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Transformatörler
 

1) Transformatöre doğru gerilim uygularsak, sürekli halde çıkışında bir gerilim okur muyuz? 
(transformatör bir alternatif akım makinesi midir? Yoksa doğru akım makinesi midir?) 

Yanıt 1:
Bu konu 4. hafta web içeriğinin 1. sayfasında anlatılmıştır.

Transformatörlerin kısa adı trafo dur. Trafoda hareket eden parça yoktur. Dolayısı ile endüksiyon 
yolu ile EMK indüklenir. Hareket olmadan EMK indüklenmesi için değişken manyetik akı bulunması 
gerekir. Malum, manyetik akı genel olarak ya sabit mıknatıslarla ya da elektromıknatıslarla üretilir. 
Sabit mıknatısla üretilen akı sabittir ve değişmez; yani mıknatıs ya da bobin hareketi olmadan gerilim 
indüklemez. Şayet bir elektromıknatısa doğru akım (DC) uygularsanız bu manyetik akı da SABİT olur. 
Fakat elektromıknatısa alternatif akım (AC) uygularsanız bu durumda oluşacak manyetik akı değişken 
olur. Bu değişken akı; şayet karşı bir bobini (örneğin sekonder) keserse bu durumda değişken akı 
duran bobinde gerilim indükler. 
  
İşte yukarıda bahsedilen sebepten dolayı, trafoya DC uygulanırsa, trafo çıkışında sürekli halde gerilim 
indüklenmez. Transformatör bir alternatif akım makinesidir (DC değil).
 
Bir başka gerçek: Transformatöre doğru akım uygularsanız, akım sıfırdan başlayıp sabit değerine 
oturana kadar değişir. Bu değişim, kısa süre değişken bir manyetik akı üretir ve bu değişken akı da 
sekonderde kısa süreli değişken bir EMK indükler. Doğru akım akarken akım kesilmesi sonucunda 
da benzer şey olur. Fakat doğru akım uygulanması durumunda sürekli değişken manyetik akı 
oluşmadığından, transformatör sekonderinde sürekli halde herhangi bir gerilim indüklenmez. Soruda 
bu özel durumu hariç tutabilmek için sürekli hal diye özellikle belirtilmiştir.
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2) Transformatörde indüklenen EMK nelere bağlıdır (hangi yapısal parametrelere bağlıdır)? 
 
Yanıt 2:
 
Transformatör sargılarında indüklenen EMK;
 

 
Burada; 

 primer sargı (gerilimin uygulandığı yer) tarafından üretilen mıknatıslama akısınının 
maksimum değerini,

Primer sargı sarım sayısını;   sekonder sargı (gerilimin alındığı yer) sarım sayısını,
Primer sargıda indüklenen EMK;   sekonder sargıda indüklenen EMK’ni

göstermektedir.  ise primere uygulanan gerilimin frekansıdır.
 

Dolayısı ile indüklenen EMK;    ‘ye bağlıdır.

Soru, yapısal olarak sorulduğundan, parametre olarak   kalır. Zira frekansı yapıdan 
değil, dışardan gelen bir parametredir.
 

Peki verilen manyetik akı;  neye bağlıdır? Bilindiği üzere  ‘dır. 
Malzemelerin mıknatıslanma eğrisi hatırlanırsa, malzemeler belirli bir manyetik alan şiddetinden 
sonra doymaya girerlerdi ( ). Dolayısı ile B ‘nin kullanılan manyetik malzemenin 

manyetik özelliklerine de bağlı olduğu görülecektir.  olduğundan, üretilen 
akı A nüve kesitine de bağlıdır. Şimdi yaptığımız irdelemeyi özetlersek;
 
İndüklenen EMK aşağıdaki yapısal parametrelere bağlıdır:

Sarım sayısı (  ), 
Nüve malzemesinin manyetik özelliklerine; doyma akı yoğunluğuna ( ),
Ve nüve kesitine ( )
 
Not: EMK ifadesinde yer alan 4.44 katsayısı yapısal değildir. Bu değer, sinüzoidal değişen şebeke 
gerilimi için 4.44’tür. Şayet sinüzoidal gerilim yerine üçgen ya da kare dalga uygulanmış olsa idi, 
bu durumda bu katsayının değeri 4.44 olmayacaktır. İşin bu kısmı, Önlisans derslerinin kapsamı 
dışındadır.

