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Trafo Ideal

1. Suatu trafo satu fasa didesain pada 240/120 V, 
50 Hz. Hitunglah tegangan beban dengan berapa
frekuensinya jika sisi tegangan tinggi dari trafo
dihubungkan dengan sumber:

a. 240 V, 40 Hz b. 120V, 25 Hz
2. Suatu trafo ideal dari 2310/220 V, 50 Hz, 

menghasilkan tegangan induksi pada kumparan
sebesar 13 V pada tiap lilitan. Hitunglah
a. Jumlah lilitan pada sisi primer dan sekunder
b. Luas penampang inti untuk menampung kerapatan

fluksi 1,4 Wb/m2



Trafo Ideal Berbeban

1. Suatu trafo ideal satu fasa dengan 2200 / 220 V, 50 
Hz, mempunyai arus primer 0.6 A pada beban nol, 
bila sisi tegangan tinggi mendapatkan energi dengan
tegangan rating. Bila trafo memberikan arus beban
dari 60A pada factor daya 0.8 terlambat (lagging) 
terhadap sisi tegangan rendah, maka hitunglah
a. Arus magnetisasi

b. Arus dan factor daya primer.  Abaikan rugi-rugi.

2. Suatu trafo ideal dari 20 kVA, 2000/200 V mempunyai
66 lilitan sekunder. Hitung kumparan primer dan arus
beban penuh sekunder. Abaikan rugi-rugi.



Karakteristik Trafo Ideal

• Suatu trafo ideal dari 2000/200 V, 20 
kVAmempunyai 66 belitan untuk kumparan
sekunder.

– Hitunglah jumlah lilitan kumparan primer

– Hitung arus kumparan primer dan sekunder pada
keadaan beban penuh. Abaikan rugi inti



Trafo tak Ideal Tanpa Beban

• Kumparan primer dari suatu trafo satu fasa, 
mempunyai 800 belitan dan kumparan
sekunder 200 belitan. Bila trafo mengambil
arus 6.5 A pada keadaan beban nol dengan
factor daya 0.5 lagging. Tentukan berapa arus
magnetisasi dan arus besi.



Trafo Ideal Berbeban

1. Kumparan primer dari suatu trafo satu fasa dari
1000/25 V mempunyai impedansi sebagai berikut, Rp
= 0.15  , Xp = 0.8  . Tentukan berapa tegangan
induksi dalam kumparan primer bila arus primer 
adalah 60A dengan factor daya 0.8 lagging.

2. Tegangan sisi sekunder suatu trafo satu fasa adalah
200 V, bila trafo dibebani dengan 8 kW pada factor 
kerja 0.8 lagging. Impedansi kumparan sekunder dari
trafo adalah 0.04 + j 0.8 Ohm. Tentukan berapa
tegangan induksi pada kumparan sekunder.


