralarında soğutma kanalı doları sargıların ortalama yarıçapları Ryg ve Rag olarak 

verilmiştir [1]. 

 

 

Şekil 3.5. Silindirik sargılarda sargı merkezlerinin aksiyal yönde kayması       
     durumunda oluşan aksiyal kuvvetler 

Y.G sargı ekseni 

 

A.G sargı ekseni 
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Sargılar aynı yüksekliklere sahip olmasına rağmen, merkezleri birbirinden hx 

uzaklıkta monte edilmişlerdir. Üzerlerinden akan akımlar birbirlerine zıt yöndedir. 

Merkezler arasında bulunan hx kaymasından dolayı oluşan F kuvvetinin iki 

bileşeni vardır: Radyal bileşen Fcosα, aksiyal bileşen ise Fsinα'dır. Bu tip 

durumlar ayar sargısı ihtiva eden transformatörlerde görülür.  

 

Özellikle gerilim ayarı yaparken devreye sokulan veya çıkartılan sargı parçalarının 

sargı silindir yüksekliklerinde meydana getirdiği farklar a açısının büyümesine ve 

dolayısıyla aksiyal kuvvetin büyük değerler almasına neden olur.  

 

Bu durumda, 

 

)(
2

1
sin

21 ww

hx

++

=

δ

α                   (3.9) 

 

olduğundan, aksiyal yönde etkiyen kuvvet Eş. 3.10' daki gibi olur. 

 

αµ sin
8,1

2

1

2

1
0

l

IRN
Fy =                                                             (3.10) 

 

Bu kuvvetler üst ve alt boyunduruklara yerleştirilen ahşap takozlar tarafından 

karşılanırlar. Aksiyal kuvvetlerin oluşmaması için primer ve sekonder bobinlerin 

sargı yüksekliklerinin eşit olması gereklidir. 

 

Disk sargılarda, A.G ve Y.G disklerinin kaçakların azaltılması için birer atlayarak 

yerleştirilmeleri halinde, disklerin birbirlerinden farklı yükseklikte olmaları 

aksiyal kuvvetlerin oluşumuna neden olur. Ancak bu kuvvetlerde boyunduruk 

altlarına yerleştirilen takozlar tarafından amortise edilirler [1]. 
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3.2.  Transformatörün Eşdeğer Devresi 

 

3.2.1. Transformatörün bir faz eşdeğer devresi 

 

Transformatörlerin bir faz eşdeğer devrelerinin incelenmesine geçmeden önce, 

aşağıda Şekil 3.6’ da verilen bir fazlı transformatörün nasıl çalıştığını tekrar 

açıklayalım. Primer sargıya uygulanan zamana göre değişen (alternatif) V1 

gerilimi, Ohm kanununa göre bu sargıda I1 akımının akmasına neden olur ve 

sargıda hemen I1N1 amper-sarımı meydana gelir. Bunun ürettiği manyetik akı 

demir gövdede akmaya başlar. Lenz yasasına göre bu bobinde E1 emk meydana 

gelir ve akımın azalmasına sebep olur. Demirde akan akı sekonder bobinin 

düzlemlerinden 90°'lik açı ile geçer ve bu bobinde endüksiyon yasasına göre E2 

emk alternatif olarak endükler. Eğer bobinin uçları bir empedans üzerinde bağlı 

ise, bobinden I2 akımı akar ve bu akıma da "yük akımı" denir. Yükün uçlarındaki 

gerilime V2 "yük gerilimi" adı verilir. V2 gerilimi E2'den biraz daha küçüktür 

çünkü I2 akımının bobinden geçişi sırasında bobinin iç direnci ve kaçak 

reaktansında bir  gerilim  düşümü  oluşur.  Böylece  enerji  akışının  şebekenin 

bulunduğu V1 geriliminden E1 ’e, sonra E2’ ye ve en sonunda V2’ ye vardığı 

görülmektedir. 

 

Transformatörler birden fazla faz sayısına sahip olabilirler. Bu durumda 

hesapların kolaylaşması açısından hepsi birbirine eşit olan fazların bir tanesi 

dikkate alınarak, o fazın eşdeğer elektrik devre modeli çıkartılır. Bu model tüm 

çalışma koşullarını, kayıpları, giren ve çıkan güçleri, akımları, gerilimleri 

kapsamalıdır. Bir faz için yapılan hesapların (giren, çıkan güçler, kayıplar vs) 

daha sonra bütün transformatörü temsil etmesi için, güçler bazında bulunan 

değerlerin faz sayısı ile çarpılması gereklidir. Bunların dışında, bulunan 

gerilimler, akımlar, faz farkları vb. değerler, diğer fazlarda da aynen tekrar eder [1]. 

Bunlar ayrıca faz sayısı ile çarpılmazlar. 

 

Şekil 3.6’ da verilen bir fazlı çekirdek tipi transformatörün eşdeğer devresini elde 

etmek için, bobinlerin devre parametreleri ile temsil edilmeleri gerekir. 
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Şekil 3.6. Çekirdek tipi demir gövdeye yerleştirilmiş iki sargıdan oluşan bir fazlı 
      transformatör 
 

Şekil 3.7’ de transformatörün bacağındaki sargının açık şekli gösterilmektedir. 

Malzeme demir olduğundan akının çoğu havaya gitmeyip, demir malzemeden 

geçer, ama bir miktarıda demire girmeyip, dışarıda akar. Böylece şekilde 

gösterildiği gibi kaçak akı oluşur. Sarımın her bir teli çevresinde ф akısı 

mevcuttur, yani kaçaklar vardır. Kaçaklar büyüyüp diğer telleri çevreleyebilir [1]. 

Bu kaçaklar bobinin sağında olduğu gibi solunda da mevcuttur. 

 

 

 

 

  

  

 

 

(a)     (b) 

Şekil 3.7. a) Sarımlarda kaçak akıların oluşumu b) Kaçak akı oluşumunun detayı 

 

Akı ve akım arasındaki ilişki Eş. 3.11' de verildiği gibidir. 

 

фT =I1 .LT                                                                                        (3.11) 

 

Bobinde üretilen toplam akı ise Eş. 3.12' de verilmiştir. 



 47 

 

фT = фf + фσ                    (3.12) 

 

Burada T ve f indisleri toplam ve faydalı akılan, σ indisi ise kaçağı temsil eder. 

Bobin tarafından üretilen toplam akıyı yaratan I1 akımıdır. Haliyle bu akının bir 

kısmı faydalı, yani demirden giden, bir kısmı ise kaçak, yani havadan giden 

akıdır. Her ikisi de I1 akımı tarafından meydana getirilmiştir. Dolayısıyla Eş. 3.12  

ile akı kavraması hesaplarını ve daha sonra da endüktans hesaplarını 

yapabilmek için Eş. 3.13  kullanılır. 

 

I1 LT  = I1 Lf  + I1 Lσ                                  (3.13) 

 

Bobinde üretilen toplam akının faydalı akı ve kaçak akıların toplamı olarak 

yazılmasından yararlanarak, endüktanslar arasındaki ilişki aşağıda Eş. 3.14' de 

verildiği gibi ortaya çıkar. 

 

LT  = Lf  + Lσ                                 (3.14) 

 

Endüktansların açısal frekans ile çarpımları olan reaktanslar ise Eş. 3.15' deki gibi 

elde edilir. 

 

x T  =  x f  +  x a                                                                                        ( 3.15) 

 

Şekil 3.8’ de bu transformatöre ait iki bobinin {primer ve sekonder) iç direnç ve 

kaçak reaktanslarını temsil eden fakat arada elektriksel bağlantısı olmayan 

devresi verilmiştir. Bu iki devreyi birbirine bağlayan manyetik akıdır. Gerilimleri 

ve parametreleri birbirinden farklı olan bu iki devrede çözüme ulaşabilmek için, 

iki devre için ayrı ayrı hesap yapmak gerekir. Halbuki eğer devreler endüklenen 

emk'ların uçlarında birleştirilebilirlerse, meydana gelecek tek devre ile istenilen 

çözüme ulaşmak mümkün olur. Bunun için bu iki noktada, iki önemli eşitliğin 

sağlanması gereklidir [1]. Yani her iki devrede frekans ve gerilim eşitliklerinin 

sağlanmasıdır. Frekansların eşitliği, sekonderdeki emk E2, frekansını manyetik 
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akıdan, manyetik akı da frekansını primer akımdan aldığından sağlanır. İkinci 

eşitlik olan gerilim eşitliğinin sağlanması konusu ise eşdeğer devre incelenirken 

açıklanacaktır. 

 

 

Şekil 3.8. Primer ve sekonder sargıların doğal ortamlarında kendi parametreleri, 
 akımları ve gerilimleri ile oluşturdukları ikili devre 
 

Şekil 3.8’ deki gibi transformatörün bobinlerini ayrı ayrı düşünelim ve bu 

devrelerde akım ve gerilim ifadelerini yazalım. Her devrede bobinin iç direnci ve 

kaçak reaktansından dolayı %1,5-2,5 arasında bir gerilim düşümü olur. Bunlar 

eğer ihmal edilecek olursa, primer ve sekonderde endüklenen emk'ler kendi 

devrelerindeki V1 ve V2 gerilimlerine eşit olur. Bunun anlamı transformatörde 

kayıp yok demektir. Kayıp yok ise, giren ve çıkan güçler eşit olurlar [1]. Primer 

bobindeki gerilim ifadesi aşağıdaki denklemdeki gibi yazılır. 

 

V1 = E1 + I1 (r1 + jx1σ)                                                                                          (3.16) 

   

∆V1 = I1 (r1 + jx1σ)                 (3.17) 

 

Primer devredeki gerilim düşümü, anma geriliminin yüzdesi olarak 

V
V

V
5,25,1%

1

1 −≈
∆

 olarak hesaplanır. Sekonder bobindeki gerilim ifadesi ise Eş. 

3.18’ deki gibidir. 

 

E1 = V2 + I2 (r2 + jx2σ)                    (3.18) 
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∆V2 = I2 (r2 + jx2σ)                     (3.19) 

 

Burada da aynı koşulda gerilim düşümü ihmal edilirse E2=V2 olur. 

 

Toplam kayıplar, Pk = Pfe + Pcıı olduğundan ve kayıpların ihmal edilmesi halinde Pk 

≈ 0 olduğundan, Pg = Pç olur. Bu güçleri görünür güç cinsinden yazmak gerekir, 

çünkü akım ve gerilimler alternatiftir. 

 

V1I1 = V2I2                                                                                                             (3.20) 

 

Eş. 3.20 eşitliği Sg = Sç olarak gösterilir. Böylece Eş. 3.21' de verildiği gibi, 

gerilimlerin oranı akımların oranına ters olarak bulunur. 

 

                                                                                                               (3.21)

  

 

Eğer transformatörde primer gerilim, sekonder gerilimden büyük ise (Vı>V2), bu 

transformatöre "indirici transformatör", primer gerilim sekonder gerilimden 

küçük ise (Vı<V2), bu transformatöre de "yükseltici transformatör" denir. 

İndirici transformatörler daha çok tüketici bölgelerde, yükseltici transformatörler 

de Şekil 3.9’ da gösterildiği gibi kullanılır. 

 

Transformatörlerin üretimden dağıtıma kadar nasıl kullanıldığım gösteren şekil 

3.9.' da, generatöre yakın olan transformatör yükseltici transformatördür. Enerjinin 

380kV ile nakledilmesinden sonra tüketici bölgelerde gerilimin düşürülmesi için 

380/36kV ile indirici transformatör kullanılmıştır. Daha sonra orta gerilim 

şebekesi (36kV) yayılmış ve yerleşim alanlarına girmiştir. Burada ikinci bir 

indirici transformatör kullanılarak gerilim 400V'a düşürülmüştür [1]. Sonuç olarak 

400V ile alçak gerilim şebekesi tüketicilere ulaştırılmıştır. 

 

2

1

2

1

I

I

V

V
=



 50 

 

 

Şekil 3.9. Genel olarak yükseltici ve indirici transformatörleri kullanıldığı yerler 

 

Eşdeğer devre, transformatöre ait giriş—çıkış güçleri, bakır ve demir kayıpları, 

akımlar vb gibi transformatörün tüm çalışma değerlerinin vermelidir. Eşdeğer 

devreyi elde etmek için primer ve sekonder devrelerin birleştirilmesi gerekir [1]. 

 

 

Şekil 3.10. Sekonderinde yük olan bir fazlı transformatör 

 

 

 

Şekil 3.11. Sekonderinde yük olan bir fazlı transformatörün gösterimi  
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Tam eşdeğer devre 

 

Daha önce verilen Şekil 3.7’ de primer ve sekonder sargılarda kaçak ve sargı 

dirençleri gösterilmişti. Aslında bunlar sırayla makinede oluşan reaktif güç 

kaybını ve dirençlerde oluşan Joule kayıplarını temsil ederler. Ancak 

transformatörde var olan fakat bu şekilde temsil edilmeyen demir kayıplarını da 

dikkate almak gerekir. Demir kayıpları kendilerini ısı enerjisi olarak belli eder ve 

birimi de "watt" olduğundan, eşdeğer devrede rfe ile gösterilen bir dirençle temsil 

edilir. Daha Önceden demir kayıplarının bileşenlerine değinmiş ve hesaplanmaları 

için gerekli formüller verilmişti. Bu formüller tekrar incelenecek olursa, 

kayıpların manyetik alan yoğunluğu veya bobinlerde endüklenen emk İle orantılı 

oldukları görülür. Bu durumda, demir kayıplarını temsil etmek için 

kullanılacak direncin iki ucunda var olacak potansiyel, farkı endüklenen emk'ya 

eşit olmalıdır [1]. Demir kaybını temsil edecek rfe direncinin, eşdeğer devrede 

ortada olması gerekir. 

 

 

Şekil 3.12. Bir fazlı transformatörün tam eşdeğer devresi 

 

Diğer taraftan transformatörde mıknatıslanmayı sağlayan manyetik akının 

endüktansla temsil edilmesi mümkündür ve bu elemanın uçları arasında da aynı 

emk  vardır.   Bu  nedenle   mıknatıslanmayı  temsil   eden  endüktans  ile   demir 

kayıplarım temsil eden direnç paralel bağlanarak primer ve sekonder bobinlerin 

tam arasına yerleştirilir. Ayrıca endüktans açısal frekansla çarpılarak 

"mıknatıslanma reaktansı" adını alır. 
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Tam eşdeğer devre ile tek çözümde makinenin tüm büyüklükleri 

hesaplanabilmelidir. Yani gerilimler ve akımlar aynı mertebelerde olmalıdır. Bunu 

gerçeklemek için gerilimlerin eşitliği sağladıktan sonra sekonder akımın primere 

indirgenmesi veya primer akımı cinsinden ifade edilmesi gerekir. Ayrıca diğer 

sekonder parametreler olan direnç ve kaçak reaktansı da primer değerlerine 

indirgenmesi şarttır. 

 

İndirgenme işleminin yapılabilmesi için aşağıdaki işlem sırası uygulaması 

uygundur: 

 

Önce indirgenecek büyüklük tespit edilmelidir. Daha sonra bu değer nereye 

indirgenecek ise yeni yerin koşullarında tekrar hesaplanmalıdır. Burada yapılması 

istenen sekonder amper sarımın primerde hangi akımla üretileceğinin 

bulunmasıdır. Bunun için I2N2 amper-sarımı baz alınır. Bu değerin primer 

sargısında üretilebilmesi için N1 sarım sayısını kullanmak gerekir. Doğal olarak 

bu amper sarım için eğer sarım sayısı değiştirilirse, akım da değişecek ve 

transformatörde akmayan fakat aktığı varsayılan I2 akımı elde edilecektir. Bu 

yeni akım mertebe olarak I1 akımına denk bir akım olmalıdır [1]. 

 

İndirgeme işlemiyle 

 

I2N2 = I
´
2N1                         (3.22) 

 

olduğundan, sekonderdeki amper-sarımın aynısı primerde elde edilir. Bu eşitlik 

I
´
2  izafi akımla sağlanır. Bu akımın hesabı aşağıda verilmiştir. 

 

I
´
2 = I2

1

2

N

N
                                                                                                             (3.23) 

 

İndirgenmiş ve gerçek akımlar arasındaki oran, değiştirme oranının tersine eşittir. 

Yani akımların oranı ü değiştirme oranının tersine eşit olur. 
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=                                                                                                                  (3.24) 

 

Devreden elde edilen denklemler 

 

Şekil 3.12’ de Kirschoffun gerilimler ve  akımlar kanunları  uygulanacak 

olursa beş bilinmeyen akım değeri için beş denklem elde edilir [1]. 

 

Bunlar aşağıda verilmiştir. 

 

V1 =E1 + I1 (r1+ jx1σ)                                                                      (3.25) 

 

E
’
2 = V

’
2 + I

’
2 (r

’
1+ jx

’
2σ)                                                                  (3.26) 

 

I1 =  I’
2 +I0                              (3.27) 

 

Io =  Ife + jIm                                                                                                           (3.28) 

 

E1 = rfe Ife = jxm Im                         (3.29) 

 

Bu denklemlerde kullanılan sembollerin açıklaması aşağıda verilmiştir. 

 

I1 , şebekeden çekilen akım 

l'2 , yüke giden veya yükün çektiği akım 

I0 , boşta çalışma akımı 

Ifi ,demir akımı 

Im , mıknatıslanma akımı 

Vl ,şebeke veya giriş gerilimi 

V
’
2 , yük gerilimi 

 

Bu denklemleri çözmek vakit alıcıdır, çünkü tüm elemanlar kompleks sayıdır. 

Fakat bu denklemlerle transformatörün bir fazında oluşan bütün değerleri tam 
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olarak hesaplamak mümkündür. Bu sebeple, denklemlerin çıkartıldığı bu devreye 

"tam eşdeğer devre" veya "T eşdeğer devre" denir.  

 

Yukarıda verilen devre parametrelerinin mertebesinden de bahsetmek gerekir, 

çünkü mertebelerin bilinmesi yapılan hesaplamalarda sağlama yapılmasına 

yardımcı olur. 

 

Dy bağlı, orta büyüklükte bir transformatörün (160-320 kVA gücünde, 30/0,4 kV) 

parametreleri mertebe olarak aşağıdaki gibidir. 

 

r1 ,r
’
2 100-300 Ω 

x1σ ,x
’
2σ 300-700 Ω 

xm 500-900 kΩ 

rfe 3-5,5 MΩ 

Io         1-2 I1N 

 

Demirin kalitesi yükseldikçe, daha küçük sarım sayısıyla daha büyük akı 

yoğunlukları elde edilir. Bu tamamen demirin mıknatıslanma karakteristiğinde 

lineer bölgenin, akı yoğunluğu ekseni B ile yapmış olduğu açıya bağlıdır. Açı 

büyüdükçe verilen amper sarıma karşın elde edilen akı yoğunluğu yeterince 

artmayacağından arzu edilen akı yoğunluğuna ulaşmak için daha fazla amper-

sarıma ihtiyaç duyulur. Bu da bobinden geçen akımın artması demektir. Kalitesiz 

saclardan imal edilmiş transformatörlerde boşta çalışma akımı, Io = %2 - 3 iken, 

kaliteli sacların kullanıldığı transformatörlerde bu oran %1'e ve hatta daha küçük 

değerlere düşebilir [1]. 