3) Transformatörlerde hangi kayıplar oluşur? Bu kayıplar transformatörün nerelerinde oluşur? 
Kayıpları azaltmak için ne gibi tedbirler alınabilir? 
 
Yanıt 3:
Transformatörlerde demir ve bakır kayıpları olmak üzere iki tür kayıp vardır.
Demir kısımlarda demir kayıpları oluşur. Demir kayıpları 
a) Fuko (Foucault) kayıpları ve 
b) histerezis kayıpları olmak üzere ikiye ayrılır. 
 
Fuko kayıplarını azaltmak için 
i) manyetik malzemenin iletkenliğini bozmak için %3-7 silisyum katkısı yapılır 
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ii) Som demir yerine lamine edilmiş (yüzeyleri birbirinden yalıtılmış) saclar kullanılır
Genelde bu ikisi birlikte yapılır. Yüksek frekanslı devrelerde ise ferrit nüveler kullanılır (bu nüvelerde 
ferrit molekülerinin iletkenliği çok kötüdür. Dezavantajı ise  değerleri küçüktür).
 
Histerezis kayıplarını azaltmak için; çekirdek malzemesine metalürjik ısıl işlem uygulanır (tavlama 
diye bilinir). Malzemenin moleküler kristal yapısının tasarımının iyileştirilmesi ile manyetik 
malzeme üretim aşamasında da azaltılabilir (bu konunun nano teknoloji ile daha da gelişmesi 
beklenilmektedir), fakat yine de tavlama gerekir.
 
Bakır kayıpları; bakır iletkenlerde bakırın direnci üzerinden geçen akımın oluşturduğu Jul kayıplarıdır 
(  biçimindedir). İletkenlerde oluşan bu kayıplara bakır kayıpları denir. Bakır kayıplarını azaltmak 
için yerine göre iyi iletken seçmek gerekir. Transformatörlerde nadiren alüminyum, çoğunlukla 
bakır ve yine nadiren gümüş iletken kullanılır (İyilik/iletkenlik derecesi gümüş, bakır, alüminyum 
sırasındadır). 
Bazen yüksek frekanslı ve yüksek akımlı trafolarda yuvarlak ya da dikdörtgen kesitli iletken yerine 
folyo iletken kullanılır. Folyo iletkende yüksek frekanslarda deri etkisi ve Fuko kaybı daha az oluşur 
(Fuko kaybını demir kayıpları içinde anmıştık, yüksek frekanslarda Fuko kaybı etkisini iletken 
kısımlarda da gösterir. Bu bilgi burada fazlalık olarak verilmiştir, bu kısımdan Önlisans öğrencileri 
sorumlu değilsiniz).  
 
Demir (Fuko+Histerezis) ve bakır kayıplarının toplamı transformatördeki toplam kayıpları oluşturur.

4) Transformatörler nerelerde kullanılır? Günümüzde transformatörsüz bir hayat düşünülebilir mi? 
 