 

L Tipi eşdeğer devre 

 

L tipi eşdeğer devre, T tipi eşdeğer devrede bazı ihmaller yapılarak, boşta çalışma 

akımının geçtiği kolun, devrenin sol tarafına kaydırılmasıyla elde edilir. Bu 

devreyi oluşturmanın amacı, yukarıda verilen beş denklem yerine tek bir denklem 

çözerek akımı hesaplamaktır. Fakat bu işlem sırasında yapılan hatanın büyük 
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olmaması gereklidir. Nitekim mıknatıslanma kolunun giriş uçlarına taşınması ile 

primer ve sekonder sargılara ait parametrelerden akan akımlar birbirlerine eşit 

olurlar. Bu durumda yapılan hata sadece nominal akımın %1'i mertebesinde olan 

boşta çalışma akımının dikkate alınmamasıdır. Bu hata ihmal edilebilecek 

miktardadır. 

 

Şekil 3.13. Bir fazlı transformatörün L tipi yaklaşık eşdeğer devresi 

 

Şekil 3.13’ de verilen devrede I0=0 kabul edilirse 

 

))()(( 2121121

′
++

′
++

′
= σσ jxxjrrIVV                       (3.30) 

 

yazılabilir. Bu durumda şebekeden çekilen akım I1 ile I2' eşit olurlar. Primer ve 

sekonder dirençlerin toplamı r k = r 1 + r2' ve xk = x1σ + x'2σ  değerlerini yazarak, kısa 

devre empedansı kompleks olarak Zk = rk + jxk olarak elde edilir. Bunun genlik 

değeri ise )( 22
kkk xrZ +=  şeklindedir. Böylece   transformatörün   şebekeden   

çektiği   akım   bir   denklemle   kolayca hesaplanabilir. 
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22
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1

kk xr

VV
I

+

′
−

=                          (3.31) 

 

Eşdeğer devre ters L harfine benzediği için "L tipi devre" veya ihmal yapıldığı için 

"yaklaşık eşdeğer devre" adını alır [1]. 
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3.2.2. Eşdeğer devrelerin fazör diyagramlarıyla ifade edilmesi 

 

Bir faza ait denklemler çözüldükten sonra, kompleks sayılarla fazör 

diyagramlarının elde edilmesi kolaydır. Çünkü transformatörün giriş uçlarına 

bağlanacak bir veya daha fazla wattmetre kullanıp, ölçülen güç değeri İle, Eş. 

3.32' de verilen güç faktörü hesaplanır. Daha sonra bulunacak φ açısı yardımıyla 

fazör büyüklükleri  kolaylıkla çizilir.   Giriş gücü   Pg = V1I1cosφ1 olduğu için, 

buradan cosφ1 Eş. 3.32' deki gibi hesaplanır. 

 

11

1cos
IV

Pg

′

=ϕ                          (3.32) 

 

Bu açı giriş gerilimi ile giriş akımı arasındaki faz farkını temsil eder.  

 

V1<0° ise I1 akımı I1<φ° formatında bulunur [1]. 

 

Tam eşdeğer devrenin fazör diyagramının çizilmesi 

 

Fazör diyagramının çizilmesi için şebeke geriliminin her zaman sabit olduğu 

varsayılır ve referans vektör olarak bu değer alınır. Daha sonra elde edilen açı 

kadar I1 vektörü belli bir ölçekle çizilir. I1r1 gerilim düşümü I1 vektörüne paralel 

ve I1x1σ gerilim düşümü de I1 vektörüne dik olacak şekilde çizilir ve bu gerilim 

düşümleri V1 geriliminden çıkartılarak E1 gerilimi bulunur. Bulunan bu gerilim 

aynı zamanda E'2 ’dür (E1 = E'2). 

 

I'2 nün bulunması için I0 boşta çalışma akımından ve onun faz açısından 

yararlanılır. I1 ile I0 vektörlerini birleştiren vektör, I'2 ’dür. Bundan sonra I'2r'2 ve 

I'2x'2σ gerilim düşümleri, E1' den çıkartılarak, V'2 gerilimi elde edilir [1]. 
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Şekil 3.14. Tam eşdeğer devrenin fazör diyagramı 

 

Boşta çalışma deneyinde yapılan ölçümlerle boşta çalışma gücü ve akımı ölçülür. 

Daha sonra bu değerler arasındaki bağıntı kullanılarak cosφ0, Eş. 3.33' de verildiği 

gibi elde edilir ve boşta çalışma güç faktörü hesaplanır. 

 

01

0
0cos

IV

P
=ϕ                  (3.33) 

 

T eşdeğer devresinde verilen denklemlerden Eş. 3.28' e göre boşta çalışma 

akımının iki bileşeni vardır. Bunlardan mıknatıslanma akımı, endüklenen emk'dan 

90° geri fazdadır. Boşta çalışma akımı bileşenlerinin gösterildiği fazör diyagramı, 

ayrıntılı olarak Şekil 3.34’ de verilmiştir [1]. Buna göre demir ve mıknatıslanma 

akımlarının fazör diyagramı şöyle çizilir: 
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ü
N

N

E

E
==

2

1

2

1                   (3.34) 

 

Referans vektör V1 ile, E1 ve I0 yön ve büyüklük olarak tanımlanmıştır. Im 'nin E1 

’e dik olması gereklidir. Im, E1 'e dik çizilerek elde edilir. Ife 'nin E1 ile aynı 

fazda olması gereklidir. Çünkü demir akımı direnç üzerinden geçtiği için meydana 

getirdiği gerilimle faz farkı oluşturmaz. Bu nedenle I0 ucundan E1 'e çizilen 

paralel, lm akımı ile 90° açı yapar ve böylece Ife büyüklüğü belirlenmiş olur. 

 

 

Şekil 3.15. Boşta çalışma akımının bileşenlerinin gösterildiği ayrıntılı fazör 
 diyagramı 
 

Burada I0 ve Ife arasındaki açı ψ0 'dır. δ açısı çok küçük olduğundan ψ0 ≅ ϕ 0 alınır.  

 

)( 11011 σjxrIEV ++=                  (3.35) 

 

Eş. 3.35 ile verilen boşta çalışmaya ait gerilim denkleminin Io akımıyla çarpılmasıyla 

görünür güçler elde edilir [1]. 

 

σ1

2

01

2

00101 xjIrIIEIV ++=                 (3.36) 
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Eş. 3.36' de reel kısımlar aktif gücü temsil eder ve boşta çekilen aktif güç de Joule 

kayıplarını ile demir kayıplarını verir. 

 

fePrICosIVP +== 1

2

00010 ϕ                            (3.37) 

 

veya 

 

0011

2

0001 cosψϕ IErICosIV +=                 (3.38) 

 

olarak verilir. Bu durumda boşta Joule kayıpları çok küçük olduğundan ihmal 

edilirler ve Po boşta çalışma kayıpları, Eş. 3.39' da verildiği gibi Pfe demir 

kayıplarına eşit olur. 

 

0010 cosψIEPP fe ==                  (3.39) 

 

Io akımı bileşenleri Ife ve Im ise Eş. 3.40 ve 3.41' de verilmiştir. 

 

00 cosψII fe =                   (3.40) 

 

00 sinψII m =                   (3.41) 

 

Bu iki boşta çalışma akımı bileşeni arasında 90° faz farkı olduğundan, boşta 

çalışma akımı Eş. 3.42' de verildiği gibi hesaplanır.  Burada  ψ0  açısına “ demir 

açısı” denir. 

 

22
0 fem III +=                   (3.42) 

 

Demir ve mıknatıslanma akımlarının boşta çalışma akımı cinsinden değerleri 

yüzde  olarak  aşağıda verilmiştir.  Demir akımı % olarak  küçük  olmalıdır,  

aksi halde transformatör kalitesi düşer [1]. 
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0)9590%( II m −≅                          (3.43) 

     

010% II fe ≅                            (3.44) 

 

L tipi eşdeğer devrenin fazör diyagramı 

 

L tipi devrenin fazör diyagramının çizimi T eşdeğer devreninkinden daha 

kolaydır. Burada sadece prîmerde akan akım dikkate alınır. Şekil 3.16’ da primer 

ve sekonder sargılarda meydana gelen gerilim düşümlerinin toplamını gösteren 

dik üçgene "KAPP üçgeni" denir. Bu üçgenin kenarlarından bîri omik, diğeri ise 

reaktif gerilim düşümlerini verir [1]. Kapp üçgeni yardımıyla bir seferde çıkış 

gerilimini hesaplamak mümkündür. 

 

 

Şekil 3.16. L tipi devrenin fazör diyagramı 
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3.2.3. İndirgenmiş devrede kayıplar 

 

Bakır Kayıpları 

 

Sekonder değerlerin primere İndirgenmesi durumunda, sekonderde oluşan orijinal 

bakır kayıpları Pcu’nun değeri değişmez ama sekonderin akım ve direnç değerleri 

değişir. İndirgenmiş durum için yeni akım ve yeni direnç değeri ile bakır kayıplarının 

elde edilmesi için, sekonderin indirgenmiş direnci, Eş. 3.45' den yararlanarak Eş. 

3.46' deki gibi bulunur [1]. 

 

σ222
2
2 xIrI

′
=                                                   (3.45) 
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2
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22 ür
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′
=

′                                        (3.46) 

 

Reaktif Güç Kaybı 

 

Sekonderde oluşan orijinal reaktif kayıplar Q’2'nin değeri sekonder akım ve 

reaktans değerlerinin indirge işlemi ile değişmesine rağmen aynı kalır. 

İndirgenmiş durumdaki reaktif gücü elde etmek için, orijinal durumdaki Q’2 ‘nin, 

yeni durumda yeni akım ve gerilimle elde edilmesi gerekir. Yeni Q’2 ifadesi Eş. 

3.47' de verilmiştir. Eş. 3.47' deki x2σ ise Eş. 3.48 kullanılarak hesaplanır [1]. 

 

Q2 = (I’
2)

2 
x2σ                                                                                                                                              ( 3.47) 

 

x2σ = x2σ ü
2                                                                                                                                                             (3.48) 

 

Demir kayıpları 

 

Sekonderin primere indirgenmesi durumunda demir kayıplarında, demir 

direncinde ve mıknatıslanma reaktansında bir değişme olmaz. 
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4. TRANSFORMATÖRLERDE VERİM 

 

Transformatörlerde verimin incelenmesi için ilk olarak kayıpların incelenmesi 

gerekmektedir. Transformatörlerdeki kayıpları 3’ e ayırabiliriz, 

 

1) İmalat hataları sonucunda oluşan kayıplar 

 

2) Transformatörün çalışma sırasındaki kayıpları 

 

3) Transformatörün harmoniklerin etkisi ile ek kayıpları 

 

4.1. İmalat Hataları Sonucunda Oluşan Kayıplar 

 

Bir güç transformatörünün imalatı sırasında yapılan hatalar sonuçta kayıplar olarak 

karşımıza çıkmaktadır. En çok yapılan hatalar; 

 

1) Sac diziliminin düzgün yapılamaması ve bunun sonucunda kaçak akılarda artışın 

olması 

2) Boyunduruk gibi sacların birleşim noktalarında boşluk meydana gelmesi ve 

bunun sonucunda manyetik devrenin tam kesintisiz oluşmaması 

3) Basınç altında dökülen izolasyon malzemesinin içinde hava boşluğu meydana 

gelmesi ve bunun sonucunda trafoda bozulmaların oluşması. 

 

4.2. Transformatörün Çalışma Sırasındaki Kayıpları 

 

Transformatörlerin kayıpları 3. bölümde anlatılmış idi. Özetlersek; 

 

a) Transformatörlerin demir kayıpları (Boştaki kayıpları) 

 

b) Transformatörlerin bakır kayıpları (Yükteki kayıpları) 
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Transformatörlerin döner parçaları olmadığından sürtünme ve rüzgar kaybı gibi 

mekanik kayıpları yoktur. Bu nedenle verimleri diğer elektrik makinelerine göre 

fazladır. Demir kayıpları transformatörün boşta çalışma deneyi ile, bakır kayıpları ise 

kısa devre deneyi ile bulunur. 

 

4.2.1. Transformatörlerin boştaki kayıpları (Demir kayıpları) 

 

Transformatörlerde boşta çalışma durumunda oluşan kayıplara Demir Kayıpları adı 

verilir. Çok küçük olan boştaki akımın oluşturduğu bakır kayıpları dikkate 

alınmazsa, boşta çalışmada yalnız demir kayıpları söz konusu olur. Demir 

kayıplarına nüve veya çekirdek kayıpları da denir. 

 

Transformatör ferromanyetik malzemeden yapıldığı için, demir kayıpları meydana 

gelir. Demir kayıpları alternatif akımda meydana gelir. Alternatif akımın bir periyot 

içinde iki defa yön değiştirmesi, aslında iletken malzeme üzerinde manyetik ve 

elektrik olarak iki türlü etki meydana getirir. Bunlardan birincisi olan manyetik etki, 

akımın ani değerinin değişmesine bağlı olarak, amper-sarım ani değerinin ve 

dolayısıyla B manyetik alan yoğunluğunun değişmesi olarak kendisim gösterir ki, 

buna "histerizis kaybı" denir. İkincisi ise, demirin elektrik akımına gösterdiği 

elektriksel dirençten kaynaklanır. Bu durumda malzeme bir iletken gibi davranır ve 

değişken akının etkisi ile demirde gerilim endüklenir. Bu gerilim malzemenin içinde 

akımların akmasına neden olur. Bu akımlara "Foucault (fuko-girdap) akımları" adı 

verilir. Bunların demir içinde serbest olarak akması ile demirde "Joule kayıpları" 

şeklinde hesaplanan ve ısı enerjisi olarak ortaya çıkan bir kayıp meydana gelir ki 

buna da "Foucault (fuko) kaybı" denir [1]. 

 

Demir kayıpları Histerezis ve Fuko kayıpları olarak ikiye ayrılır. Histerezis kaybı, 

nüve moleküllerinin frekansa bağlı olarak yön değiştirmesi sırasında birbirleri ile 

sürtünmeleri sonucu ısı şeklinde ortaya çıkar. Fuko kaybı ise, nüve üzerinde 

endüklenen akımların neden olduğu kayıp olup gene nüvenin ısınması şeklinde 

görülür. Her iki kayıp frekans ve akı yoğunluğu (B) ye bağlı olarak değişir. Buna 

göre yükün durumu bu kayıpları etkilememektedir. 
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Histerizis kaybı, Eş. 4.1' de verilmiştir. 

 

fGBP x

hh σ=                     (4.1) 

 

Burada 
hσ  malzemenin histerizis kayıp katsayısıdır, birimi W/kg'dir. G, demirin 

ağırlığıdır, birimi kg'dir ve B de manyetik alan yoğunluğudur, birimi Wb/m2'dir. Eş. 

1.24'de verilen x faktörü ise, malzemeden malzemeye göre değişen ve değeri 0,5-

2,3 arasında olan bir katsayıdır. Fakat genellikle elektrik makinelerinde bu değer 

1,5-2,0 arasında alınır. 

 

Fuko kaybı, Eş. 4.2' de verildiği gibidir. 

 

fGBP ff

2σ=                         (4.2) 

 

Burada fσ , fuko kayıp katsayısıdır, birimi W/kg'dir. 

 

Yukarıda verilen denklemlerden görüldüğü gibi, her iki kayıp da manyetik alan 

yoğunluğu B ile orantılıdır. Yukarıda manyetik alan yoğunluğu B'ye göre 

yazılmış kayıp ifadeleri, endüklenen gerilim E’ ye göre düzenlenebilir. Bu durum 

dikkate alınır ve histerizis kayıplarında kullanılan "x" üstel faktörü de 2 kabul 

edilirse, toplam demir kayıpları Pfe, 

 

)( 2BfPfe ≅                     (4.3) 

 

şeklinde yazılabilir. Burada Pfe , B
2
  ile orantılı olduğundan,  E1

2
 ile de orantılı 

olarak yazılabilir yani kayıplar, endüklenen gerilimin karesi ile doğru orantılı olur 

[1]. Buna bağlı olarak toplam demir kayıpları aşağıdaki gibi verilir. 

 

fe

fe
r

E
P

2
1=                                                                           (4.4) 
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E1 gerilimi esas alınarak hayali bir demir direnci ve demir akımı arasındaki ilişki 

Ohm yasasından yararlanarak, Eş. 4.5' deki gibi tanımlanabilir. 

 

fe

fe
r

E
I 1=                     (4.5) 

 

Eğer endüklenen gerilim ile primer sargıya uygulanan gerilim, aradaki gerilim 

düşümü ihmal edilerek eşit kabul edilirse, demir kayıpları Eş. 4.6' daki gibi olur. 

 

fe

fe
r

V
P

2
1=                     (4.6) 

 

Eş. 4.6' dan görüleceği üzere, gerilimin değiştirilmesi ile demir kayıplarının 

değişimi parabolik olur. Ayrıca demir kayıplarının, gerilimin karesi ile değişimi 

de Şekil 4.1.b’ de gösterilmiştir. Şekil 4.1.b’ deki eğrinin elde edilmesi ve 

değerlendirilmesi Şekil 4.1.a’ dakine göre daha kolaydır, çünkü değişim doğru 

şeklindedir. Bu doğru üzerinde iki nokta tespit etmek doğrunun matematiksel 

ifadesini elde etmek için yeterlidir [1]. 

 

 
 
Şekil 4.1.  Demir kayıplarını a) Uygulanan gerilimle değişimi b) Uygulanan 
 gerilimin karesiyle değişimi 
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Transformatörleri anma gerilimi ve anma frekansından daha büyük gerilim ve 

frekanslarda kullanmamak gerekir. Yoksa manyetik nüvedeki aşırı ısınmalar sonucu 

transformatörün veriminde azalmalar görülür. Transformatörlere uygulanan gerilim 

ve frekans değişmediği sürece demir kayıpları sabit kalır. Buna göre transformatör 

ister boşta ister yüklü olarak çalışsın demir kayıpları aynı değerde kalır. 

Transformatörün boştaki kayıpları Pb = Phi + Pfu şeklinde toplanır [1]. Yani her iki 

kayıp aynı fazda olduğundan doğrudan doğruya toplanabilir. 

                                                                                                 

Histerisiz kayıpları 

 

Ph, demir histerizis kayıplarını temsil eder. Histerizis kayıpları daha önce verilen Eş. 

4.7 ile hesaplanır. 

 

fGBP x

hh σ=                    (4.7) 

 

Aşağıda Şekil 4.2’ de ise histerizis çevrim eğrisi verilmiştir. Histerizis eğrisinin elde 

edilişinde dikkat edilecek husus, bobin akımının pozitif yönde, doymaya 

kadar sürekli arttırılıp, negatif yönde sürekli azaltılarak eğrinin tamamlanmasını 

sağlamaktır. Bu işlem tamamlanırken, akım sanki alternatif akım gibi yön 

değiştirmiştir. Dolayısıyla kayıp gücün meydana gelmesi için alternatif akımın 

varlığı şarttır. Histeresiz eğrisindeki bu iki eğrinin farklı yollardan apsis ve 

ordinat eksenlerini kesmesi ile ortaya çıkan fark alan, demire verilen ve 

demirden alınan enerji farkını, yani kayıp enerjiyi ortaya koyar. 

 

Alternatif akımda bir saniyedeki periyot sayısı (frekans), içi taralı alanı bu süre 

içinde sürekli taradığı için histerizis kaybı frekansla doğru orantılı olarak artar. 

Histerizis kayıplarının küçük olması için, histerizis eğrisinin kapladığı alanın ve 

uygulanan frekansın küçük olması gerekmektedir [1]. Çünkü histerisiz eğrisinde 

ortada bulunan, içi taralı bölgenin genişlemesi histerizis kayıplarının arttığının 

işaretidir. 
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Şekil 4.2. Histeriziz çevrimi 

 

Şekil 4.2’ de görüldüğü gibi, histerisiz eğrisinde çalışma bölgesi olarak gösterilen 

kısım yani dirsek bölgesi, malzemenin yavaş yavaş doymaya başladığını gösterir. 

Histerizis  eğrisinin elde  edilişinde bobine  verilen doğru  akımın tek yönlü 

arttırılarak malzemenin akı olarak doymasını temin etmek esastır. Doyma elde 

edildikten sonra akım azaltılması ile B endüksiyonunun aynı eğri üzerinden 

dönmediği gözlemlenir. Bu durum manyetik olarak demir malzemeye verilen 

gücün geri kazanılamadığının göstergesidir. Malzeme mıknatıslanmadan öncekî 

yapıda düzensiz olarak bulunan moleküller akımın artması ile enerji kazanarak 

manyetik alan yönünde dizilirler. Bu durum Şekil 4.3’ de gösterilmiştir [1]. 

 

 

Şekil 4.3.  Kalıcı mıknatıslıkta moleküllerin durumu a) Mıknatıslığı olmayan demir 
b) Manyetik alan içindeki mıknatıslık c) Kalıcı mıknatıslık 
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Daha sonra bu alanın zayıflaması ve nihayet yok olması halinde molekülerin 

çoğunluğu yapıda eski konumlarına döner. Geriye kalan küçük bir bölümünde ise, 

dışarıdan uygulanan mıknatıslayıcı enerji kaldırıldığı halde, bu enerjinin yok 

olmadığı görülür. Bu nedenle B manyetik endüksiyonu, akım sıfır olduğu halde 

sıfıra gitmeyerek belli bir değerde kalır. Çünkü arka arkaya dizilmiş olan 

moleküllerden bazıları eski haline dönmezler. Buna "kalıcı mıknatıslık" adı 

verilir ve malzemede kalıcı mıknatıslığın var olduğunu gösterir [1]. 

 

Fuko (girdap akımı) kayıpları 

 

Genliğinin değeri zamana göre değişen bir manyetik alan içinde bulunan 

ferromanyetik malzemeden yapılmış bir plaka sac düşünelim. Kalınlığı t olsun. Bu 

sac parçanın üzerine manyetik alan vektörünün 90°'lik dik açı ile geldiğini 

varsayalım. Bu durumda sacın üzerinde Şekil 4.4’ de gösterilen yönde gerilim ve 

akım endüklenecektir. Gerilimin sacın elektriksel direnci ile orantılı olarak 

akıtacağı akım, sacın t kalınlığındaki kısmında akacak ve burada Joule kaybı 

meydana getirecektir. Buna "fuko kaybı" adı verilir. Sacın kalınlığı olan t 

arttığında, levhanın direnci azalacağından, fuko akımı da büyüyecek ve Joule 

kaybı da akımın karesi ile orantılı olarak artacaktır. Bunun sonucunda, sac aşırı 

derecede ısınacak ve üzerinde taşıdığı bobine ve onun izolasyonuna zarar 

verebilecek seviyeye ulaşarak, makinenin sağlıklı çalışmasını riske sokacaktır. Bu 

nedenle demir malzemenin ısınması dikkate alınarak, makine içinde gerekli 

soğutma tedbirleri alınmalı ve makinenin çalışmasına zarar verecek ısı değerlerine 

ulaşması engellenmelidir [1]. 

 

Fuko kayıplarının, Steinmetz formüllerinden faydalanılarak B yerine E yazılması 

suretiyle, bobine uygulanan gerilimin ve frekansının karesi ile değişen bir 

büyüklük olduğu Eş. 4.2 ve Eş. 4.3' de açıkça görülmektedir. 
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Şekil 4.4. Sac plakanın üzerine dik açı ile gelen manyetik alan vektörü 

 

Fuko akımlarını küçük tutmanın yolu sacın kalınlığının mümkün olduğu kadar 

ince yapılması ve direncinin arttırılmasıdır. Fakat bazı durumlarda bu bile yeterli 

değildir. Akıma karşı gösterilen direncin arttırılması için sacların bir tarafı 

yalıtılarak arka arkaya dizilirler. Bu suretle akımın sacdan saca geçmesine engel 

olunmuş olur. Eğer bu izolasyon tabakası olmaz ise saclar top yekun bir kütle 

oluşturacağından içinde endüklenen gerilim büyük bir Fuko akımının akmasına 

yol açar. Artan fuko akımları etkisiyle sac fazlasıyla ısınır ve bazı noktalarda 

akkor hale bile gelebilir. Bu bakımdan sacların bir tarafının yalıtılması şarttır [1]. 

 

 

Şekil 4.5. a) Demir gövdede meydana gelen manyetik akının ve fuko akımının 
 yönleri b) Sacların, transformatörün demir gövdesinde z yönünde dizilişi 
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Mıknatıslanma eğrileri 

 

Transformatörün demir çekirdeğinde kullanılan manyetik malzemenin en yaygın 

ve ucuz olanı demirdir. Metalürjik olarak muhtelif elementlerin yapıya ilave 

edilmesi ile B-H eğrisi olarak bilinen değişik mıknatıslanma eğrileri elde edilir. 

Farklı mıknatıslanma eğrilerine sahip, yumuşak demir, dökme çelik ve dökme 

demir malzemelerin B-H eğrileri Şekil 4.6’ da verilmiştir. Bu eğriler histerezis 

çevrim karakteristiğinden çıkartılırlar ve çevrimi elde etmek için yapılan ilk 

amper-sarım artışını veren eğrilerdir. Seçilen bir H değeri için en yüksek B 

manyetik alan yoğunluğunu veren yumuşak demir ile yapılacak demir gövde, aynı 

güç ve gerilim değerleri için, diğer iki malzemeyle yapılacak transformatörlere 

göre, daha küçük kesit kullanacağından, daha küçük, daha hafif ve daha ucuz olur. 

Bu yararın yanı sıra eğer ağırlık ve maliyet dikkate alınmaz ise yumuşak demirden 

imal edilecek transformatör diğerlerine göre daha büyük güce sahip olacak 

demektir. Çünkü B' nin artması ile akı ve gücün çarpanı olan E de büyümüş 

olacaktır. 

 

Mıknatıslanma eğrisinde transformatörün tasarımında kullanılması gereken B 

değeri ne manyetik doyma bölgesinde, ne de lineer bölgede seçilmelidir. Lineer 

bölgede yapılan seçimler B’ nin küçük olmasından dolayı demir çekirdek kesitinin 

büyümesine ve gücün küçülmesine yol açar. Ayrıca demir ağırlığının artmasıyla 

demir kayıpları artarak verimin küçülmesine sebep olur. Aynı şekilde B' nin 

doyma bölgesinde seçilmesi bobinlerin aşırı amper-sarımla yüklenmesine neden 

olacağından ısınma ile soğutma problemleri oldukça önem kazanır. 

Transformatörün verimi de fazla bakır kayıplarından dolayı düşer. 

 

Bu nedenlerden dolayı manyetik endüksiyon (B), genelde dirsek bölgesi diye tarif 

edilen eğrinin lineerlikten ayrılıp doyma bölgesine girdiği ara bölgede seçilir. 

Ancak bu durumda optimum demir gövde ölçülerine, demir kayıplarına ve bakır 

kayıplarına erişildiği için verim de varabileceği en yüksek noktaya ulaşır [1]. 
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Şekil 4.6. Demir yapısında üç değişik malzemenin mıknatıslanma eğrileri 

 

Transformatörlerin boşta çalışması 

 

Transformatörün boşta çalışması, çıkış uçlarına herhangi bir Zy empedansının 

bağlanmaması yani sekonder tarafın açık devre olması demektir. Bu durumda 

sekonderden akım geçmez. Şebekeden çekilen akım sadece primer sargı 

empedansı ve mıknatıslanma reaktansı İle demir direncini içine alan kapalı 

çevrede akar [1]. Bu akıma "boşta çalışma akımı" denir ve Io ile gösterilir. 

 

 

Şekil 4.7. Boşta çalışma eşdeğer devresi 

 

Yük empedansının açık devre olması halinde, Zy = ∞ olacağından, l ’
2 = 0  ve 

I1 = I0 olur. Bu değer gerilim denkleminde yerine yazılarak Eş. 4.8 elde edilir. 
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V1 = I0(r1 + jxσ) + E10                                                                                  (4.8) 

 

Eş. 4.8  kullanılarak, boşta çalışma akımı Eş. 4.9'daki gibi hesaplanır [1]. 

 

σ11

10

0

1

I
jxr

EV

+

−
=                                                                                        (4.9) 

 

Boşta çalışma deneyi 

 

Boşta çalışmadaki değerler boşta çalışma deneyi yapılarak bulunur.  

 

Şekil 4.8. Boşta çalışma deneyi için bağlanma şeması 

 

Boşta akımın anma akımına oranına "bağıl boşta çalışma akımı" denir. Bu değer i0 

ile gösterilir ve anma akımının %1-2'si arasında değer alır. Boşta çalışma 

kayıpları ise, anma kayıplarının %25-30'u mertebesindedir. Demir kayıpları boşta 

çalışma kayıpları arasında en büyük yeri tutar. Boşta çalışmada güç faktörü cosφo, 

mertebe olarak 0,1< cosφo<0,2 civarındadır. Bu değerin çok küçük olması, φo 

açısının çok büyük olması demektir ki bu da transformatörde demir akımının ve 

demir kayıplarının küçük olduğu anlamına gelir [1]. 
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Şekil 4.9. Boşta çalışmada fazör diyagramı 

 

Şekil 4.9’ daki fazör diyagramında boşta çalışma akımı ile demir akımı arasındaki açı 

ψ0 demir açısı ve uygulanan V1 gerilimi ile endüklenen emk E1 arasındaki açı ise çok 

küçük olan δ açısıdır [1]. 

 

 

Şekil 4.10. Boşta çalışmada demir açısının ölçülmesinde kullanılan bağlantı 

 

Boşta çalışmada devre parametrelerinin hesaplanması 

 

Boşta çalışmada eşdeğer devre parametrelerinin rfe, xm, Im ve Ife hesaplanır. Bu 

çalışmada P0=Pfe olduğunda, demir direnci aşağıda verilen denklem yardımıyla 

hesaplanır. 

 



 74 

fe

fe

fe
I

P
r

2
=                                                                                                      (4.10) 

 

Bu hesaplama için faz başına şebekeden çekilen aktif ve reaktif güçlerden 

faydalanarak cosφo ve sinφo  aşağıdaki gibi hesaplanır. 

 

01

0
0cos

IV

P
=ϕ                   (4.11) 

 

01

0
0sin

IV

Q
=ϕ                   (4.12) 

 

Bağıl boşta çalışma akımı bilinen ve transformatör plakasında yazan bir değer 

olduğundan, anma akımına oranlanarak sağlaması yapılır. 

 

I0 = 
nI

I 0                                                                                                                (4.13) 

 

Boşla çalışma akımı I0 Eş. 4.13 ve bir faza ait görünür güç ifadesi yardımıyla 

aşağıdaki gibi hesaplanır. 

 

I0 = i0 In = i0 
1V

S                    (4.14) 

 

Boşta çalışmada  eşdeğer devrede  sarf edilen reaktif güç, Eş. 4.15'de verildiği 

gibi hesaplanabilir. 

 

Q0 = I
2

0 (x1σ + xm)                                                                               (4.15) 

 

Verilen 4.15 denkleminden yararlanarak mıknatıslanma reaktansı Eş. 4.16' daki 

gibi hesaplanır [1]. 
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xm
σ1

0
2

0 X
I

Q
−≅                                                                                              (4.16) 

 

Fazör diyagramından mıknatıslanma akımı Eş. 4.17 ve demir akımı da Eş. 

4.18' de verildiği gibi yazılarak, lm ve Ifi akımları bulunur. 

 

Im = I0 sin φ0                                                                                                                                                              (4.17) 

 

Ife = I0 cos φ0                                                                                                                                                               (4.18)                                                                       

 

Yukarıda Eş. 4.16' da verilen mıknatıslanma reaktansı ifadesinde xla((xm 

olduğundan, xla ihmal edilebilir. Bu durumda reaktif güç Eş. 4.19' daki gibi bulunur. 

 

Q0 =I
2

m xm   ⇒  xm = 
mI

Q
2

0                                                                                (4.19) 

 

Böylece boşta çalışmada elde edilen ölçümlerden faydalanarak, eşdeğer devre 

parametrelerinden rfe ve xm değerleri hesaplanmış olur [1]. 

 

Boşta Çalışmada Kayıplar 

 

Boşta çalışmada şebekeden çekilen aktif güç P0' dır. Bu güç primer sargıda ısı 

enerjisi olarak primer sargı direncinde ve demir gövdede demir kaybı olarak 

demir direncinde sarf edilir. Boşta çalışma gücü P0, Eş. 4.20' de verilmiştir. 

 

P0 = Pcu0 + Pƒe                                                                                                                                                      (4.20) 

                                                                                                                               

Eş. 4.20’ de verilen boşta çalışmadaki bakır kayıpları Pcu0, boşta akım ve primer 

direnci cinsinden Eş. 4.21' de verilmiştir. 

 

Pcu0 = I
2

0 r1                                                                                                                                                    ( 4.21) 
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Fakat Io akımı anma akımına göre çok küçük olduğundan, meydana getirdiği bakır 

kayıpları ihmal edilebilir. Bu durumda boşta çekilen aktif güç tamamen demir 

kayıpları olarak kabul edilir. 

 

Demir kayıplarının daha önceden akımın karesi ve dolayısıyla gerilimin karesi ile 

doğru orantılı olduğu belirtilmişti. Bu kayıplar demir direncinin uçlarındaki 

gerilim cinsinden Eş. 4.22' de verildiği gibidir. 

 

Pƒe = I
2

 ƒe rƒe = 
fer

E 1
2

                                                                                    (4.22) 

 

Boşta çalışmada hesaplarda kolaylık olsun diye I0(r1 + jxσl) ≅  0 kabul edilirse, sargı 

direnci ve sargı empedansı üzerindeki gerilim düşümleri ihmal edilebilir. Bu durumda 

V1 = E1 olur ve sargı dolayısıyla da empedansın kayıpları dikkate alınmayacağından, 

boşta çalışmada çekilen aktif güç yaklaşık olarak demir kaybına eşit olur. Bu 

durum Eş. 4.23 ve Eş. 4.24' de ifade edilmiştir. 

P0 = Pƒe                                                                                              (4.23) 

 

Pƒe = 
fer

V 1
2

                                                                                            (4.24) 

 

Ayrıca   Pcu0 = 0   olduğunun kabul  edilmesi  ile,   V1 = E1   olduğundan,  demir 

kayıpları (Pfe), endüklenen gerilim E1 cinsinden Eş. 4.25' de verildiği gibi değişik bir 

şekilde de ifade edilebilir [1]. 

 

Pƒe = I0 E1 cos φ0                                                                                       (4.25) 

 

4.2.2. Transformatörlerin yükteki kayıpları (Bakır kayıpları) 

 

Transformatörün ikinci devresine bir yük bağlandığı zaman, hem primer hem de 

sekonder sargıdan akım geçer. Bu akımlar sargıların direncinden dolayı ( I2R ) 

şeklinde bir ısı kaybı oluştururlar. Bu kayıplara bakır kayıpları da denir. Primerdeki 
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bakır kayıpları ( I1
2R1 ), sekonderdeki bakır kayıpları ise ( I2

2R2 ) şeklinde bulunur. 

Birimleri (Watt)’dır. Buna göre toplam bakır kayıpları  

 

Pcu = I1
2R1 + I2

2R2 Watt                 (4.26) 

 

olarak bulunur. 

 

Bakır kayıpları ısı şeklinde görülür. Bu nedenle bakır kayıplarına Joule kayıpları da 

denilmektedir. Bakır kayıpları yüke göre değişen kayıplardır. Herhangi bir yükteki 

bakır kayıplarını, anma yükündeki bakır kayıplarından yararlanarak bulabiliriz. 

Bunun için istenen yük akımının anma akımına oranı bulur, bunun karesini alır ve 

anma yükündeki bakır kayıpları ile çarparız. Formüle edersek [10]; 

 

P’
cu=Pcu( I

’
2 / I2 )

2 ;                  (4.27) 

 

P’
cu  : İstenen I’

2 akımındaki bakır kaybıdır. 

Pcu : Anma akımındaki (yükündeki) bakır kaybıdır. 

I2 : Sekonder anma akımıdır. 

 

Transformatörün Kısa Devre Çalışması 

 

Transformatörün T eşdeğer devresinde sekondere bağlı olduğu varsayılan yük 

empedansının   sıfır   olması   (Zy = 0),   transformatörün   kısa   devre   edilmesi 

demektir.  Zy = 0  ise, çıkış gerilimi, yani yük uçlarında primere indirgenmiş 

gerilim V’
2 = 0 olur. Daha önce T eşdeğer devresinden yaralanılarak yazılan, Eş. 3.25 

denklem numaralı primer gerilim denklemi V1 =E1,+ I1(r1 + jxla) ile Eş. 3.26 

denklem numaralı sekonder gerilim denklemi E
’
2 = V

’
2 + I

’
2(r

’
2+jx

'
2a)'den 

faydalanılarak, Kapp üçgenini veren ifade yazılabilir. 

 

V1 = I1Z1 + I
’
2Z

’
2 + V

’
2                                                                       (4.28) 

 

Burada Z1 =  r 1 +  jx1σ ve Z'2 = r
’
2 + jx2a olarak alınmıştır. 
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Bölüm 3.2.1.1' de verilen örnek transformatör değerleri dikkate alındığında Z1 ve Z’
2 

'nün rfe. ve xm'den çok küçük olduğu ve dolayısıyla I10' ın da çok küçük olduğu 

görülmektedir. Bu durumda hesaplama kolaylığı açısından L tipi eşdeğer devre 

dikkate alındığında I1 ≅ I
’
2 kabul edilebilir. Kapp üçgenine ait denklemden primer ve 

sekonder akımlar Eş. 4.29' daki gibi bulunur.  

 

I1 =
+

−
=

2
1

1

2
1

1

ZZ

VV I
’
2                                                                                      (4.29) 

 

Kısa devreden dolayı V’
2 = 0 olur. Bu esnada primere V1 gerilimi uygulandığında 

akan akıma "kısa devre akımı" denir ve aşağıdaki gibi bulunur. 

 

I1 =
+

=
2

1
1

1

ZZ

V  Ik                                                                                           (4.30) 

 

Eş. 4.30' da verilen akım ifadesinde, primer ve sekonder empedanslannın toplamı 

olan Zk 'ya "kısa devre empedansı" denir ve aşağıda verildiği gibi hesaplanır. 

 

Zk=Z1+Z
’
2                                                                                                                                                (4.31) 

 

Bu durumda kısa devre akımı Eş. 4.32' de verildiği gibi olur. 

 

Ik 
kZ

V1=                                                                                                   (4.32) 

 

Kısa devre akımı olarak tanımlanan bu akımın genliği anma akımından çok 

büyüktür ve sargılarda meydana getireceği aşırı Joule kaybından dolayı çok fazla 

ısınmaya ve neticede çok kısa sürede sargının kavrularak yanmasına neden olur [1]. 