Yanıt 4:
 
Aslında bütün trafoların çalışma ilkesi ve yapısı aynıdır, uygulama alanına göre tasarımlarında biraz 
farklılıklar görülür. Kullanım alanlarına / amaçlarına göre sıralayacak olursak: 
  
a) Güç trafosu olarak: Enerji iletiminde (Keban'dan İstanbul'a gibi), enerji dağıtımında (İstanbul ile 
ilçeler arası gibi) 
b) Araç gereçlerde besleme trafosu olarak: Ev cihazlarında, iş cihazlarında gerilimi küçültmek yada 
yükseltmek için (elektronik cihazlar, tornalar vb) 
c) Ölçü trafosu olarak: gerilim ya da akımı ölçekleyerek (genellikle) küçültmek için
4) Empedans uydurmak için: amplifikatörlerde, kanarya kapı zillerinin iç devrelerinde, yüksek 
frekanslı devrelerde, antenlerde vb 
5) İzolasyon için: iki devreyi galvanik olarak birbirinden izole etmek için: Ameliyathanelerde yada iş 
yerlerinde - laboratuvarlarda sürekli elektrikli cihaz kullanıp çarpılma riski bulunan ortamlarda son 
kullanıcıları şebekeden izole edip çarpılmayı önlemek için (izolasyon trafoları çoğu kez 220V giriş ve 
220V çıkış gerilimlerine sahiptir. Yani gerilimi değiştirmeden sadece primer ile sekonder arasında 
elektriksel iletim olmadan endüksiyon yolu ile gerilim indükleyerek şebekeden izole olmayı sağlarlar). 
  
Gördüğünüz gibi, enerjinin iletiminden - son kullanıcının kullanımına kadar pek çok yerde trafoya 
ihtiyaç vardır. 1800’lerin sonlarında alternatif akım şebekesi zaten trafonun bulunması ile inkişaf 
etmiştir. Alternatif akım kullanıldığı sürece trafodan vazgeçebilecek başka bir araç bulunamamıştır. 
Günümüzde DC iletim şebekelerinin bulunduğu yerlerde bile trafo yine mevcuttur, zira son kullanıcı 
olan evler - sanayi hep AC ile çalışmaktadır. Bu trafodan vazgeçilemeyecek bir elektrik makinesidir.

5) Ölçü transformatörleri hangi amaçla kullanılır? 

Yanıt 5:
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Ölçü trafoları gerilim ve akım ölçü trafoları olmak üzere 2 farklı türde imal edilirler. Ders içeriğinde bu 
konuya değinilmiştir. Kullanım amaçları ise: 
  
a) Ölçme amacıyla: Örneğin 1000 A'lik bir alternatif akımı nasıl ölçersiniz? Ölçü aletleri her ne kadar 
skalası yer yer kA (kilo amper) ler mertebesinde yazılmış olsa da aslında çoğu esas itibarı ile 5A’liktir. 
Zaten bir panoya 1000A’lik bir akımı getirmek ve ampermetreye bağlamak mümkün değildir. Böyle 
durumlarda ölçüm yapabilmek için 1000A'i 5A'e çeviren akım trafoları kullanılır. Akım trafoları 
muhteliftir ve çıkışları 1A veya çoğunlukla 5A’dir. 
  
Benzer şekilde, panolara 1000V tan büyük gerilimler getirilmez. Örneğin 36kV'luk bir yüksek gerilimi 
ölçme panosuna getirmek yerine 36000V'u 100V'a dönüştüren gerilim ölçü trafoları kullanılır. Ölçü 
trafolarının çıkışı 100V, girişi ise standart gerilimlerde imal edilir.
  
b) Kontrol - kumanda: Bu seçeneğin içinde yine ölçme vardır. Fakat bu kez ölçme gösterme 
amacından ziyade, bir elektronik sistemi - röleyi besleyip, planlanmış şartlarda bazı kontrol - kumanda 
işlerin yapılması istenir. Örneğin bir devrede akım 100A'i aşıyor ise devreyi açma emrini veren aşırı 
akım rölesi 100A/5A 'lik bir akım trafosu üzerinden sürülecektir. 
 
Ölçme ve kontrol-kumanda amaçları üstüne:
Kontrol kumanda işi daha kritik bir iştir. Örneğin bir akımı ölçüp bir sistemi yanmaktan kurtarma işi, 
sadece ölçmeye göre daha kritiktir. Trafoların bir zayıf karnı vardır; o da; doymadır. Doyuma giren 
bir trafının (a) çevirme katsayısı sabit kalmaz ve doyma arttıkça (a) artar. Bu da, doyma bölgesinde 
çalışmaya zorlanmış bir trafonun doğru ölçme yapamayacağı; hatta kontrol-kumanda amacı ile 
kullanılıyorsa, ölçü trafosunun körleşmesi ve sistemi kurtarmada gerekli veriyi üretememesi anlamına 
gelir. Devre tasarlayanlar bunu bilir ve tasarımlar buna uygun olarak geliştirilir. Örneğin ölçme amaçlı 
üretilmiş ölçü trafolarının etiketlerinde M5 yazar; bu; o trafonun normalden 5 kat aşım halinde 
doymaya girip körlük durumuna gireceğini belirtir. Bu M5 tipindeki trafolar ölçme amaçlı kullanılırlar 
(M=Measurement; ölçe). Kontrol-kumanda işleri kritik olduğundan, orada kullanılacak ölçü 
trafosunun çok daha geç doyması istenir. Bu amaçla kullanılacak trafo etiketlerinde 10P ifadesi yer 
alır. Bunun anlamı, kritik amaçlı kullanılan bu aracın 10 katı aşım halinde doyuma girip körleşeceğidir 
(10P’deki P; Protection; koruma anlamındadır).
  
c) İzolasyon: Örneğin 154kV’luk bir gerilim düşünün. Fakat bu devrede akım 1 A olsun. Aslında 1A'lik 
akım bir ampermetreye doğrudan bağlanabilir. Gelgelelim 154kV panoya getirilemeyecek kadar 
(çok) yüksek bir gerilimdir. Bu durumda örneğin 1A/1A lik bir akım trafosu kullanılır, yani trafo akımı 
değiştirmez, fakat primer ile sekonder arasında elektriksel bağlantı olmadığından (sadece manyetik 
indüksiyon bağı var) girişteki çok yüksek gerilim (154kV) ile panoya gelen uçlar arasında galvanik 
(elektriksel temas olmayan) izolasyon sağlanmış olur.
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6) Transformatörler işlevsel benzerlik açısından hangi makine (mekanik) elemanlarına benzerler? 
 
Yanıt 6:
 

Şekilden anlaşılabileceği üzere, transformatörler, mekanik dünyadaki dişli kutularına - kayış kasnak 
sistemlerine benzerler. İlke olarak onlarda gücü değiştirmeden devir ve momenti değiştirirler (biraz 
kayıpları vardır, ufak bir miktarda değiştirirler, trafoya göre sürtünme olduğu için mekanik dünyadaki 
bu elemanların verimi daha düşüktür). Trafolar hatırlanırsa, onlar da gücü değiştirmeden (az biraz 
değiştirirler zira verimleri %100 değildir), gücün çarpanı olan akım ve gerilimi değiştirirler. Mekanik 
dünyada gücün çarpanları ise açısal hız ve momenttir.
 
Doğrusal Mekanikteki kaldıraçlar da trafoya benzerdir.

7) Transformatörün çıkışına bağlanacak bir empedans (yük) girişinden farklı değer de mi gözükür? 
Neden?
 
Yanıt 7:
Yukarıdaki şekildeki kırmızı çerçeve içerisinde bu ilişki ifade edilmiştir. Trafonun sekonderine 
bağlanan bir empedans ya da omik direnç, trafonun primerinden, çevirme oranının karesi ile 
çarpılmış olarak gözükür. 
  
Sebebi, sekonderdeki yükün üzerindeki gerilim ile primerdeki gerilim birbirinden farklıdır (yani 
çoğu kez böyledir). Güç çok değişmediğinden (trafolarda verim çok yüksek, kayıp az, bu nedenle 



ELEKTRİK MAKİNELERİ – H4 Tartışma Soruları – SAÜ | Hazırlayan Dr.Mustafa Turan
 

güç değişimi çok olmuyor; %1-5), aynı gücü primer geriliminde tüketecek yeni bir empedans değeri 
gerekir. Bunun değeri sekonderdeki yük empedansının  ile çarpılmış halidir.
 