 

 

 



 79 

Kısa devre çalışma eşdeğer devresi 

 

Anma geriliminde kısa devre eşdeğer devre 

 

Kısa devre çalışmada, L tipi eşdeğer devre dikkate alınır ve mıknatıslanma 

reaktansına ait orta bacak ihmal edilirse, eşdeğer devre Şekil 4.6’ da verildiği gibi 

olur. Bu devrenin sekonderi kısa devre edildiğinde, primerden Ik akımı akar. 

 

Şekil 4.11. Anma geriliminde kısa devre eşdeğer devresi 

 

Şekil 4.11’ de V1 primer gerilimi, Zk kısa devre empedansı (Zk = Z1+Z2') ve Ik  

ise kısa devre akımıdır. Bu durumda nominal primer gerilimi Vn , Eş. 4.33' deki 

gibi olur [1]. 

 

Vn=IkZk                       (4.33) 

 

Anma akımı geçirilen kısa devre eşdeğer devre 

 

Transformatörün kısa devre çalışması, sekonderin kısa devre edilmesi demektir. 

Kısa devre çalışma eğer nominal primer geriliminde yapılırsa, kısa devre akımı 

anma akımından çok büyük ve tehlikeli olacağı için transformatör bu kısa devre 

çalışmada zarar görür. Kısa devre deneyini transformatöre zarar vermeden 

yapmak için; kısa devredeki akım, sargıların zarar görmeyeceği nominal akım 

değeri ile sınırlanmalıdır. Bu sebeple kısa devre çalışmada transformatörün 

primerine uygulanan gerilim ayarlanarak akan akımın anma akımından büyük 

olmamasına dikkat edilir. Bu gerilim Vk ile gösterilir. 
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Şekil 4.12. Anma akımında kısa devre eşdeğer devresi 

 

Devrede Ohm kanunu yazılırsa, Vk Eş. 4.34' deki gibi bulunur. 

 

Vk=InZk                        (4.34) 

 

Anma akımında kısa devre edilmiş durumdaki gerilim denklemi ile anma 

geriliminde kısa devre edilmiş gerilim denklemleri oranlanırsa, Eş. 4.35 bulunur. 

 

k

n

n

k

I

I

V

V
=                    (4.35) 

 

Gerilimlerin oranını Eş. 4.36' da verildiği gibi vk ile gösterilir. 

 

100%
n

k

k
V

V
v =                   (4.36) 

 

Burada vk' ya "bağıl  kısa devre gerilimi" denir ve transformatör plakasında 

verilen   önemli  bir  değerdir.   vk,  küçük   transformatörlerde   %3-5,  orta  boy 

transformatörlerde    %6-8,    büyük   transformatörlerde    %10    mertebesindedir. 

Akımlar arasındaki oran, Eş. 4.36' da verilen gerilimler arasındaki oranın 

tersidir. 

 

k

k

n v
I

I
=                    (4.37) 

 

Böylece gerçek kısa devre akımının değeri, anma akımı ve bağıl kısa devre gerilimini 

kullanarak aşağıdaki gibi hesaplanır [1]. 
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k

n

k
v

I
I =                           (4.38) 

  

Transformatörün ani kısa devre durumu 

 

Ani kısa devre durumunda, akım aniden çok yüksek değerlere ulaşır. Kayıp I
2

nrk 

olduğundan sıcaklık çok kısa sürede artar. Akımın en tepe noktası 
kI22 'dır. 

Akım, kısa bir süre sonra sürekli rejimdeki Ik değerine iner [1]. 

 

 

Şekil 4.13. Transformatörün ani kısa devresinde akımın zamanla değişimi 

 

Kısa devre kayıpları 

 

Demir kayıpları, kısa devre çalışmada gerilimin çok küçük olmasından dolayı 

ihmal edildiğinden meydana gelen kayıplar doğrudan bakır kayıplarına eşittir. 

 

)( 21
2 ′

+= rrIP nkn
                          (4.39) 

 

Reaktif kayıplar ise aşağıda verildiği gibidir. 

 

)( 21
2 ′

+= xxIQ nkn
                          (4.40) 
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Kısa devre esnasında şebekeden çekilen anma akımı ile azaltılmış gerilim arasındaki 

faz açısı aşağıda verildiği gibi hesaplanır. 

 

kn

kn

k
P

Q
arctan=ϕ                            (4.41) 

 

Bu açı değerinden yararlanarak kısa devrede çekilen reaktif güç aşağıda verildiği gibi 

hesaplanır. 

 

knkkn IVQ ϕsin=                           (4.42) 

 

Aktif güç ise aşağıdaki gibi bulunur. 

 

knkkn IVP ϕcos=                           (4.43) 

 

Bu güç sadece primer ve sekonder sargı dirençlerinde bakır kaybı olarak ortaya çıkar 

ve aşağıda verildiği gibi yazılır, 

 

cuncucukn PPPP =+= 21
                          (4.44) 

 

Anma akımında yapılan kısa devre deneyinde, gerilim küçük olduğu için demir 

kayıpları da küçüktür ve ihmal edilir [1]. 

 

Kısa devre çalışmada eşdeğer devre parametrelerinin hesaplanması 

 

Transformatörün kısa devre deneyi yapılırken bir faz için Şekil 4.14’ de verilen 

devre kurulur. 
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Şekil 4.14. Kısa devre deneyinin bağlama şeması 

 

4.3. Transformatörün Harmoniklerin Etkisi İle Ek Kayıpları 

 

Şebeke kayıplarındaki her azalma, üretim maliyetinin azalması ve böylece enerji 

sisteminin ekonomikliğinin artması anlamındadır. Son yıllarda lineer olmayan 

gerilim-akım karakteristiğine sahip cihazların sayı, uygulama ve güç değerlerinin 

artması, gerilim dalga şeklinin bozulmasına ve ek kayıpların oluşmasına neden 

olmaktadır. Kayıplar hesaplanırken harmoniklerin de dikkate alınması daha doğru 

sonuçlara ulaşmamıza katkı sağlayacaktır [11]. 

 

Harmonikler olumsuz etkilere sebep olmaktadır. Bu etkiler kısaca şu şekilde 

özetlenebilir: Paralel ya da seri rezonans olaylarının meydana gelmesi, gerilim 

düşümünün artması ve fliker olayı, kondansatörün dielektrik delinmesi, generatör, 

transformatör ve diğer alıcılarda kayıpların artması, yarı iletken elemanlı kontrol 

cihazlarının yanlış çalışması, iletişim tesisleri üzerinde parazitlerin artması vb. 

Şebeke harmoniklerinin bu olumsuz etkilerini sınırlı tutmak amacıyla bazı ölçütler 

belirlenmiştir. Bunlardan en önemlisi hem gerilim hem de akım harmonikleri için 

getirilmiş “toplam harmonik distorsiyonu” kavramıdır. Mevcut harmoniklerin tek tek 

ifadesi ise genelde temel bileşenin yüzdesi cinsinden verilmektedir [12].  

 

Bir güç sisteminde, güç kayıplarının doğru ve hızlı olarak değerlendirilmesinin 

önemi her geçen gün artmaktadır. Bugün modern güç sistemlerinde ekonomik 

işletme önem kazanmıştır. Harmoniklerin giderek artış göstermesi ve buna bağlı 
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olarak gelen ek kayıpların belirlenmesi, uygun önlemlerin alınmasını 

gerektirmektedir. 

 

Çalışmanın bu bölümünde, dengeli ve dengesiz yüklenme durumlarında 

harmoniklerden kaynaklanan ek kayıpların doğru bir şekilde hesaplanması 

incelenmiştir. 

 

Akım, gerilim gibi sistem büyüklüklerinin sinüsoidal oldukları varsayılarak 

gerçekleştirilen kayıp analizi, bu büyüklüklerin non-sinüsoidal olması durumunda 

bazı değişikliklere uğrar. Enerji sistemlerinde harmonik etkinliklerinin her geçen gün 

artmasından dolayı sistemdeki güç kayıpları incelenirken harmonikli yüklerin de 

gözönüne alınması, güç kayıplarının daha doğru belirlenmesini sağlayacaktır [12]. 

 

Genel olarak ek kayıplar, transformatör gibi elemanların Sargılarında oluşur. Yükün 

lineer olmamasından kaynaklanan akımdaki bozulmadan dolayı n. harmoniğe ilişkin 

harmonik kayıplar şu şekildedir. 

 

∆Pn=3RnIn
2                   (4.45) 

 

Toplam kayıplar ise, 

 

Σ∆Pn=Σ3RnIn
2                  (4.46) 

 

Şeklinde yazılabilir [12]. 

 

Burada, Rn (n≠1) deri etkisi dahil akım yolunun omik direncini göstermektedir. ∆Ρn 

ise harmonik frekanslara ilişkin ek (omik) hat kayıplarıdır. Sonuç olarak işletmelerde 

ortaya çıkan harmonikler, çeşitli bozucu etkilerin yanı sıra “ek kayıplar” 

oluşturmakta, dolayısıyla ekonomik yönden de olumsuz katkı yapmaktadırlar [12]. 
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400kVA’ ya kadar olan transformatörlerde şebekeden gelen harmonikler ve bunların 

yarattığı ek kayıplar kompanzasyon yapılarak önlenebilir. Aşağıdaki şekillerde 

kompanzasyonun nasıl yapıldığı görülmektedir [9]; 

 

 

Şekil 4.15. Kompanzasyonsuz Sistem 

 

 

Şekil 4.16. Kompanzasyonlu Sistem 
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Harmonik içeren şebekede kompanzasyon öncesi harmonik üretici yüklerin 

oluşturduğu harmonik akımların çoğu, transformatör üzerine yönelir, az bir kısmı ise 

yük seviyesinde belirir Şekil 4.15. Kompanzasyon sisteminde ise kondansatörlerin 

direncinin düşük olması nedeniyle harmonik akımların çoğunluğu kompanzasyon 

sistemleri üzerine yönelir Şekil 4.16. Bu şekilde transformatörler üzerinde oluşacak 

ek kayıplar büyük ölçüde engellenmiş olur [9]. 
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5. SİMÜLASYON-TRANSFORMATÖRÜN YÜKLENME DURUMUNDAKİ 

 VERİMİNİN HESAPLANMASI, KAYIPLAR ve VERİM EĞRİLERİNİN 

 ELDE EDİLMESİ, İNCELENMESİ 

 

5.1. Transformatörün Veriminin Kayıplara Bağlı Olarak Hesaplanması İçin 

 Gerekli Matematiksel Modelin Bulunması 

 

Transformatörün elektromekanik enerji dönüşümü yapmadığı, sadece girişine 

uygulanan elektrik enerjisinin bileşenleri olan akım ve gerilimi, primer ve 

sekonderine yerleştirilen sargıların sarım sayıları oranında değiştirdiği daha önceki 

bölümlerde açıklandı. Yine transformatörün bir faz eşdeğer devresi oluşturularak 

transformatöre giren ve transformatörden çıkan akımlar ile transformatöre uygulanan 

ve transformatörden alınan gerilimlerin, transformatörün dengeli çalışması durumuna 

göre değerleri hesaplandı. Eşdeğer devrede kullanılan devre parametreleri ile 

sargılarda oluşan kayıplar boşta çalışma ve kısa devre çalışma deneyleriyle ayrı ayrı 

elde edilebilir. 

 

Bu simülasyonun amacı, eşdeğer devrede verilen gerilim denklemlerinden yola 

çıkarak transformatöre verilen gücü takip edip, çıkış uçlarından alınan gücü 

bulmaktır. Ayrıca transformatörün verimini mümkün olduğu kadar transformatörün 

plaka değerlerine bağlı olarak ifade etmek ve böylece herhangi bir yüklenme 

durumunda, transformatörün o yük durumundaki verimini ve diğer ilgili güç 

değerlerini elde etmektir. Bununla birlikte herhangi bir yük durumunda demir 

kayıplarının ve bakır kayıplarının oranından yararlanarak elde edilen verim eğrilerini 

değerlendirerek Transformatörün kullanım alanının belirlenmesidir ve verimin en 

yüksek olduğu bölgeyi belirleyerek transformatörü buna uygun çalıştırmaktır. 

 

Çıkışlarında dengeli yükleri besleyen mı fazlı bir transformatörün bir fazına ilişkin 

tam eşdeğer devre ve ilgili denklemleri bölüm 3' de verilmişti [1]. Primer ve 

sekonder devreler için yazılan gerilim denklemleri, Eş. 3.25 ve 3.26 da aşağıdaki gibi 

verilmiştir. 
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)( 11111 σjxrIEV ++=                   

 

ve 

 

22222 ')''('' VjxrIE ++= σ                 

 

Gerilim ifadeleri kullanılarak güç değerlerini bulmak için, verilen gerilim 

denklemlerinin, o bobine ait akım değeri ile çarpılması yeterlidir. Eş. 5.1'de primer 

bobin bu işlem yapılarak, güç eşitliği verilmiştir. 

 

V1I1 = ElIl  + IlI1(r1 + )1σjx  = ElI] + I1
2
rl + jIl

2
σ1x                (5.1) 

 

Denklemde verilen büyüklükler kompleks sayı olduklarından reel ve imajiner 

bileşenleri içerirler. 

 

Burada V1I1 görünür güç olarak giriş gücüdür. Bu gücün reel ve imajiner bileşenleri, 

giriş gücünün aktif ve reaktif bileşenleridir. 

 

11IVS g =                     (5.2) 

 

ggg jQPS +=                    (5.3) 

 

Eş. 5.1'de verilen güç eşitliğinden görüldüğü gibi, giriş gücü, üç ayrı gücün 

toplamına eşittir [1]. Bu güçlerden ElI1 primerden sekondere aktarılan gücü, I1
2 r1 

primer bakır kaybı ve Il
2

σ1x kaçak akılardan oluşan reaktif kaybı verir. 

 

Pcu1 = I1
2 
r1                             (5.4) 

Q1 = Il
2

σ1x                               (5.5) 
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Pcu1 ve Q1 güçleri, primer bobinde sarf edilen aktif ve reaktif güçlerdir. Aktif güç, 

primer sargı iletkenlerinde Joule kaybı olarak sarf edilir. Primerden sekondere 

aktarılan görünür güç olan ElIl gücüne "iç görünür güç" denir; aktif ve reaktif 

bileşenler içerir. Bu güç aynı zamanda eşdeğer devrenin yardımıyla Eş. 5.6'da 

verildiği gibi yazılır. 

 

ElIl=E'2Il                              (5.6) 

 

T eşdeğer devrenin (tam eşdeğer devre) orta bacağında, paralel koldaki demir direnci 

ile mıknatıslanma reaktansının uçlarındaki gerilimler E1 ve E'2 ’dür. Bu gerilimler, 

paralel kolda demir direncindeki demir kayıplarını ve mıknatıslanma reaktansında 

sarf edilen reaktif güçleri de üretir. Haliyle, iç güç olarak tarif edilen bu güç, 

sekondere geçen görünür güç ile orta bacakta sarf edilen güçlerin toplamıdır ve Eş. 

5.7 ve 5.8' de verildiği gibi yazılır. 

 

21

2

1

2

1
11 IE

x

E
j

r

E
IE

mfe

′++=                  (5.7) 

 

2211 IEjQPIE mfe
′′++=
                 (5.8) 

 

Demir kayıpları Eş. 5.9' daki gibi yazılabilir. 

 

fe

fe
r

E
P

2

1=

                   (5.9)     

 

Mıknatıslanmanın gereksinim duyduğu reaktif güç ise, 

 

m

m
x

E
Q

2

1=

                             (5.10) 

 

olarak hesaplanır [1]. 
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Birinci bobinden ikinci bobine geçen güçler özetlenecek olursa Eş. 5.11'daki gibi 

yazılır. 

 

Pg +JQg =Pcu1+JQ1+Pfe + JQm +E'2I'2              (5.11) 

 

Sekonder sargıya gelen görünür güç E'2I'2’dür. Bu güç sekonder sargı direncinde 

bakır kayıpları (Pcu2) ve kaçak akılar için reaktif güç (Q2) olarak sarf edildikten 

sonra, sekonder sargının çıkış uçlarından görünür güç olarak yüke verilir. Böylece, 

sekonderin güç dengesi Eş. 5.12’de verildiği gibi veya çıkış gücü bileşenleri 

cinsinden farklı bir şekilde Eş. 5.13’ deki gibi yazılabilir. 

 

E'2I'2 = Pcu2 + jQ2+Sç                 (5.12) 

 

E'2I'2 = Pcu2 + jQ2+Pç + jQç                (5.13) 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.1 Transformatörün güç dengesini gösteren blok diyagram 

 

Transformatöre giren güçler, transformatörde oluşan kayıplar ve transformatörden 

çıkan güçler Şekil 5.1’ de gösterilmiştir. Burada Pç ve Qç güçleri yükün 

transformatörün sekonder sargısından ve dolayısıyla primer sargı aracılığı ile 

şebekeden çektiği görünür gücün aktif ve reaktif bileşenleridir [1]. Yukarıda verilen 

5.11 ve 5.13 denklemleri birleştirilecek olursa, transformatörün şebekeden (Pg+jQg) 

ve yükün transformatörden çektiği güçlerin (Pç+jQç) dengesi, kayıplar da eklenerek 

matematiksel olarak Eş. 5.14'de verildiği gibi elde edilir. 

 

 

Pcu1 
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Pg +JQg =[Pcu1+ Pfe + Pcu2 + J(Q1+Qm+Q2)] +PÇ+jQÇ                       (5.14)

   

Görülüyor ki transformatöre giren ve çıkan güçler arasındaki fark (köşeli parantez ile 

verilmiş kısım), transformatörde oluşan aktif ve reaktif kayıpları göstermektedir. 

Toplam kayıpların (Sk), reel kısmı aktif kayıpları (Pk), imajiner kısmı (Qk) ise reaktif 

kayıpları verir. Böylece toplam kayıpların görünür gücü, Eş. 5.15'deki gibi yazılır. 

 

Sk=Pk + jQk                  (5.15) 

 

Bu güç değerinin 5.14 denkleminde yerine yazılmasıyla giriş gücünün, kayıplar ve 

çıkış gücü cinsinden değeri Eş. 5.16' da verildiği gibi elde edilir. 

 

Pg +JQg =Pk+ Pç +j(Qk+Qç)                (5.16) 

 

İş yapan gücün ve enerji dönüşümünü sağlayan gücün aktif güç olmasından dolayı 

transformatöre giren ve transformatörden çıkan aktif güçler arasındaki orana "verim" 

denir, "η" ile gösterilir ve yüzde olarak ifade edilir. 

 

100.
g

ç

P

P
=η                   (5.17) 

 

Aktif çıkış gücü sekonder bobinden çekilen akım, gerilim ve güç faktörüne bağlıdır. 

 

Pç=V'2l'2cosϕ 2                 (5.18) 

 

Aktif giriş gücü ise Eş. 5.19’ daki gibidir. 

 

Pg=Pç+Pk                  (5.19) 

 

Bu güç transformatörün çektiği akım, gerilim ve güç faktörü cinsinden gösterilirse 

Eş. 5.20’ deki gibi ifade edilebilir [1]. 
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 Pg=V1I1cosϕ 1                 (5.20) 

 

Çıkış gücünün akım ve gerilim cinsinden değeri verim eşitliğinde yerine yazılırsa, 

verim için Eş. 5.21’deki ifade bulunur. 

 

kPIV

IV

+′′

′′
=

222

222

cos

cos

ϕ

ϕ
η                 (5.21) 

 

Burada 22 IV ′′ =Sç 'dir. Yani plakada verilen transformatör gücünün kendisidir. Çıkış 

gücünde basit bir değişken dönüşümü yapılarak, plakada verilen güce 

uydurulabilmesi amacıyla, Sç = S yazılır. Bu durumda verim ifadesi Eş. 5.22' deki 

şekle dönüşür. 

 

kPS

S

+
=

2

2

cos

cos

ϕ

ϕ
η                 (5.22) 

 

Plakada verilen görünür güç değeri (S), sadece transformatörden çekilebilecek gücü 

gösterir. Bu güç şebekeden çekilen Sg görünür güç değerinden, Sk kayıp güç kadar 

daha küçüktür. Sekonder akım ile primer akım arasında bulunan farkın %1 

mertebesinde olduğu belirtilmişti (I0 kadar). Dolayısıyla transformatörün primer 

akımı ile sekonder akımı arasındaki fark dikkate alınmadan, I'2 yerine, çekilen akım 

olan I1 değeri yazılabilir. Fakat transformatöre uygulanan primer gerilim ile sekonder 

çıkış gerilimi arasında var olan ve yaklaşık %2,5-3'lere varan, iç gerilim düşümünden 

kaynaklanan gerilim farkı, giriş ve çıkış gerilimleri arasında yaklaşık hesap yapılmak 

istendiği zaman sorun yaratır [1]. Bu durumda bu küçük %2,5-3V1’ lik fark ihmal 

edilir ve hesaplama çok kolaylaşır. 

 

Bu ihmal göz önüne alınarak Eş. 5.23' de verilen çıkış gücünün görünür değeri (S), 

primerden ölçülen I1 ve V1 büyüklükleri ile hesaplanır (Eş. 5.24), yani çıkış gücü 

yaklaşık olarak çekilen güce eşit yapılır. 
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S = I'2V'2                       (5.23) 

 

S = V1I1                       (5.24) 

 

Bu değer verim ifadesinde kullanılarak, herhangi bir yük değerindeki verim 

hesaplanır. Herhangi bir yük durumunda yük akımını Ia ile ve anma akımını In ile 

gösterecek olursak, transformatörün yüklenme oranı, yüzde olarak Eş. 5.25’ de 

verildiği gibi ifade edilir. 

 

100
nI

Iαα =                         (5.25) 

 

Burada α  yüzde olarak verilmiş yüklenme oranıdır. 

 

In akımı primer akımı I1’ eşittir. Bu durumda α  yüklenme durumunda çekilen 

görünür güç ve verim Eş. 5.26' da verildiği gibi elde edilir. 

 

αα IVS 1=                       (5.26) 

 

Bu ifade Eş. 5.22' de yerine konularak, herhangi bir α  yüklenme oranındaki 

transformatör verimi aşağıdaki denklem yardımıyla hesaplanır. 

 

αα

α
α

ϕ

ϕ
η

kPS

S

+
=

2

2

cos

cos
                (5.27) 

 

α  yüklenme oranındaki güç ile plaka gücü arasındaki bağıntı Eş. 5.28' de 

verilmiştir. 

 

S α  = α  S                 (5.28) 
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Bu durumda α yüklenme oranında verim Eş. 5.29' deki gibi olur [1].  

 

 
α

α
ϕα

ϕα
η

kPS

S

+
=

2

2

cos

cos
                 (5.29) 

 

Bu ifadede Pkα, herhangi bir α yüklenme oranındaki aktif kayıplardır. Pkn anma 

akımında Joule kayıpları ile demir kayıplarının toplamıdır. Bu kayıplar ayrı ayn 

yazılır ve demir kaybı yerine boşta çalışma kaybı konursa Eş. 5.30 elde edilir. 

 

021

2

1 )( PrrIPkn

′
+=                  (5.30) 

 

Burada Joule kaybı kısa devrede anma akımdaki kayıplardır. In yerine αIn yazılırsa 

 

021
22 )( PrrIP nk

′
+= αα                 (5.31) 

 

olur.   P0   boşta   çalışmadaki   kayıp   güç   olduğundan,   yüklenme   oranından 

bağımsızdır. 

 

0
2 PPP cunk += αα                  (5.32) 

 

Bu değer verim ifadesinde yerine yazılır, daha sonra verim, plaka değerleri ve 

yüklenme oranı cinsinden hesaplanır [1]. Böylece Eş. 5.33 elde edilir. 

 

022

2

cos

cos

PPS

S

cun ++
=

αϕ

ϕ
η

α

α
α                 (5.33) 

 

Burada 

 

cuncu PP 2α=                   (5.34) 
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olur [13]. Verimin maksimum olduğu yüklenme oranını saptamak için verim ifadesi 

Eş. 5.35' deki gibi yazılır, 

 

0
2

2

2

cos

cos
1

PPS

S

cun ++
−=

αϕα

ϕα
η                 (5.35) 

 

Verimin maksimum olması için, eşitliğin sağındaki terim sıfır 0=
α

η

d

d
olmalıdır. Bu 

işlem yapıldığında sonuç, Eş. 5.36' da verildiği gibi olur [1]. Bu durumda verimi 

maksimum yapan yüklenme oranı ise Eş. 5.37' da verilmiştir. 

 

0
2 PPcun =α                   (5.37) 

 

cunP

P0
max =α                   (5.38) 

 

5.2. Verim Değeri İçin Simülasyon Programlarının Örnek Transformatör  İçin 

 Uygulanması ve Tipik Örnek 

 

Simülasyon için kullanılan 400 kVA gücündeki transformatörün teknik değerleri 

aşağıda verilmiştir. Simulasyonda kullanılan kuru tip bu transformatörün verileri 

hakkında detaylı bilgi EK.7’ de ‘Kuru Tip Güç Transformatörlerinin Deney 

Raporları-400kVA’ bölümünde verilmiştir. 

 

Örnek olarak seçilen kuru tip transformatörün teknik verileri aşağıda görülmektedir.   

 

a) Anma gücü     : 400kVA 

b) Dönüşüm Oranları    : YG: 34.5kV, AG: 0.4kV 

c) Bakır Kayıpları-Kısa Devre Kayıpları  : 5700 W 

d) Demir Kayıpları-Boşta Çalışma Kayıpları : 1650 W 

e) Bağlantı grubu     : Dyn11 
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f) Faz sayısı      : 3 

g) Frekans      : 50 Hz 

h) Soğutma şekli     : AN 

i) Standart      : IEC 726 

 

Transformatörün verim eğrisinin, herhangi bir yüklenme anında transformatörün 

kayıplarından yararlanarak bulunması için gerekli matematiksel formüller Bölüm.5 te 

elde edilmiştir. Tranformatörün simulasyonu için Matlab 7.0 programı kullanılmıştır.  

Elde edilen model üzerinde parametrelerde değişiklikler yapılarak verimin nasıl 

etkilendiği gözlenmiştir ve buna bağlı olarak verim grafikleri ve sayısal sonuçlar elde 

edilmiştir. Simulasyonda primer bölümün giriş gerilim değeri sabit bir değer olarak 

ve transformatörün yüklenme oranı değişken bir değer olarak kabul edilmiştir. 

 

Bu çalışmada, 3 farklı simulasyon programı çıktıları analiz edilmiştir. Bu 

programlarda teknik verileri etiketine belli olan kuru tip bir transformatörün farklı 

çalışma (yük) durumlarında, verimin nasıl değiştiği hem grafiksel olarak hemde 

sayısal değerlerle incelenmiştir. Bu 3 farklı simulasyon programları; 

 

1. Simulasyon Programı: Genel.m isimli matlab programıdır. (EK.1’ de yazılımı 

verilmiştir) 

Programın alt gruplardan (Seçeneklerden) oluşmaktadır. Hangi alt grupla 

çalışılacaksa ekrandan seçilebilmektedir. Seçimler (Alt Gruplar) aşağıdaki gibidir; 

 

1. seçim: Verim Eğrisinin Yüklenme Durumuna Göre Değişimini 

2. seçim: Verim Eğrisinin Güç Faktörüne Göre Değişimini 

3. seçim: Maksimum Verim Değerinin Hesaplanması, Ortalama Verim Hesabı ve 

Verimin Maksimum Olduğu Yüklenme Oranı  

 

2 Simulasyon Programı: VEBKD.m isimli matlab programıdır. (Verim Eğrisi Bakır 

Kayıplarına Göre Değişimi), (EK.2’ de yazılımı verilmiştir). 
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3. Simulasyon Programı: VEDKD.m isimli matlab programıdır. (Verim Eğrisi Demir 

Kayıplarına Göre Değişimi), (EK.3’ de yazılımı verilmiştir). 

 

1. Simulasyon uygulaması ile teknik değerleri bilinen kuru tip transformatörün 

Verim Eğrisinin yüklenme durumuna göre değişimi, güç faktörüne göre değişimi ve 

sayısal değerleri görebileceğimiz Maksimum Verim Değerinin Hesaplanması, 

Ortalama Verim Hesabı ve Verimin Maksimum Olduğu Yüklenme Oranı işlemleri 

yapılmıştır. Simulasyon 1’ de yer alan ve hangi grupta işlem yapılacağını belirleyen 

seçenekler bölümü sayesinde programın işlevi artırılmıştır. 

 

Seçim bölümü ile ilgili yazılım; 

 

disp('Kuru Tip Trafolarda Verim Eğrilerinin İncelenmesi') 

disp('Verim Eğrisinin Yüklenme Durumuna Göre Değişimi İçin 1 e basınız') 

disp('Verim Eğrisinin Güç Faktörüne Göre Değişimi İçin 2 ye basınız') 

disp('Maksimum Verim Değerinin Hesaplanması, Ortalama Verim Hesabı ve 

Verimin Maksimum Olduğu Yüklenme Oranı İçin 3 ye basınız') 

secim=input('BULMAK İSTENİLEN SEÇİM NUMARASINI GİRİNİZ?='); 

 

ve ekran görüntüsü; 

 

Şekil 5.2 Simulasyon 1 için komut ekranı görüntüsü 

 

şeklindedir. 

 

1. seçimi incelersek; 
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Değişik yüklenme oranına göre verim eğrisi Şekil 5.3’ de görüldüğü gibi elde edilir. 

Tranformatör %0 dan başlayarak %100’ e kadar yüklenir. Simulasyon için örnek 

olarak seçilen 400 kVA kuru tip transformatörün teknik değerleri kullanılmıştır. 

Transformatörün yüklenme oranı simulasyon yazılımında ‘a1’ ile gösterilmektedir. 

Bu simulasyon sonucunda elde edilen grafikte verim eğrisi ile birlikte Demir ve 

Bakır kayıplarını da görülebilmektedir.  

 

disp('Verim Eğrisinin Yüklenme Durumuna Göre Değişimi') 

Pcu=input('Bakır Kayıplarını Giriniz?...Pcu='); 

Pfe=input('Demir Kayıplarını Giriniz?...Pfe='); 

S=input('Transformatörün Anma Gücü?...S='); 

Gf=input('Güç Factörü?...Gf='); 

a=0; 

a1=0.00; 

for i=1:100 

    V(1,i)=((a1*S*Gf)/((a1*S*Gf)+(a1.^2)*Pcu+Pfe))*100; 

    Pfe1(1,i)=Pfe/100; 

    Pcu1(1,i)=(a1.^2)*Pcu/100; 

    a(1,i)=a1*100; 

    a1=a1+0.01; 

end 

plot(a,V,'r','linewidth',2,'DisplayName','Verim Egrisi') 

hold on 

plot(Pfe1,'b','linewidth',2,'DisplayName','Demir Kayiplari, Pfe') 

hold on 

plot(Pcu1,'y','linewidth',2,'DisplayName','Bakir Kayiplari, Pcu') 

axis([0 100 0 100]) 

title('Verim egrisinin yuklenme oranina gore degisimi') 

xlabel('%,Yuklenme Orani') 

ylabel('%,Verim') 

grid 
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Program çalıştırıldığında transformatörüm teknik değerleri sorulmaktadır. Ekrana 

aşağıdaki değerler girilerek, örnek olarak alınan 400kVA kuru tip transformatörün 

değerleri hesaplanarak Şekil 5.3’ deki grafik elde edilir. 

 

Verim Eğrisinin Yüklenme Durumuna Göre Değişimi 

Bakır Kayıplarını Giriniz?...Pcu=5700 

Demir Kayıplarını Giriniz?...Pfe=1650 

Transformatörün Anma Gücü?...S=400000 

Güç Factörü?...Gf=1 

 

olarak komut ekranında bu değerler girilir. Simulasyon sonucunda Şekil 5.2’ deki 

grafik elde edilir. 
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Şekil 5.3. Değişik güç faktörlerinde verim eğrisinin yüklenmeye göre değişimi 
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Maksimum verim değerini komut ekranına max(V) yazarak görebiliriz. 

>> max(V) 

ans = 

   98.4898 

  

olarak bulunur. 

 

Komut ekranına aşağıdaki komut yazılırsa bütün yüklenme boyunca hesaplanan 

Verim, Demir ve Bakır kayıpları değerleri bir matris olarak Şekil 5.4’ de görüldüğü 

gibi komut ekranında elde edilir.  

 

>> [V;Pfe1;Pcu1] 

ans = 

 

 

Şekil 5.4. Verim değeri ile Demir ve Bakır kayıplarının değerleri 

 

Cevap ekranından anlaşılan önemli noktalar vardır. Transformatör maksimum verim 

elde edilecek değerine %55 değerindeki yüklenme noktasında, Demir ve Bakır 

kayıplarının hemen hemen aynı olduğu noktada ulaşmaktadır. Demir kayıpları giriş 

gücünün sabit olmasından dolayı değişmemektedir ancak bakır kayıpları yüklenme 

ile orantılı olarak çekilen akıma bağlı olarak parabolik olarak değişmektedir. Verimi 

etkileyen faktörleri yani demir ve bakır kayıplarını birer parametre olarak 

düşünebilir. Buna göre bu etkenlerin değişimi ile verim eğrisinin nasıl 

etkileneceğinin grafikler ile incelenmesi ve buna bağlı olarak elde edilen sayısal 

sonuçlar önemlidir. Bu değişimleri incelemek amacı ile simulasyon ortamında 
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400kVA kuru tip transformatör üzerinde parametre değişiklikleri yapılmaktadır. Bu 

değişiklikler 2. Simulasyon ve 3. Simulasyon programları ile modellenerek detaylı 

bir analiz yapılabilmektedir. 

 

1. Simulasyon programında 2. seçim incelenecek olursa; 

 

Değişik Güç Faktörlerine göre verim eğrisi Şekil 5.5’ de görüldüğü gibi elde edilir. 

Transformatör %0 dan başlayarak %100’ e kadar yüklenir. Her bir yüklemede Güç 

Faktörü 1, 0.8 ve 0.6 olarak farklı değerlerde seçilir. Simulasyon için örnek olarak 

seçilen 400 kVA kuru tip transformatörün teknik değerleri kullanılmıştır. Bu 

simulayon sonucunda elde etdilen grafikte farklı verim eğrileri ile birlikte demir ve 

bakır kayıpları da görülebilmektedir.  

 

 

Şekil 5.5. Güç faktörü değişiminin verim eğrisine etkisi 
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Güç faktöründeki bu değişime göre simulasyon sonucu olarak aşağıdaki değerler 

elde edilir. 

 

Güç faktörü, GF=1 için maksimum verim; 

 

>> max(V1) 

ans = 

  98.4898 

 

Güç faktörü, GF=0,8 için maksimum verim; 

 

>> max(V2) 

ans = 

   98.1193 

 

Güç faktörü, GF=0,6 için maksimum verim; 

 

>> max(V3) 

ans = 

   97.5080 

 

olarak bulunur. Bulunan sonuçlara göre güç faktörü değeri azaltıldıkça 400kVA kuru 

tip transformatörümüzün maksimum verim değerininde azaldığı tespit edilmiştir. 

Daha yüksek bir verim için güç faktörümüzü 1 değerine yaklaştırmamızın gerekliliği 

simulasyon sonucu olarak elde ettiğimiz Şekil 5.5.’ deki grafikte görülmektedir. 

 

1. Simulasyon programında 3. seçim incelenecek olursa; 

 

Simulasyon programında 3. seçim seçildiğinde teknik verileri etiketinde belli olan ve 

simulasyon çalışmalarında kullandığımız 400 kVA kuru tip güç transformatörü ile 

ilgili; maksimum verim, ortalama verim ve verimin maksimum değerde olduğu 

yüklenme oranı değerleri elde edilir. Tranformatör %0 dan başlayarak %100’ e kadar 
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simulasyon ortamında yüklenir. Yükleme sırasında elde edilen verim değeri ile ilgili 

verilerden bir matris oluşturulur. Bu matrisin en büyük değeri ile ortalama değeri 

alınarak elde etmek istediğimiz maksimum verim ve ortalama verim değerlerini elde 

edilir.  

 

Maksimum verim değerinin simulasyonda x eksenini kestiği nokta verimin 

maksimum değerde olduğu yüklenme oranını gösterir. 

 

İlgili değerlerin elde edilmesi ve görüntülenmesi için kullanılan yazılım aşağıdadır; 

 

‘ MaksimumVerim=max(V) 

OrtalamaVerim=median(V) 

y=0; 

M=max(V); 

for y=1:1:100 

    H=V(1,y); 

if M==H 

disp('Verimin Maksimum Olduğu Yüklenme Oranı'), y   

end 

end ‘ 

 

Program çalıştırıldığında 400 kVA kuru tip transformatörü için Şekil 5.6’ da görülen 

sonuçlar elde edilir. 
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Şekil 5.6 Simulasyon 1 programında verim değerlerinin sayısal olarak görüldüğü 
      komut ekranı görüntüsü 
 

2. Simulasyon programı incelenecek olursa; 

 

2. Simulasyon programı ile, bakır kayıplarının 400kVA’ lık kuru tip 

transformatörünün verim eğrisi üzerindeki etkisi, grafiksel ve matematiksel çıktılarla 

incelenmektedir. Bakır kayıplarının ilk olarak %20, %40 ve %60 artırılması yani 

malzeme kalitesi iyi olmayan malzeme seçimi ile ilgili grafikler ve maksimum elde 

edilebilecek verim değerleri analiz edilir. İkinci işlem olarak Bakır kayıplarını %20, 

%40 ve %60 azaltarak yani malzeme kalitesi iyi olan malzeme seçimi ile ilgili 

grafikler ve maksimum elde edilebilecek verim değerleri analiz. Karşılaştırma 

işlemlerinin daha kolay yapılabilmesi için grafik ekranı 8 parçaya bölünmüş olarak 

ve grafikler alt alta olacak şekilde düzenlenir. Kuru tip transformatörün simulasyonu 

ile elde edilen maksimum verim değerleri ile Çizelge 5.1’ deki sayısal tablo elde 

edilir. 
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Parametre değişikliği ile, yani transformatörün bakır kayıpları ± %20, %40 ve %60 

oranında değiştirilmesi ile Şekil 5.7, Şekil 5.8 ve Çizelge 5.1’ deki sonuçlar elde 

edilir.  