 
 
 
8) Transformatörde kaçak akının ne olduğunu tarif ediniz.
 
Yanıt 8:

Transformatörde mıknatıslanma akısı primer sargı (gerilimin uygulandığı yer) tarafından üretilir. 
Aslında primer sargı tarafından üretilen akının tamamı mıknatıslanma akısına eşit değildir, daha da 
büyüktür. Zira, primerde üretilen manyetik akının tamamı manyetik yolu takip ederek sekonder 
bobini kesmez, bu akının ufak bir kısmı devresini başka yerlerden tamamlar. Karşı devreden 
geçmeyen akılara kaçak akı denir. 
 
Aynı durum sekonder sargı için de yazılabilir. Zira onun da ürettiği tüm akılar primerin içinden 
geçmez, ufak bir kısmı kaçak akıya dönüşür.
 
Kaçak akılar yukarıdaki şekilde gösterilmiştir.
 
Kaçak akı, manyetik akı uzayında bir kayıp olarak değerlendirilebilir (güç kaybı olarak 
yorumlanmaması için manyetik akı uzayı denilmiştir). Bilindiği üzere endüktans tanımı;
 

dir.   yerine kaçak akı konulursa;

Bu durumda, kaçak akının sargılarda ilave bir endüktansa neden olacağı görülür. Alternatif akımda 
empedansın bileşeni olan endüktif reaktans;

Olduğundan, bu kaçak endüktans;



ELEKTRİK MAKİNELERİ – H4 Tartışma Soruları – SAÜ | Hazırlayan Dr.Mustafa Turan
 

Kaçak reaktansını devreye ilave eder.
Dolayısı ile sargıların empedansları artar. Bunun sonucunda da, yük altındaki trafonun sekonderindeki 
gerilim değişimi (endüktif  ve omik yüklerde gerilim düşümü; kapasitif yüklerde gerilim yükselmesi) 
artar, regülasyonu kötüleşir. Kaçak akı bu etkileri ile çoğu kez istenilmeyen – küçültülmeye çalışılan 
niteliktedir. Toroid yapıdaki trafolarda kaçak akı daha azdır.
 
 
9) Transformatörde verim neden yüksektir?
 
Yanıt 9:
 
Transformatörler duran elektrik makineleridir; yani dönen - hareketli parçaları yoktur. Bu sayede de 
sürtünme ve vantilasyon kayıpları oluşmaz. Bu nedenle kayıpları diğer elektrik makinelerinden azdır 
ve dolayısı ile verimleri de diğer elektrik makinelerinden daha yüksektir. Bu ana etkendir.
 
Diğer bir konu ise, detayda gözüken bir konudur. Transformatörlerde manyetik nüve nispeten daha 
süreklidir; yani akı yolu üzerinde hava boşluğu yoktur (kesik saclardan oluşmuş paket kullanılması 
durumunda ihmal edilebilecek kadar küçük hava boşluğu vardır. Fakat, toroid; simit şeklindeki 
manyetik çekirdeklerde manyetik yol üzerinde hiç hava boşluğu yoktur). Bu da, MMK için gerekli 
sarım sayısının ve akımın az olmasını, dolayısı ile bakırın ve bakır kayıplarının az olmasını sağlar. 
Kayıplardaki azalma ise, verimde bir artış olarak yorumlanır.
 
 
10) Oto-transformatörde verim neden yüksektir?
 