 

Şekil 5.7 Bakır kayıplarının ± %20, %40 ve %60 oranında değişimi 

 
Çizelge 5.1 Bakır kayıplarının ± %20, %40 ve %60 oranında değişimi ile elde edilen  
         sayısal verim değerleri 
Maksimumverimnominal= 98.1193 %        Maksimumverimnominal= 98.1193 % 

Maksimumverimartiyuzde20= 97.9435 %  Maksimumverimeksiyuzde20= 98.3145 % 

Maksimumverimartiyuzde40= 97.7823  % Maksimumverimeksiyuzde40= 98.5370 % 

Maksimumverimartiyuzde60= 97.6328  % Maksimumverimeksiyuzde60= 98.8023 % 
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Şekil 5.8 Bakır kayıpları değişimi ile maksimum verimin elde edildiği yüklenme 
      oranının belirlenmesi 
 

Elde edilen Şekil 5.7 ve Şekil 5.8’ deki grafikler ve Çizelge 5.1’ deki sayısal sonuçlar 

incelenerek aşagıdaki yorumlar yapılabilir, 

 

1) Bakır kayıpları artırıldığında kuru tip transformatörün verim değeri azalmaktadır. 

Aynı şekilde bakır kayıpları azaltıldığında kuru tip transformatörün verim değerinde 

artış görülmektedir. Bakır kayıpları nekadar az bir değere indirgenirse buna bağlı 

olarak verim değerimizde artış görülecektir. 
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2) Şekil 5.8’ de kuru tip transformatörün, maksimum verimle çalıştığı yüklenme 

oranının, bakır kayıpları ile değişimini göstermektedir. Grafiklerde 2 nokta 

görülmektedir. Bakır ve demir kayıplarının eşit olduğu alttaki noktada X ve Y 

eksenleri  hakkında bilgiler yazmaktadır. X yüklenme oranını ve Y ise bakır ve demir 

kayıplarını göstermektedir. Verim eğrisi üzerinde bulunan üstteki noktada ise X 

yüklenme oranını ve Y ise transformatörden elde edilen maksimum verimi 

göstermektedir. Bununla birlikte bakır kayıplarındaki azalmaya paralel olarak 

transformatörün maksimum verimde çalıştığı yüklenme oranı değerinde Şekil 5.8’ de 

grafiklerde görüldüğü gibi bir artış görülmektedir. Bu sürekli devrede kalması 

gereken ve sürekli yük altında çalışan transformatörler için kullanılabilecek bir 

kriterdir. Aynı şekilde arasıra devreye girip çıkması istenilen kuru tip 

transformatörlerin yüklenme oranı bakır kayıplarının yüksek olduğu bölümde 

gerçekleştiği görülür. Kuru tip transformatörün bu veriler ışığında kullanım 

amacımıza uygun olarak kullanımı verimimize etki eden diğer bir faktör olarak  

görülmektedir. 

 

3) Transformatörlerde demir, bakır ve kaçaklardan (akı vs.) oluşan kayıplar vardır. 

Kaçakların etkisi ile oluşan kayıpların değeri küçüktür. Dış etkenler bu kayıplar yani 

bakır ve demir kayıpları üzerinde ± olarak etki göstermektedir. Ortam sıcaklığının 

artışı transformatörlerde bakır kaybı olarak kendini göstermektedir. Buna göre 

Çizelge 5.1’ de elde edilen sayısal sonuçlar değerlendirildiğinde bakır kayıplarındaki 

artış ile verimin azaldığı sayısal olarak görülmektedir.  

 

Bu sebeple bu transformatör çalışma koşulları dışında fazla bir sıcaklığa maruz 

kaldığında veya ısındığında veriminin etkilenmemesi için soğutulması 

gerekmektedir.  
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3. Simulasyon programı incelenecek olursa; 

 

3. Simulasyon programı ile, demir kayıplarının 400kVA’ lık kuru tip transformatörün 

verim eğrisi üzerindeki etkisi grafiksel ve matematiksel verilerle incelenmektedir.  

 

Demir kayıplarının ilk olarak %20, %40 ve %60 artması yani demir kalitesinde 

azalma veya fuko kayıplarının artması etkisi ile ilgili grafikler ve maksimum elde 

edilebilecek verim değerleri elde edilir.  

 

İkinci durumda, demir kayıplarının %20, %40 ve %60 oranlarında azalması yani 

demir kalitesinde artma veya fuko kayıplarının azalması sonucunda buna uygun ilgili 

grafikler ve maksimum elde edilebilecek verim değerleri elde edilir.  

 

Karşılaştırma işlemlerinin daha kolay yapılabilmesi için grafik ekranı 8 parçaya 

bölünmüş olarak ve grafikler alt alta olacak şekilde düzenlenir.  

 

Kuru tip transformatörün simulasyonu ile elde edilen maksimum verim değerleri ile 

Çizelge 5.2’ deki sayısal tablo elde edilir. 

 

Parametre değişikliği yapılırsa, yani transformatörün demir kayıplarının ± %20, %40 

ve %60 oranında değiştirilmesi Şekil 5.9, Şekil 5.10 ve Çizelge 5.2’ deki sonuçlar 

elde edilir. 
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Şekil 5.9 Demir kayıplarının ± %20, %40 ve %60 oranında değişimi 

 

Çizelge 5.2 Demir kayıplarının ± %20, %40 ve %60 oranında değişimi ile elde edilen    
         sayısal verim değerleri 
 
Maksimumverimnominal =98.1193 % Maksimumverimnominal =98.1193 % 
Maksimumverimartiyuzde20 =97.9435 % Maksimumverimeksiyuzde20 =98.3145 % 
Maksimumverimartiyuzde40 =97.7824 % Maksimumverimeksiyuzde40 =98.537 % 
Maksimumverimartiyuzde60 =97.6329 % Maksimumverimeksiyuzde60 =98.8023 % 
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Şekil 5.10 Demir kayıpları değişimi ile maksimum verimin elde edildiği yüklenme   
       oranının belirlenmesi 
 

Elde edilen Şekil 5.9 ve Şekil 5.10’ daki grafikler ve Çizelge 5.2’ deki sayısal 

sonuçlar incelenerek aşagıdaki yorumlar yapılmıştır, 

 

1) Demir kayıpları artırıldığında kuru tip transformatörümüzün verim değerinin 

azaldığı tespit edilmiektedir. Aynı şekilde demir kayıpları azaltıldığında kuru tip 

transformatörün verim değerinde artış görülmektedir. Demir kayıpları nekadar az bir 

değere indirgenirse buna bağlı olarak verim değerinde artış görülmektedir. 
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2) Şekil 5.10’ da kuru tip transformatörümüzün maksimum verimle çalıştığı 

yüklenme oranının demir kayıpları ile değişimini göstermektedir. Grafiklerde 2 nokta 

görülmektedir. Bakır ve demir kayıplarının eşit olduğu alttaki noktada X ve Y 

eksenleri  hakkında bilgiler yer almaktadır. X yüklenme oranını ve Y ise bakır ve 

demir kayıplarını göstermektedir. Verim eğrisi üzerinde bulunan üstteki noktada ise 

X yüklenme oranını ve Y ise transformatörümüzden elde edilen maksimum verimi 

göstermektedir. Demir kayıplarındaki azalmaya paralel olarak transformatörün 

maksimum verimde çalıştığı yüklenme oranı değerinde de Şekil 5.10’ da grafiklerde 

görüldüğü gibi bir azalma görülmektedir. Bu arasıra devreye girip çıkması istenilen 

kuru tip transformatörlerin için kullanılabilecek bir kriterdir. Aynı şekilde sürekli 

devrede kalması gereken ve sürekli yük altında çalışan kuru tip transformatörlerin 

yüklenme oranı demir kayıplarının yüksek olduğu bölümde gerçekleştiği görülür. 

Kuru tip transformatörün bu veriler ışığında kullanım amacımıza uygun olarak 

belirlenmesi verime etki eden diğer bir faktör olarak görülmektedir. 

 

3) Demir kayıplarındaki artışla birlikte Çizelge 5.2’ de verimin azaldığı ancak Şekil 

5.10’ da görüldüğü gibi daha büyük yüklenme oranında maksimum verimle çalıştığı 

tespit edilmiştir. Yani maksimum verimle çalışan yüklenme oranı %55 değerinden 

%66 değerine yükselmiştir. Transformatörümüzü daha yüksek bir yüklenme oranında 

maksimum bir verimle çalıştırmak için malzeme kalitesi yüksek yani demir kayıpları 

düşük bir çekirdek kullanılmalıdır. 

 

4) Transformatörlerde demir, bakır ve kaçaklardan (akı vs.) oluşan kayıplar vardır. 

Kaçakların etkisi ile oluşan kayıpların değeri küçüktür. Dış etkenler bu kayıplar yani 

bakır ve demir kayıpları üzerinde ± olarak etki göstermektedir. Harmonik etkenlerin 

artışı transformatörlerde demir kaybı olarak kendini göstermektedir. Buna göre 

Çizelge 5.2’ de elde etdilen sayısal sonuçlar değerlendirildiğinde demir 

kayıplarındaki artış ile verimin azaldığını sayısal olarak bize göstermektedir. Bu 

sebeple bu kuru transformatörün, çalışma koşulları dışında harmonik etkilere maruz 

kaldığında veriminin etkilenmemesi için filtrelenmesi gerekmektedir.  
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6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 

Bu çalışmada transformatörün verim eğrisinin, herhangi bir yüklenme anında 

transformatörün kayıplarından yararlanarak bulunması için gerekli matematiksel 

modelin bulunması, bu model aracılığıyla oluşturulan simulasyon ortamında 

parametreleri değiştirilen ve %0 değerinden %100 değerine kadar yüklenen 400kVA 

kuru tip bir transformatörün üzerinde oluşan verim ile ilgili etkiler incelenmiştir.  

 

Örnek olarak seçilen 400kVA kuru tip transformatörün imalat değerlerinden 

yararlanılarak, simulasyon sonuçları hesaplanmış ve ilgili grafikler elde edilmiştir. 

Transformatörün hangi şartlar altında kullanılırsa kayıplarının azalarak, veriminin 

artacağı yapılan çalışmalar,  araştırmalar ve simulasyon sonuçları ile belirlenmiş ve 

değerlendirilmesi yapılmıştır.  

 

Bunlar; 

 

1) Bakır kayıpları artırıldığında veya azaltıldığında ters orantılı olarak Şekil 5.7’ de 

ve Çizelge 5.1’ de görüldüğü gibi kuru tip transformatörün verim değeri 

değişmektedir. Simulasyon sonuçlarından elde ettiğimiz veriler ile bakır kayıpları 

nekadar az bir değere indirgenirse buna bağlı olarak verim değerimizde artış 

görülmüştür. 

 

2) Şekil 5.8 ve Şekil 5.10’ da görüldüğü gibi bakır ve demir kayıplarındaki değişim 

ile birlikte transformatörün maksimum verimle çalıştığı yüklenme oranı da 

değişmektedir. Sürekli devrede kalması gereken ve sürekli yük altında çalışan 

transformatörlerin veya arasıra devreye girip çıkması istenilen kuru tip 

transformatörlerin çalışma koşulları belirlenip maksimum verimin elde edildiği 

yüklenme oranına göre çalıştırılmasının kuru tip transformatörün yüksek verimle 

çalışmasını sağlayacak bir etken olduğu tespit edilmiştir. 

 

3) Transformatörlerde demir, bakır ve kaçaklardan (akı vs.) oluşan kayıplar vardır. 

Kaçakların etkisi ile oluşan kayıpların değeri küçüktür. Dış etkenler bu kayıplar 
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üzerinde yani bakır ve demir kayıpları üzerinde ± olarak etki göstermektedir. Ortam 

sıcaklığının artışı, harmonik etkenler transformatörlerde kendilerini daha fazla bakır 

kaybı veya demir kaybı olarak göstermektedir.  

 

Buna göre Çizelge 5.1 ve Çizelge 5.2’ de elde edilen sayısal sonuçlar 

değerlendirilirse bakır ve demir kayıplarındaki artış verimin azaldığını sayısal olarak 

bize göstermektedir. Bu sebeple öneri olarak  transformatörün çalışma koşulları 

dışında fazla bir sıcaklığa maruz kaldığında, ısındığında veriminin etkilenmemesi 

için soğutulması ve harmoniklerin etkisi altına girdiğinde veriminin etkilenmemesi 

için filtre edilmesi gerekmektedir.  

 

Transformatörlerin soğutulmaları konusu ‘Sayfa 28, 2.4.3 Kuru tip transformatörlerin 

soğutulmaları’ bölümünde ve Harmoniklerin filtrelenmesi konusu ise ‘Sayfa 84, 4.3. 

Transformatörün harmonik etkisi ile ek kayıpları’ bölümünde incelenmiştir. 

 

4) Demir kayıplarında Çizelge 5.2’ de ve Şekil 5.10’ da maksimum verimle çalışan 

yüklenme oranı %55 değerinden %66 değerine yükselmiştir. Transformatörümüzü 

daha yüksek bir yüklenme oranında maksimum bir verimle çalıştırmak için malzeme 

kalitesi yüksek yani demir kayıpları düşük bir çekirdek kullanılmalıdır. 

 

5) Simulasyon 1 programı ile elde edilen Şekil 5.5’ de güç faktörü değişiminin 

verim eğrisine etkisi grafiği incelendiğinde, bulunan sonuçlara göre güç faktörü 

azaltıldıkça 400kVA kuru tip transformatörün maksimum verim değerininde azaldığı 

tespit edilmiştir. Daha yüksek bir verim için güç faktörümüzü 1 değerine 

yaklaştırmamızın gerekliliği Şekil 5.5’ de görülmektedir. 

 

Öneri olarak, Transformatör seçmek durumundaki proje mühendislerini düşündüren 

ilk problem dökme reçineli kuru tip transformatörlerin hazırlamış olduğum bu tezde 

belirtilen bu denli olumlu özelliklerinin yanı sıra daha ekonomik olup olmayacağıdır. 

“Merkezi bir tesiste kullanılan yağlı transformatör ile merkezi olmayan bir tesiste 

kullanılan dökme reçineli kuru tip transformatörün ekonomik yönden 
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karşılaştırılması.” Başlığı ile yapılan hesap analizi bu soruya cevap verebilmek için 

hazırlanmıştır. Bu analiz EK-8’ de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 115 

KAYNAKLAR 

 

 

1. Mergen, A.F., “Elektrik Makineleri I Transformatörler”, Birsen Yayınevi, 
İstanbul, 19, 22-55, 79-119 (2005) 

 
2. Peşint M.A., Ürkmez A., “Elektrik Makineleri II”, Milli Eğitim Bakanlığı, 

Ankara, 5-6, 207-210 (2004) 
 
3. Peşint M.A., Akcapınar E., “Elektrik Makineleri ve Laboratuar Deneyleri 1”, 

Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, 96, 165-167 (2000) 
 
4. Olgaç,H.O., “Bilgisayarda Transformatör Tasarımı İçin Program Geliştirilmesi”, 

Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 
Afyon, 1-47 (1997) 

 
5. Özgöenel,O., “Devolopment of unit protection system in electric power system: 

Power Transformer Protection-Enerji İletim Sistemlerinde Birim Koruma 
Sisteminin Geliştirilmesi:Transformatör Koruma”, Doktora Tezi, Sakarya 
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya, 32-40 (2001) 

 
6. AEG ETİ “GETİ-Dökme Reçineli Kuru Tip Transformatörler-Planlama 

Bilgileri”, AEG ETİ Elektrik Endüstri A.Ş. Ürün Katalogları, 1-15 (2005) 
 
7. ALSTOM, “GETİ-Dökme Reçineli Kuru Tip Transformatörler 100-20000kVA”, 

ALSTOM&AREVA Ürün Katalogları, Ankara, 1-39 (2005) 
 
8. tst EN 60076-11, ‘Güç transformatörleri-Bölüm 11: Kuru tip transformatörler’, 

Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 5 (2006) 
 
9. Merlin G., “Alçak gerilim kompanzasyon çözümleri ve harmonikler”,  Schneider 

Electric,  1-17 (2004) 
 
10. Elektra, “Kompanzasyon Sisteminde Harmonikler”, 1-10 (2007)  
 
11. Gürcan,S., “Güç Sistemlerinde Harmonikler ve Harmoniklerin Transformatör 

Üzerinde Oluşturduğu Ek Bakır Kayıpları”, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik 
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 1-7, 28-34 (1996) 

 
12. İnan,A., Köroğlu S., İzgi E., “Analysis Of The Harmonic Losses With Artificial 

Neural Networks In Unbalanced System Losses Using Balanced Electric Power 
System Data”, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 11 (1):47-52 (2005) 

 
 
 



 116 

13. Güzelbeyoğlu, N., “Elektrik Makinaları I, II”, İstanbul Teknik Üniversitesi 
Elektrik Makinaları Ana Bilim Dalı, İstanbul, 20-23 (1992) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 118 

EK-1  Simulasyon 1: Genel.m;  

 

Verim Eğrisinin Yüklenme Durumuna Göre Değişimi, Güç Faktörüne Göre 

Değişimini ve Maksimum Verim Değerinin Hesaplanması, Ortalama Verim Hesabı 

ve Verimin Maksimum Olduğu Yüklenme Oranı  

 

close all 

clear all 

clc 

disp('Kuru Tip Trafolarda Verim Eğrilerinin İncelenmesi') 

disp('Verim Eğrisinin Yüklenme Durumuna Göre Değişimi İçin 1 e basınız') 

disp('Verim Eğrisinin Güç Faktörüne Göre Değişimi İçin 2 ye basınız') 

disp('Maksimum Verim Değerinin Hesaplanması, Ortalama Verim Hesabı ve 

Verimin Maksimum Olduğu Yüklenme Oranı İçin 3 ye basınız') 

secim=input('BULMAK İSTENİLEN SEÇİM NUMARASINI GİRİNİZ?='); 

switch secim 

     case 1 

close all 

clear all 

clc 

disp('Verim Eğrisinin Yüklenme Durumuna Göre Değişimi') 

Pcu=input('Bakır Kayıplarını Giriniz?...Pcu='); 

Pfe=input('Demir Kayıplarını Giriniz?...Pfe='); 

S=input('Transformatörün Anma Gücü?...S='); 

Gf=input('Güç Factörü?...Gf='); 

a=0; 

a1=0.00; 

for i=1:100 

    V(1,i)=((a1*S*Gf)/((a1*S*Gf)+(a1.^2)*Pcu+Pfe))*100; 

    Pfe1(1,i)=Pfe/100; 

    Pcu1(1,i)=(a1.^2)*Pcu/100; 

    a(1,i)=a1*100; 
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EK-1  (Devam) Simulasyon 1: Genel.m;  

 

a1=a1+0.01; 

end 

plot(a,V,'r','linewidth',2,'DisplayName','Verim Egrisi') 

hold on 

plot(Pfe1,'b','linewidth',2,'DisplayName','Demir Kayiplari, Pfe') 

hold on 

plot(Pcu1,'y','linewidth',2,'DisplayName','Bakir Kayiplari, Pcu') 

axis([0 100 0 100]) 

title('Verim egrisinin yuklenme oranina gore degisimi') 

xlabel('%,Yuklenme Orani') 

ylabel('%,Verim') 

grid 

% 

% 

    case 2 

close all 

clear all 

clc 

disp('Verim Eğrisinin Güç Faktörüne Göre Değişimi') 

Pcu=input('Bakır Kayıplarını Giriniz?...Pcu='); 

Pfe=input('Demir Kayıplarını Giriniz?...Pfe='); 

S=input('Transformatörün Anma Gücü?...S='); 

Gf=1; 

a=0; 

a1=0.00; 

for i=1:100 

    V1(1,i)=((a1*S*Gf)/((a1*S*Gf)+(a1.^2)*Pcu+Pfe))*100; 

    Pfe1(1,i)=Pfe/100 

    Pcu1(1,i)=(a1.^2)*Pcu/100 

    a(1,i)=a1*100; 
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EK-1  (Devam) Simulasyon 1: Genel.m;  

 

    a1=a1+0.01; 

end 

plot(a,V1,'r','linewidth',0.5,'DisplayName','Verim Egrisi GF=1') 

hold on 

axis([0 100 0 100]) 

title('Verim Eğrisinin Güç Faktörüne Göre Değişimi') 

xlabel('%,Yuklenme Orani') 

ylabel('%,Verim') 

grid 

Gf=0.8; 

a=0; 

a1=0.00; 

for i=1:100 

    V2(1,i)=((a1*S*Gf)/((a1*S*Gf)+(a1.^2)*Pcu+Pfe))*100; 

    Pfe1(1,i)=Pfe/100 

    Pcu1(1,i)=(a1.^2)*Pcu/100 

    a(1,i)=a1*100; 

    a1=a1+0.01; 

end 

plot(a,V2,'b','linewidth',0.5,'DisplayName','Verim Egrisi GF=0.8') 

hold on 

Gf=0.6; 

a=0; 

a1=0.00; 

for i=1:100 

    V3(1,i)=((a1*S*Gf)/((a1*S*Gf)+(a1.^2)*Pcu+Pfe))*100; 

    Pfe1(1,i)=Pfe/100 

    Pcu1(1,i)=(a1.^2)*Pcu/100 

    a(1,i)=a1*100; 

    a1=a1+0.01; 
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EK-1  (Devam) Simulasyon 1: Genel.m;  

 

end 

plot(a,V3,'k','linewidth',0.5,'DisplayName','Verim Egrisi GF=0.6') 

grid 

hold on 

plot(Pfe1,'b','linewidth',2,'DisplayName','Demir Kayiplari, Pfe') 

hold on 

plot(Pcu1,'y','linewidth',2,'DisplayName','Bakir Kayiplari, Pcu') 

grid 

% 

% 

    case 3 

close all 

clear all 

clc 

disp('Maksimum Verim Değerinin Hesaplanması, Ortalama Verim Hesabı ve 

Verimin Maksimum Olduğu Yüklenme Oranı') 

Pcu=input('Bakır Kayıplarını Giriniz?...Pcu='); 

Pfe=input('Demir Kayıplarını Giriniz?...Pfe='); 

S=input('Transformatörün Anma Gücü?...S='); 

Gf=input('Güç Factörü?...Gf='); 

a=0; 

a1=0.00; 

for i=1:100 

    V(1,i)=((a1*S*Gf)/((a1*S*Gf)+(a1.^2)*Pcu+Pfe))*100; 

    Pfe1(1,i)=Pfe/100; 

    Pcu1(1,i)=(a1.^2)*Pcu/100; 

    a(1,i)=a1*100; 

    a1=a1+0.01; 

end 

MaksimumVerim=max(V) 
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EK-1  (Devam) Simulasyon 1: Genel.m;  

 

OrtalamaVerim=median(V) 

y=0; 

M=max(V); 

for y=1:1:100 

    H=V(1,y); 

if M==H 

disp('Verimin Maksimum Olduğu Yüklenme Oranı'), y   

end 

end 

    otherwise 

        disp('Yanlış Seçim Girdiniz, Tekrar Deneyiniz') 

end 
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EK-2 Simulasyon 2: VEBKD.m 

400kVA Kuru Tip Transformatörün Verim Eğrisinin Bakır Kayıplarına Göre 

Değişimi 

 

close all 

clear all 

clc 

Pcu=5700; 

Pfe=1650; 

S=400000; 

Gf=0.8; 

a=0; 

a1=0.00; 

%Bakir kayiplari ornek trafonun etiket degeri ile ayni 

subplot(4,2,1) %Ekran 8 bolgeye ayrildi 1. bolge tutuldu 

for i=1:100 

    V1(1,i)=((a1*S*Gf)/((a1*S*Gf)+(a1.^2)*(Pcu)+Pfe))*100; 

    Pfe1(1,i)=Pfe/100; 

    Pcu1(1,i)=(a1.^2)*Pcu/100; 

    a(1,i)=a1*100; 

    a1=a1+0.01; 

end 

plot(a,V1,'r','linewidth',0.5,'DisplayName','Verim Egrisi') 

grid 

hold on 

plot(Pfe1,'b','linewidth',2,'DisplayName','Demir Kayiplari, Pfe') 

hold on 

plot(Pcu1,'y','linewidth',2,'DisplayName','Bakir Kayiplari, Pcu') 

hold on 

axis([0 100 0 100]) 

title('Bakir kayiplari nominal degerinde') 

xlabel('%,Yuklenme Orani') 
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EK-2 (Devam) Simulasyon 2: VEBKD.m 

 

ylabel('%,Verim') 

Maksimumverimnominal=max(V1) 

% 

% 

subplot(4,2,2) %Ekran 8 bolgeye ayrildi 2. bolge tutuldu 

plot(a,V1,'r','linewidth',0.5,'DisplayName','Verim Egrisi') 

grid 

hold on 

plot(Pfe1,'b','linewidth',2,'DisplayName','Demir Kayiplari, Pfe') 

hold on 

plot(Pcu1,'y','linewidth',2,'DisplayName','Bakir Kayiplari, Pcu') 

axis([0 100 0 100]) 

title('Bakir kayiplari nominal degerinde') 

xlabel('%,Yuklenme Orani') 

ylabel('%,Verim') 

% 

% 

%Bakir kayiplari yuzde 20 artirildi 

a=0; 

a1=0.00; 

subplot(4,2,3) %Ekran 8 bolgeye ayrildi 3. bolge tutuldu 

for i=1:100 

    V2(1,i)=((a1*S*Gf)/((a1*S*Gf)+(a1.^2)*(Pcu*1.20)+Pfe))*100; 

    Pfe2(1,i)=Pfe/100; 

    Pcu2(1,i)=(a1.^2)*(Pcu*1.20)/100; 

    a(1,i)=a1*100; 

    a1=a1+0.01; 

end 

plot(a,V2,'r','linewidth',0.5,'DisplayName','Verim Egrisi') 

grid 
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EK-2 (Devam) Simulasyon 2: VEBKD.m 

 

hold on 

plot(Pfe2,'b','linewidth',2,'DisplayName','Demir Kayiplari, Pfe') 

hold on 

plot(Pcu2,'y','linewidth',2,'DisplayName','Bakir Kayiplari, Pcu') 

axis([0 100 0 100]) 

title('Bakir kayiplari yuzde 20 artirildi') 

xlabel('%,Yuklenme Orani') 

ylabel('%,Verim') 

Maksimumverimartiyuzde20=max(V2) 

% 

% 

%Bakir kayiplari yuzde 40 artirildi 

a=0; 

a1=0.00; 

subplot(4,2,5) %Ekran 8 bolgeye ayrildi 5. bolge tutuldu 

for i=1:100 

    V3(1,i)=((a1*S*Gf)/((a1*S*Gf)+(a1.^2)*(Pcu*1.40)+Pfe))*100; 

    Pfe3(1,i)=Pfe/100; 

    Pcu3(1,i)=(a1.^2)*(Pcu*1.40)/100; 

    a(1,i)=a1*100; 

    a1=a1+0.01; 

end 

plot(a,V3,'r','linewidth',0.5,'DisplayName','Verim Egrisi') 

grid 

hold on 

plot(Pfe3,'b','linewidth',2,'DisplayName','Demir Kayiplari, Pfe') 

hold on 

plot(Pcu3,'y','linewidth',2,'DisplayName','Bakir Kayiplari, Pcu') 

axis([0 100 0 100]) 

title('Bakir kayiplari yuzde 40 artirildi') 
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EK-2 (Devam) Simulasyon 2: VEBKD.m 

 

xlabel('%,Yuklenme Orani') 

ylabel('%,Verim') 

Maksimumverimartiyuzde40=max(V3) 

% 

% 

%Bakir kayiplari yuzde 60 artirildi 

a=0; 

a1=0.00; 

subplot(4,2,7) %Ekran 8 bolgeye ayrildi 7. bolge tutuldu 

for i=1:100 

    V4(1,i)=((a1*S*Gf)/((a1*S*Gf)+(a1.^2)*(Pcu*1.60)+Pfe))*100; 

    Pfe4(1,i)=Pfe/100; 

    Pcu4(1,i)=(a1.^2)*(Pcu*1.60)/100; 

    a(1,i)=a1*100; 

    a1=a1+0.01; 

end 

plot(a,V4,'r','linewidth',0.5,'DisplayName','Verim Egrisi') 

grid 

hold on 

plot(Pfe4,'b','linewidth',2,'DisplayName','Demir Kayiplari, Pfe') 

hold on 

plot(Pcu4,'y','linewidth',2,'DisplayName','Bakir Kayiplari, Pcu') 

axis([0 100 0 100]) 

title('Bakir kayiplari yuzde 60 artirildi') 

xlabel('%,Yuklenme Orani') 

ylabel('%,Verim') 

Maksimumverimartiyuzde60=max(V4) 

% 

% 

% 
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EK-2 (Devam) Simulasyon 2: VEBKD.m 

 

%Bakir kayiplari yuzde 20 azaltildi 

a=0; 

a1=0.00; 

subplot(4,2,4) %Ekran 8 bolgeye ayrildi 4. bolge tutuldu 

for i=1:100 

    V5(1,i)=((a1*S*Gf)/((a1*S*Gf)+(a1.^2)*(Pcu*0.80)+Pfe))*100; 

    Pfe5(1,i)=Pfe/100; 

    Pcu5(1,i)=(a1.^2)*(Pcu*0.80)/100; 

    a(1,i)=a1*100; 

    a1=a1+0.01; 

end 

plot(a,V5,'r','linewidth',0.5,'DisplayName','Verim Egrisi') 

grid 

hold on 

plot(Pfe5,'b','linewidth',2,'DisplayName','Demir Kayiplari, Pfe') 

hold on 

plot(Pcu5,'y','linewidth',2,'DisplayName','Bakir Kayiplari, Pcu') 

axis([0 100 0 100]) 

title('Bakir kayiplari yuzde 20 azaltildi') 

xlabel('%,Yuklenme Orani') 

ylabel('%,Verim') 

Maksimumverimeksiyuzde20=max(V5) 

% 

% 

%Bakir kayiplari yuzde 40 azaltildi 

a=0; 

a1=0.00; 

subplot(4,2,6) %Ekran 8 bolgeye ayrildi 6. bolge tutuldu 

for i=1:100 

    V6(1,i)=((a1*S*Gf)/((a1*S*Gf)+(a1.^2)*(Pcu*0.60)+Pfe))*100; 
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EK-2 (Devam) Simulasyon 2: VEBKD.m 

 

    Pfe6(1,i)=Pfe/100; 

    Pcu6(1,i)=(a1.^2)*(Pcu*0.60)/100; 

    a(1,i)=a1*100; 

    a1=a1+0.01; 

end 

plot(a,V6,'r','linewidth',0.5,'DisplayName','Verim Egrisi') 

grid 

hold on 

plot(Pfe6,'b','linewidth',2,'DisplayName','Demir Kayiplari, Pfe') 

hold on 

plot(Pcu6,'y','linewidth',2,'DisplayName','Bakir Kayiplari, Pcu') 

axis([0 100 0 100]) 

title('Bakir kayiplari yuzde 40 azaltildi') 

xlabel('%,Yuklenme Orani') 

ylabel('%,Verim') 

Maksimumverimeksiyuzde40=max(V6) 

% 

% 

%Bakir kayiplari yuzde 60 azaltildi 

a=0; 

a1=0.00; 

subplot(4,2,8) %Ekran 8 bolgeye ayrildi 7. bolge tutuldu 

for i=1:100 

    V8(1,i)=((a1*S*Gf)/((a1*S*Gf)+(a1.^2)*(Pcu*0.40)+Pfe))*100; 

    Pfe8(1,i)=Pfe/100; 

    Pcu8(1,i)=(a1.^2)*(Pcu*0.40)/100; 

    a(1,i)=a1*100; 

    a1=a1+0.01; 

end 

plot(a,V8,'r','linewidth',0.5,'DisplayName','Verim Egrisi') 
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EK-2 (Devam) Simulasyon 2: VEBKD.m 

 

grid 

hold on 

plot(Pfe8,'b','linewidth',2,'DisplayName','Demir Kayiplari, Pfe') 

hold on 

plot(Pcu8,'y','linewidth',2,'DisplayName','Bakir Kayiplari, Pcu') 

axis([0 100 0 100]) 

title('Bakir kayiplari yuzde 60 azaltildi') 

xlabel('%,Yuklenme Orani') 

ylabel('%,Verim') 

Maksimumverimeksiyuzde60=max(V8) 
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EK-3 Simulasyon 3: VEDKD.m 

400kVA Kuru Tip Transformatörün Verim Eğrisinin Demir Kayıplarına Göre 

Değişimi 

 

close all 

clear all 

clc 

Pcu=5700; 

Pfe=1650; 

S=400000; 

Gf=0.8; 

a=0; 

a1=0.00; 

%Demir kayiplari ornek trafonun etiket degeri ile ayni 

subplot(4,2,1) %Ekran 8 bolgeye ayrildi 1. bolge tutuldu 

for i=1:100 

    V1(1,i)=((a1*S*Gf)/((a1*S*Gf)+(a1.^2)*(Pcu)+Pfe))*100; 

    Pfe1(1,i)=Pfe/100; 

    Pcu1(1,i)=(a1.^2)*Pcu/100; 

    a(1,i)=a1*100; 

    a1=a1+0.01; 

end 

plot(a,V1,'r','linewidth',0.5,'DisplayName','Verim Egrisi') 

grid 

hold on 

plot(Pfe1,'b','linewidth',2,'DisplayName','Demir Kayiplari, Pfe') 

hold on 

plot(Pcu1,'y','linewidth',2,'DisplayName','Bakir Kayiplari, Pcu') 

hold on 

axis([0 100 0 100]) 

title('Demir kayiplari nominal degerinde') 

xlabel('%,Yuklenme Orani') 
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EK-3 (Devam) Simulasyon 3: VEDKD.m 

 

ylabel('%,Verim') 

Maksimumverimnominal=max(V1) 

% 

% 

subplot(4,2,2) %Ekran 8 bolgeye ayrildi 2. bolge tutuldu 

plot(a,V1,'r','linewidth',0.5,'DisplayName','Verim Egrisi') 

grid 

hold on 

plot(Pfe1,'b','linewidth',2,'DisplayName','Demir Kayiplari, Pfe') 

hold on 

plot(Pcu1,'y','linewidth',2,'DisplayName','Bakir Kayiplari, Pcu') 

axis([0 100 0 100]) 

title('Demir kayiplari nominal degerinde') 

xlabel('%,Yuklenme Orani') 

ylabel('%,Verim') 

% 

% 

%Demir kayiplari yuzde 20 artirildi 

a=0; 

a1=0.00; 

subplot(4,2,3) %Ekran 8 bolgeye ayrildi 3. bolge tutuldu 

for i=1:100 

    V2(1,i)=((a1*S*Gf)/((a1*S*Gf)+(a1.^2)*(Pcu)+(Pfe*1.20)))*100; 

    Pfe2(1,i)=(Pfe*1.20)/100; 

    Pcu2(1,i)=(a1.^2)*(Pcu)/100; 

    a(1,i)=a1*100; 

    a1=a1+0.01; 

end 

plot(a,V2,'r','linewidth',0.5,'DisplayName','Verim Egrisi') 

grid 
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EK-3 (Devam) Simulasyon 3: VEDKD.m 

 

hold on 

plot(Pfe2,'b','linewidth',2,'DisplayName','Demir Kayiplari, Pfe') 

hold on 

plot(Pcu2,'y','linewidth',2,'DisplayName','Bakir Kayiplari, Pcu') 

axis([0 100 0 100]) 

title('Demir kayiplari yuzde 20 artirildi') 

xlabel('%,Yuklenme Orani') 

ylabel('%,Verim') 

Maksimumverimartiyuzde20=max(V2) 

% 

% 

%Demir kayiplari yuzde 40 artirildi 

a=0; 

a1=0.00; 

subplot(4,2,5) %Ekran 8 bolgeye ayrildi 5. bolge tutuldu 

for i=1:100 

    V3(1,i)=((a1*S*Gf)/((a1*S*Gf)+(a1.^2)*(Pcu)+(Pfe*1.40)))*100; 

    Pfe3(1,i)=(Pfe*1.40)/100; 

    Pcu3(1,i)=(a1.^2)*(Pcu)/100; 

    a(1,i)=a1*100; 

    a1=a1+0.01; 

end 

plot(a,V3,'r','linewidth',0.5,'DisplayName','Verim Egrisi') 

grid 

hold on 

plot(Pfe3,'b','linewidth',2,'DisplayName','Demir Kayiplari, Pfe') 

hold on 

plot(Pcu3,'y','linewidth',2,'DisplayName','Bakir Kayiplari, Pcu') 

axis([0 100 0 100]) 

title('Demir kayiplari yuzde 40 artirildi') 
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EK-3 (Devam) Simulasyon 3: VEDKD.m 

 

xlabel('%,Yuklenme Orani') 

ylabel('%,Verim') 

Maksimumverimartiyuzde40=max(V3) 

% 

% 

%Demir kayiplari yuzde 60 artirildi 

a=0; 

a1=0.00; 

subplot(4,2,7) %Ekran 8 bolgeye ayrildi 7. bolge tutuldu 

for i=1:100 

    V4(1,i)=((a1*S*Gf)/((a1*S*Gf)+(a1.^2)*(Pcu)+(Pfe*1.60)))*100; 

    Pfe4(1,i)=(Pfe*1.60)/100; 

    Pcu4(1,i)=(a1.^2)*(Pcu)/100; 

    a(1,i)=a1*100; 

    a1=a1+0.01; 

end 

plot(a,V4,'r','linewidth',0.5,'DisplayName','Verim Egrisi') 

grid 

hold on 

plot(Pfe4,'b','linewidth',2,'DisplayName','Demir Kayiplari, Pfe') 

hold on 

plot(Pcu4,'y','linewidth',2,'DisplayName','Bakir Kayiplari, Pcu') 

axis([0 100 0 100]) 

title('Demir kayiplari yuzde 60 artirildi') 

xlabel('%,Yuklenme Orani') 

ylabel('%,Verim') 

Maksimumverimartiyuzde60=max(V4) 

% 

% 

% 
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EK-3 (Devam) Simulasyon 3: VEDKD.m 

 

%Demir kayiplari yuzde 20 azaltildi 

a=0; 

a1=0.00; 

subplot(4,2,4) %Ekran 8 bolgeye ayrildi 4. bolge tutuldu 

for i=1:100 

    V5(1,i)=((a1*S*Gf)/((a1*S*Gf)+(a1.^2)*(Pcu)+(Pfe*0.80)))*100; 

    Pfe5(1,i)=(Pfe*0.80)/100; 

    Pcu5(1,i)=(a1.^2)*(Pcu)/100; 

    a(1,i)=a1*100; 

    a1=a1+0.01; 

end 

plot(a,V5,'r','linewidth',0.5,'DisplayName','Verim Egrisi') 

grid 

hold on 

plot(Pfe5,'b','linewidth',2,'DisplayName','Demir Kayiplari, Pfe') 

hold on 

plot(Pcu5,'y','linewidth',2,'DisplayName','Bakir Kayiplari, Pcu') 

axis([0 100 0 100]) 

title('Demir kayiplari yuzde 20 azaltildi') 

xlabel('%,Yuklenme Orani') 

ylabel('%,Verim') 