Yanıt 10:
 
Oto Transformatörler genellikle tip güç denilen bir güçten faydalanmak için kullanılırlar (Bu konunun 
detayı önlisansta anlatılmamıştır). Tip güçte, uygun çevirme oranlarında tasarlanmış bir oto-trafo, 
normal trafo tasarımına göre daha fazla güç üretir (1 kg lık demirden normal trafoda sözüm ona 
20VA’lik bir trafo üretilebilirken; aynı kütledeki bir demir ile 40VA’lik bir oto-trafo yapılabilmektedir; 
bu özel bir durumdur ve tip güç olarak adlandırılır).
 
Dolayısı ile nispeten daha az demir kullanılır ve demir kayıpları az olur.
İki sargı yerine birbirinden izole olmayan tek sargı (aslında iki parçadan oluşan tek sargı) kullanımı, 
kullanılan sarım sayısı, bakır tel miktarı ve dolayısı ile de bakır kaybını azaltır.
 
Kayıplar azalınca da verim artacaktır.
 
Bu durum çevirme oranı a’nın 1’e yakın olduğu durumlarda (1/3-3 kesin değildir, tasarıma bağlıdır) 
geçerlidir. Tasarımda bu durum dikkatlice etüd edilir. Uygun seçilmemiş çevirme oranlarında bakır 
kayıpları hızla artarak verimi küçültür.
 
11) Enerji altındayken, herhangi bir sebeple bir akım trafosunun sekonderi açık bırakılırsa ne olur? 
Tehlikeli midir? Neden olduğunu yorumlayabilir misiniz?
 
Yanıt 11:
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Bu durum ders notlarında sonuç olarak belirtilmiştir. Sorduğum için yanıtını aşağıda vereceğim, 
Önlisans öğrencileri bu konunun detayından sorumlu değiller.
 
Şekildeki akım trafosunun solunda bir elektrik santralı, sağında da bir şehir fideri (besleme hattı) 
olmuş olsun. Tüm elektrik makinelerinde temel bir eşitlik vardır bu da MMK eşitliğidir: 
  

Buradan çevirme oranı da çıkar;

Bu ilerletilir ise giriş gücü = (yaklaşık olarak) çıkış gücü, yani 

 
olur. Bu da şu tümlemeyi getirir;
 

 
Sargılar varsa  ve  sıfırdan farklıdır. Amper*sarım eşitliğinden  
olması gerektiğinden akım trafosunun sekonderi açık devre yapıldığında mmk dengesi bozulur. 
 

 
Zira şehir akım çekmeye devam ediyordur yani  sıfırdan farklıdır. Bu durum dengeyi iyice bozar. 
  
Sistem  denklemini sağlamaya çalışır, fakat sekonder açık 
devre olduğundan  olmuştur. Bu durumda trafo   şitliğini 
sağlayabilmek için  yi arttırabileceği yere kadar (teorik olarak sonsuza kadar, pratik olarak da 
trafonun manyetik olarak doyduğu yere kadar) arttırır. 
  
Sekonderdeki gerilimin çok artmış olması, sekonderdeki ampermetreyi sökenleri tehlikeye sokacak 
(öldürecek kadar) artar. Bu nedenle tehlikelidir ve akım trafolarının çıkışındaki ampermetre 
söküleceği zaman önce akım trafosu çıkışları kısa devre edilmelidir. 
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Diğer taraftan  olduğunda trafo çıkışta hiçbir iş yapmıyor demektir. İş yapmayan trafo girişten 
de akım çekmek istemeyecek ve giriş empedansını mıknatıslama kolunun empedans değerine 
kadar arttıracaktır. Solda santral, sağda bir şehir olan bu konfigürasyonda, akım trafosunun yüksek 
empedans göstermesi girişteki gerilimin çoğunun akım trafosu üzerine düşmesine sebep olur. 
Normalde akım trafosunun primerine belki 1-2V luk çok küçük bir gerilim düşmektedir. Böyle bir 
durumda (sekonderin açık devre olması durumunda) girişe kilovoltlarca gerilim uygulanmasına 
neden olunur. Bu trafonun primer sargısı, uçlarına bu kadar yüksek gerilim uygulanacak şekilde 
yapılmadığından sargı derhal yanmaya başlar ve girişte artan gerilim ve manyetik doymadan 
mütevellit demir kayıpları en az 100 kat artar. Kayıpların 100 kattan fazla artması bu trafonun adeta 
kor haline gelmesine ve çoğu kez patlamasına / çatlamasına/ yarılmasına yol açar ve tehlikelidir. 
 