Maksimumverimeksiyuzde20=max(V5) 

% 

% 

%Demir kayiplari yuzde 40 azaltildi 

a=0; 

a1=0.00; 

subplot(4,2,6) %Ekran 8 bolgeye ayrildi 6. bolge tutuldu 

for i=1:100 

    V6(1,i)=((a1*S*Gf)/((a1*S*Gf)+(a1.^2)*(Pcu)+(Pfe*0.60)))*100; 
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EK-3 (Devam) Simulasyon 3: VEDKD.m 

 

    Pfe6(1,i)=(Pfe*0.60)/100; 

    Pcu6(1,i)=(a1.^2)*(Pcu)/100; 

    a(1,i)=a1*100; 

    a1=a1+0.01; 

end 

plot(a,V6,'r','linewidth',0.5,'DisplayName','Verim Egrisi') 

grid 

hold on 

plot(Pfe6,'b','linewidth',2,'DisplayName','Demir Kayiplari, Pfe') 

hold on 

plot(Pcu6,'y','linewidth',2,'DisplayName','Bakir Kayiplari, Pcu') 

axis([0 100 0 100]) 

title('Demir kayiplari yuzde 40 azaltildi') 

xlabel('%,Yuklenme Orani') 

ylabel('%,Verim') 

Maksimumverimeksiyuzde40=max(V6) 

% 

% 

%Demir kayiplari yuzde 60 azaltildi 

a=0; 

a1=0.00; 

subplot(4,2,8) %Ekran 8 bolgeye ayrildi 7. bolge tutuldu 

for i=1:100 

    V8(1,i)=((a1*S*Gf)/((a1*S*Gf)+(a1.^2)*(Pcu)+(Pfe*0.40)))*100; 

    Pfe8(1,i)=(Pfe*0.40)/100; 

    Pcu8(1,i)=(a1.^2)*(Pcu)/100; 

    a(1,i)=a1*100; 

    a1=a1+0.01; 

end 

plot(a,V8,'r','linewidth',0.5,'DisplayName','Verim Egrisi') 
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EK-3 (Devam) Simulasyon 3: VEDKD.m 

 

grid 

hold on 

plot(Pfe8,'b','linewidth',2,'DisplayName','Demir Kayiplari, Pfe') 

hold on 

plot(Pcu8,'y','linewidth',2,'DisplayName','Bakir Kayiplari, Pcu') 

axis([0 100 0 100]) 

title('Demir kayiplari yuzde 60 azaltildi') 

xlabel('%,Yuklenme Orani') 

ylabel('%,Verim') 

Maksimumverimeksiyuzde60=max(V8) 
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EK-4  Kuru Tip Güç Transformatörlerinin Deney Raporları-160kVA 

 

* ELEKTRİK SAN. A.Ş 

KURU TİP DAĞITIM TRAFOLARI-160kVA/33kV 

TEKNİK DEĞERLER CETVELİ 

 

1 İMALATÇI FİRMA  ABB 

2 TİP  DAHİLİ  

3 STANDART  IEC 726 

4 ANMA GÜCÜ kVA 160 

5 ANMA GERİLİMLERİ ORANI ( YG/AG ) kV/kV 34.5/0.4 

6 GERİLİM AYARI (YG Tarafında) % ±±±±2X2.5% 

7 FREKANS Hz 50 

8 FAZ SAYISI  3 

9 BAĞLANTI GRUBU  Dyn11 

10 BOŞTA ÇALIŞMA KAYBI W 960 

11  KISA DEVRE KAYBI (120C) W 2900 

12 KISA DEVRE GERİLİMİ (120C) % 6 

13 SOĞUTMA ŞEKLİ  AN 

14 SARGI SICAKLIK ARTIŞI (HV/LV) oK 100/100 

15 
DARBE DENEY GERİLİMİ 1.2/50 

MİC.SN. 
  

 A) YÜKSEK GERİLİM kV 170 

 B) ALÇAK GERİLİM kV - 

16 ŞEBEKE FREKANSLI DENEY GERİLİMİ   

 A) YÜKSEK GERİLİM kV 70 

 B) ALÇAK GERİLİM kV 3 

17 AĞIRLIK kg 1150 

18 BOYUTLAR : BOY/EN/YÜKSEKLİK mm 1450/925/1450 
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EK-5  Kuru Tip Güç Transformatörlerinin Deney Raporları-250kVA 

 

* ELEKTRİK SAN. A.Ş 

KURU TİP DAĞITIM TRAFOLARI-250kVA/33kV 

TEKNİK DEĞERLER CETVELİ 

 

1 İMALATÇI FİRMA  ABB 

2 TİP  DAHİLİ  

3 STANDART  IEC 726 

4 ANMA GÜCÜ kVA 250 

5 ANMA GERİLİMLERİ ORANI ( YG/AG ) kV/kV 34.5/0.4 

6 GERİLİM AYARI (YG Tarafında) % ±±±±2X2.5% 

7 FREKANS Hz 50 

8 FAZ SAYISI  3 

9 BAĞLANTI GRUBU  Dyn11 

10 BOŞTA ÇALIŞMA KAYBI W 1280 

11  KISA DEVRE KAYBI (120C) W 4000 

12 KISA DEVRE GERİLİMİ (120C) % 6 

13 SOĞUTMA ŞEKLİ  AN 

14 SARGI SICAKLIK ARTIŞI (HV/LV) oK 100/100 

15 
DARBE DENEY GERİLİMİ 1.2/50 

MİC.SN. 
  

 A) YÜKSEK GERİLİM kV 170 

 B) ALÇAK GERİLİM kV - 

16 
ŞEBEKE FREKANSLI DENEY 

GERİLİMİ 
  

 A) YÜKSEK GERİLİM kV 70 

 B) ALÇAK GERİLİM kV 3 

17 AĞIRLIK kg 1420 

18 BOYUTLAR : BOY/EN/YÜKSEKLİK mm 1550/1000/1600 
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EK-6  Kuru Tip Güç Transformatörlerinin Deney Raporları-315kVA 

 

* ELEKTRİK SAN. A.Ş 

KURU TİP DAĞITIM TRAFOLARI-315kVA/33kV 

TEKNİK DEĞERLER CETVELİ 

 

1 İMALATÇI FİRMA  ABB 

2 TİP  DAHİLİ 

3 STANDART  IEC 726 

4 ANMA GÜCÜ kVA 315 

5 ANMA GERİLİMLERİ ORANI ( YG/AG ) kV/kV 34.5/0.4 

6 GERİLİM AYARI (YG Tarafında) % ±±±±2X2.5% 

7 FREKANS Hz 50 

8 FAZ SAYISI  3 

9 BAĞLANTI GRUBU  Dyn11 

10 BOŞTA ÇALIŞMA KAYBI W 1450 

11  KISA DEVRE KAYBI (120C) W 4800 

12 KISA DEVRE GERİLİMİ (120C) % 6 

13 SOĞUTMA ŞEKLİ  AN 

14 SARGI SICAKLIK ARTIŞI (HV/LV) oK 100/100 

15 
DARBE DENEY GERİLİMİ 1.2/50 

MİC.SN. 
  

 A) YÜKSEK GERİLİM kV 170 

 B) ALÇAK GERİLİM kV - 

16 
ŞEBEKE FREKANSLI DENEY 

GERİLİMİ 
  

 A) YÜKSEK GERİLİM kV 70 

 B) ALÇAK GERİLİM kV 3 

17 AĞIRLIK kg 1650 

18 BOYUTLAR : BOY/EN/YÜKSEKLİK mm 1600/1000/1650 
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EK-7  Kuru Tip Güç Transformatörlerinin Deney Raporları-400kVA 

 

* ELEKTRİK SAN. A.Ş 

KURU TİP DAĞITIM TRAFOLARI-400kVA/33kV 

TEKNİK DEĞERLER CETVELİ 

1 İMALATÇI FİRMA  ABB 

2 TİP  DAHİLİ  

3 STANDART  IEC 726 

4 ANMA GÜCÜ kVA 400 

5 ANMA GERİLİMLERİ ORANI ( YG/AG ) kV/kV 34.5 / 0.4 

6 GERİLİM AYARI (YG Tarafında) % ±±±±2X2.5% 

7 FREKANS Hz 50 

8 FAZ SAYISI  3 

9 BAĞLANTI GRUBU  Dyn11 

10 BOŞTA ÇALIŞMA KAYBI W 1650 

11  KISA DEVRE KAYBI (120C) W 5700 

12 KISA DEVRE GERİLİMİ (120C) % 6 

13 SOĞUTMA ŞEKLİ  AN 

14 SARGI SICAKLIK ARTIŞI (YG/AG) oK 100 / 100 

15 
DARBE DENEY GERİLİMİ 1.2/50 

MİC.SN. 
  

 A) YÜKSEK GERİLİM kV 170 

 B) ALÇAK GERİLİM kV - 

16 
ŞEBEKE FREKANSLI DENEY 

GERİLİMİ 
  

 A) YÜKSEK GERİLİM kV 70 

 B) ALÇAK GERİLİM kV 3 

17 AĞIRLIK kg 2100 

18 BOYUTLAR : BOY/EN/YÜKSEKLİK mm 1800 / 1000 / 1700 

 

* Boşta kayıplar, yükte kayıplar ve kısa devre gerilimine ait tolernslar IEC-726’ a göredir. 
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EK-8  Merkezi bir tesiste kullanılan yağlı transformatör ile merkezi olmayan bir 

tesiste kullanılan dökme reçineli kuru tip transformatörün ekonomik yönden 

karşılaştırılması. 

 

Şekil.1’ de merkezi enerji dağıtım tesisinin bir örneği görülmektedir. 

 

Orta gerilim şalt tesisi 630 kVA’ lık 4 yağlı transformatör bina dışına 

yerleştirilmiştir. Transformatörler alçak gerilim tarafından ortak bir ana barayı 

desteklemektedir. Ana baradan yük merkezlerinin her biri (S1-S4) 4’er adet paralel 

kablolar ile beslenmektedir. Kablo uzunlukları 80m ve 120m’ dir.  

 

Yukarıdaki enerji dağıtım tesisine tekabül eden ve merkezi olmayan bir dağıtım tesisi 

Şekil.2’de görülmektedir. Her iki alternatifte de şalt tesisleri yönünden fark yoktur. 

Ancak ikinci alternatifte dökme reçineli kuru tip transformatörler yük merkezlerine 

yerleştirilerek 10kV’luk kablolarla beslenmektedir. Kabloların uzunlukları yine 80m 

ve 120m’dir. Ek olarak ayrıca ikişer adet paralel ring kabloları yük merkezlerini 

birbirine bağlamaktadır. Normalde alçak gerilim ringi kapalı konumdadır. 

 

Şimdi her iki tesisin maliyeti araştırılarak dökme reçineli  kuru transformatörlerin 

yağlı transformatörler ile ekonomik karşılaştırılması yapılacaktır. Her iki tesiste de 

orta gerilim ve alçak gerilim şalt tesislerinin maliyetleri eşit olarak kabul edilmiştir. 
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EK-8  (Devam) Merkezi bir tesiste kullanılan yağlı transformatör ile merkezi 

olmayan bir tesiste kullanılan dökme reçineli kuru tip transformatörün 

ekonomik yönden karşılaştırılması. 

 

 

 

Tablo1’ de kablo ve transformatör yatırımları görülmektedir. Kablolar için, kablo 

maliyeti ve beton kanala montaj dikkate alınmıştır. (10kV ve 0,4kV için). Merkezi 

dağıtım sisteminde DIN42511’ e göre yağlı transformatörler, merkezi olmayan 

dağıtım sisteminde ise DIN42523’ e göre dökme reçineli kuru tip transformatörler 

kullanılmıştır. 

 

Tablo2’ de transformatörlerin ve kabloların kayıplarının karşılaştırılması, Tablo3’ te 

toplam masrafların (16 yıl için) karşılaştırılması görülmektedir. Hesapların 

hazırlanmasında aşağıdaki koşullar varsayılmıştır. 

 

a. Tesisin ve transformatörlerin ömrü 16 yıl. 
b. Transformatörlerin devrede kalma süresi 8760 h(saat)/yıl. 

S1 
80m 

0,4kV 

S2 

120m 

S3 

S4 

80m 

120m 

4x4x150mm2, 1kV 

100m 
80m 80m 

50m 

120m 120m 

50m 

100m 

S1 

S2 

S3 

S4 

0,4kV 

0,4kV 0,4kV 

1x3x35mm2 

10kV 

2x4x150mm2, 1kV 

Şekil.1 Yağlı transformatör ile merkezi 

besleme 

Şekil.2 Dökme reçineli kuru tip transformatör 

ile merkezi olmayan besleme 

0,4kV 

10kV 10kV 
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EK-8  (Devam) Merkezi bir tesiste kullanılan yağlı transformatör ile merkezi 

olmayan bir tesiste kullanılan dökme reçineli kuru tip transformatörün 

ekonomik yönden karşılaştırılması. 

 
 
c. Transformatörler günde 16 saat, yılda 220 gün tam yükte devrede kalmaktadır. 
d. 3x150+70mm’ lik NYY kablonun fiyatı 2.13 YTL/m alınmıştır. 
e. Beton kanala kablo döşeme birim fiyatı 3x150+70mm’ lik 0,11 YTL/m olarak 

alınmıştır. 
f. Beton kanal inşaat birim fiyatı 0,58 YTL/m olarak alınmıştır. 
g. Elektrik enerjisi fiyatı 1kWh için 0,13 YTL alınmıştır. 
h. Transformatör fiyatları ise bir üretici firmanın 2005 yılı liste fiyatlarıdır 

(1€=1,7YTL alınmıştır). 
 

Tablo.1: Transformatör ve Kablo yatırımlarının karşılaştırılması 

Tablo.1 1. Alternatif; Merkezi dağıtım 2.Alternatif; Merkezi olmayan dağıtım 

  0,4 kV Sistem 0,4 kV Sistem 10 kV Sistem 

Kablo 4x3x150+70mm 11,38YTL/m 2x3x150+70mm 5,69YTL/m 1x3x35mm 2,04 YTL/m 

Kanal   0,58 YTL/m   0,58YTL/m  0,58 YTL/m 

Kablo Montaj 4*0,11 YTL/m 0,44 YTL/m 2*0,11 YTL/m 0,22YTL/m   0,11 YTL/m 

  TOPLAM= 12,40YTL/m TOPLAM= 6,49YTL/m TOPLAM= 2,73 YTL/m 

  400m' de; 300m' de; 400m' de; 

  12,40YTL/m*400m=4.960YTL 6,49YTL/m*300m=1.947YTL 

 

2,73YTL/m*400m=1.092YTL 

Transformatörler Yağlı Transformatörler Dökme Reçineli Kuru Tip Transformatörler 

  630kVA, 10/0,4kV, DIN42511 630kVA, 10/0,4kV, DIN42523 

  8.840 YTL 17.595 YTL 

4 adet 8.840YTL*4=35.360YTL 17.595YTL*4=70.380YTL 

Yatırımlar 

Toplamı 40.320 YTL 73.419 YTL 
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EK-8  (Devam) Merkezi bir tesiste kullanılan yağlı transformatör ile merkezi 

olmayan bir tesiste kullanılan dökme reçineli kuru tip transformatörün 

ekonomik yönden karşılaştırılması. 

 

Tablo.2: Transformatör ve Kablo kayıplarının karşılaştırılması 

Tablo.2 1. Alternatif; Merkezi dağıtım 2.Alternatif; Merkezi olmayan dağıtım 

Kablo Kayıpları     

Yükte 29,5kW 0,8kW 

220gün,16saat,16yıl 29,5kW*56.320=1.661.440kWh 0,8kW*56.320=45.056kWh 

  1.661.440kWh*0,13YTL=225.978YTL 45.056kWh*0,13YTL=5.857YTL 

Boşta - 0,26kW 

Yılda 5240saat,16yıl   0,26kW*83.840=21.798kWh 

    21.798kWh*0,13YTL=2.833YTL 

Toplam Kablo  

Kayıp Giderleri 
225.978 YTL 8.690 YTL 

Transformatör Kayıpları Yağlı Transformatörler 

Dökme Reçineli Kuru Tip 

Transformatörler 

  Pn=630kVA, Pk=6,75kW, Po=1,2kW Pn=630kVA, Pk=7,0kW, Po=1,4kW 

Yükte, 4 Transformatör 4*(Pk+Po)=31,8kW 4*(Pk+Po)=33,6kW 

220gün,16saat,16yıl 31,8kW*56.320=1.790.976kWh 33,6kW*56.320=1.892.352kWh 

  1.790.976kWh*0,13YTL=232.827YTL 1.892.352kWh*0,13YTL=246.006YTL 

Boşta, 4 Transformatör 4*Po=4,8kW 4*Po=5,6kW 

Yılda 5240saat,16yıl 4,8kW*83.840=402.432kWh 5,6kW*83.840=469.504kWh 

  402.432kWh*0,13YTL=52.316YTL 469.504kWh*0,13YTL=61.036YTL 

Toplam Trafo  

Kayıp Giderleri 
285.143 YTL 307.042 YTL 

Genel Toplam 

Kayıp Giderleri 
511.121 YTL 315.732 YTL 

 

Tablo.3: Toplam masraflarının karşılaştırılması (16 Yıl) 

Tablo.3 1. Alternatif; Merkezi dağıtım 2.Alternatif; Merkezi olmayan dağıtım 

Yatırım Masrafları 40.320 YTL 73.419 YTL 

Kayıp Masrafları 511.121 YTL 315.732 YTL 

Toplam Masraflar 551.441 YTL 389.151 YTL 

 

Tablo.1’ deki toplam yatırım masrafı; yağlı transformatörler ile merkezi sistemde 

40,320 YTL, dökme reçineli kuru tip transformatörler ile merkezi olmayan sistemde  
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EK-8  (Devam) Merkezi bir tesiste kullanılan yağlı transformatör ile merkezi 

olmayan bir tesiste kullanılan dökme reçineli kuru tip transformatörün 

ekonomik yönden karşılaştırılması. 

 

73.419 YTL olarak hesaplanmıştır. Merkezi olmayan sistemde dökme reçineli kuru 

tip transformatörler için koruma hücresi öngörülmesi gerekir. Ancak yağlı 

transformatörler için klasik transformatör hücresi öngörülmesi gerektiğinden her iki 

ek yatırım birbirini kompanze ettiği düşünülerek ihmal edilmiştir. 

 

Tablo.2’ deki kayıplar 16 yıllık sürede; Merkezi sistem için 511.121 YTL, merkezi 

olmayan sistem için 315.732 YTL tutarındadır. 

 

Sonuç olarak yapılan karşılaştırmada görülüyor ki yatırım masrafları her iki sistemde 

de birbirine yakın olmasına rağmen 16 yıllık bir işletme süresinde dökme reçineli 

kuru tip transformatörlerin lehine kayıplarda bir tasarruf sağlamaktadır. Bundan 

başka yağlı transformatörler bakım gerektirdiği halde kuru tip transformatörler ömrü 

boyunca bakım gerektirmezler. Pratik olarak işletmeye alındıktan sonra kuru tip 

transformatörler unutulabilirler. 
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