Bu konunun daha teknik açıklamaları da mevcut, fakat matematiğe dalmadan ancak bu kadar 
anlatabildim.
 
12) Güç transformatörlerinin muhafazası içinde neden yağ kullanılır? Bu yağın özelliklerinin ne 
olması gerektiği sorusuna söyleyeceğiniz şeyler nelerdir?
 
Yanıt 12:

Bu soruyu iyi yanıtlayabilmek için trafo yağının birkaç önemli özelliğini bilmek gerekir. Trafo yağı; 
çok iyi bir yalıtkandır, ısı iletkenliği oldukça iyidir, çok incedir/akışkandır ve kötü özellik olarak da 
maalesef çok nem çekicidir (igroskopik). (Nem de; izolasyonun, delinme dayanımının düşmanıdır. 
Bu nedenle güç trafolarında silikajer denilen kimyasal nem çekici maddeler ile havadaki nemin yağa 
geçişi engellenir, silikajer nemi çekerek kendini feda eder). 
  
Şimdi yüksek gerilimli bir trafo düşünün, sargılar arasında ve sargılar ile gövde arasında çok yüksek 
gerilimler bulunabilmektedir (100kV'lar). Güç trafolarında Trafo kazanı içine yağ konur ve yağ dolu 
kazan içinde trafonun kendisi de bulunur. Trafo yağı çok ince olduğu için ve vakumlama yapıldığından, 
sargılarda hava kabarcığı kalmayacak şekilde her yere nüfuz eder. Bu sayede sargılar arasındaki 
yüksek gerilime dayanım arttırılmış olur. Diğer taraftan ısınan sargılardaki ısı, yağ tarafından emilir 
ve taşınım yoluyla soğutma radyatörlerine götürülerek soğutma sağlanır. Özetlersek: Trafo yağı, 
izolasyon ve soğutma amacıyla kullanılır.
 
13) Bir amplifikatör çıkışında empedans uydurma amacıyla, hoparlör ile amplifikatör arasına bir 
transformatör kullanılmıştır? Bunun sebebi nedir? Kullanılmasaydı ne olurdu? 
 
Yanıt 13:
Bu sorunun yanıtını dersin en son sayfasındaki örnekten inceleyiniz. Burada kabullenmek zorunda 
olduğunuz konu maksimum güç transferi konusudur (Önlisans için).

Özetle; maksimum güç teoremi der ki: besleyen sistemin Thevenin empedansı (iç empedansı yada iç 
direnci), beslenen yükün empedansına eşit olursa, besleyen devreden yüke maksimum güç transfer 
edilir. Diğer tüm hallerde aktarılan güç maksimum değildir. Şimdi bir amplifikatör düşünün, bu 
amplifikatörün çıkış empedansı (Thevenin empedansıdır) 128 Ohm olsun. Elinizde ise 8 Ohm’luk 
bir hoparlör var ise, siz bu durumda amplifikatörün üretebileceği maksimum gücü asla hoparlöre 
aktaramayacak ve amplifikatörünüzden yeterince faydalanamayacaksınız. Böyle bir durumda, 
araya empedansı uyduracak; yani 8 Ohm’luk hoparlörü sisteme 128 ohm gösterecek bir empedans 
uydurma trafosuna ihtiyaç vardır. Bu trafo ise çevirme oranı a=4 olan bir trafo olacaktır. Verilen 
örneğe bakarak bu nasıl 4 oldu bulunuz.


