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GİRİŞ 
EPDK (Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu) ARGE projeleri kapsamında desteklenen “SFRA Tekniği İle Trafo 
Kestirimci Bakım Stratejisi ARGE Projesinin” başlangıçtan itibaren 12 aylık döneminde gerçekleştirilen 
faaliyetler ve çıktılar açıklanmıştır.  

Proje başlangıcından itibaren 12 aylık dönemde iş planına uygun bir biçimde 1 – 7. iş paketleri kapsamında 
faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Bu iş paketleri kapsamındaki proje ara ve final çıktıları: 

 SFRA tekniği detaylı araştırmaları 
 SFRA test cihazı temini 
 SFRA test prosedürü geliştirme (beta versiyonu) 
 Pilot trafolarda SFRA testleri 
 Pilot trafolarda uygulanan SFRA testleri sonuçlarının değerlendirilmesi 
 SFRA projesi final raporunun hazırlanması 

Ara ve final çıktılarına ait detaylar aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır. 

A. Proje Kimlik Bilgileri: 
ARGE Proje Kabul 32841861-120.05.05 tarih 03.04.2017 
Başvuru Sahibi: KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK TÜRK A.Ş. (KCETAŞ) 

Başvuru Sahibinin Adresi: 
KCETAŞ: Seyitgazi Mahallesi Nuhnaci Yazgan Caddesi 32 38030 
– Melikgazi / KAYSERİ 

Proje Adı: 
SFRA TEKNİĞİ İLE TRAFO KESTİRİMCİ BAKIM STRATEJİSİ 
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJESİ 

Proje Bölgesi: KCETAŞ bölgeleri 
Proje Süresi: 12 AY 
Proje Sorumlusu: KÜRŞAT TANRIÖVEN 

Proje Sorumlusu İletişim Bilgileri: 
AR&GE Şefi 
Tel: 0352 207 8037 
kursat.tanrioven@kcetas.com.tr 

B. Rapor Dönemi Proje Gelişmeleri: 

B.1. Rapor Dönemine İlişkin Bilgilendirme ve Değerlendirmeler 
Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. (KCETAŞ) bünyesinde devam eden ve EPDK tarafından 2017 Mayıs 
döneminde ARGE projesi olarak desteklenmesi kabul edilen “SFRA Tekniği İle Trafo Kestirimci Bakım Stratejisi 
ARGE Projesi”nde danışman firma olarak EPRA Elektrik Enerji İnş. Tic. Ltd. Sti. İle 2017 Temmuz ayında 
sözleşme imzalanmıştır. Proje başlangıcı sözleşme imzasıyla aynı tarihlidir. Proje kapsamında Türkiye’de ilk 
olarak Tarama Frekans Cevap Analizi (Sweep Frequency Response Analysis, SFRA) tekniği ile dağıtım 
trafolarının maruz kaldıkları arızalar (kısa devre arızası, yıldırım düşmesi, v.b. olaylar) sonrası, trafoların 
sargılarında ve çekirdeğinde meydana gelebilecek arızaların/yıpranmaların tespit edilmesine yönelik olarak  
SFRA test tekniği tüm boyutları ile araştırılmıştır.  

Proje başlangıcında, literatürde en yaygın görülen trafo arızaları, Türkiye’deki trafo arıza istatistikleri ve SFRA 
tekniği detaylı bir şekilde  araştırılmıştır. Ayrıca  uluslararası uygulamalar ve standartlar, SFRA tekniğine 
yönelik Türkiye’de mevcut mevzuatlar, SFRA test yöntemleri ve cihazları konusunda literatür taraması 
yapılmıştır. Burada edinilen bilgi birikimi projenin devamındaki çaılşmalar için bir altyapı oluşturmaktadır. 
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Literatür taramasından sonraki süreçte, SFRA test cihazları, bu cihazların kullanımı ve fonksiyonel özellikleri 
detaylı olarak incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Bu proje kapsamında teknik özellikleri ve kullanım kolaylığı 
dikkate alınarak projenin amacına uygun SFRA test cihazı seçilmiş ve SFRA test prosüdürünün beta (ilk) 
versiyonu geliştirilmiştir. Ayrıca literatürün ve SFRA test cihazlarının araştırılmasında edinilen bilgi birkimi, 
projede görev alan personellere düzenlenen eğitimde paylaşılmıştır. 

Literarürün araştırılması ve SFRA test prosedürünün olışturumlasının ardından KCETAŞ sisteminde SFRA testi 
yapılacak uygun pilot trafolar seçilmiştir. Belirlenen pilot trafolardaki SFRA testleri fabrika kabul sonrası 
yapılarak referans verileri (parmak izi eğrileri) başarılı olarak alınmıştır. Bu veriler, ileride yapılacak olan bakım 
ve onarım sırasındaki SFRA testleri ile karşılaştırılacak ve trafoların mekaniksel aksamında bir değişiklik olup 
olmadığı anlaşılabilecektir.  

Trafoların referans verilerinin SFRA testleri ile alınmasından sonraki aşama nakliye sonrası SFRA testlerinin 
tekrarlanması ve yeni sonuçların referans veriler ile karşılaştırılarak trafoların sağlamlığının kontrolü 
yönündedir. Bu konu kapsamında trafolara nakliye sonrası SFRA testleri yapılmıştır ve gerekli karşılaştırmalar 
verilen eğitimlerde detaylı olarak açıklanmıştır. Ayrıca sahada mevcutta çalışmakta olan bir indirici merkez 
trafosuna bakım esnasında SFRA testi uygulanmış ve bir sonraki bakımlarda kullanılmak üzere referans verisi 
alınmıştır. 

Pilot trafolar üzerinde SFRA testlerinin uygulanması, gerekli analizlerin yapılması ve karşılaştırma işlemlerinin 
tamamlanmasının ardından bir final raporu hazırlanmıştır. Proje sürecinde yapılan bütün çalışmalar ve alınan 
sonuçlar bu raporda detaylı olarak açıklanmıştır. 

B.2. Proje İş Planı ve Zaman Takvimi  
Proje için Ocak 2017 döneminde EPDK’ya başvuruda bulunulmuş olup, Mayıs 2017’de kabul edilmiştir. 
Projede danışman olarak beraber çalışılan EPRA firmasıyla Temmuz 2017 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 
Projenin başlangıç tarihi 30 Temmuz 2017’dir. Proje bu tarihe kadar zaman planına uygun ilerlemiştir. Şekil 
1‘de proje akış diyagramı ve Şekil 2’de proje iş zaman planı gösterilmektedir. 

 

Şekil 1: Proje akış diyagramı 
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Şekil 2: Proje iş zaman planı 

B.3. İş Paketleri 

İş Paketi-1: SFRA Tekniği Detaylı Araştırılması (Proje Başlangıç Çalışmaları ve Literatür taraması) 
SFRA Tekniği Detaylı Araştırılması iş paketi projenin başlangıç tarihiyle başlamış ve proje yürütümü için gerekli 
proje yönetim araçları oluşturulmuştur. Ayrıca proje başlangıç çalışmaları kapsamında proje yönetiminde 
uygulanacak kural ve kriterler belirlenerek dökümante edilmiştir.  

Bu iş paketi kapsamında, literatürde en yaygın görülen trafo arızaları ve Türkiye’deki trafo arıza istatistikleri 
araştırılmıştır. SFRA tekniğinin tarihsel gelişimi, SFRA yönetimi genel prensipleri, SFRA test teknikleri, bu 
tekniğe uygun mevzuatlar incelenerek detaylı değerlendirmeler yapılmış ve uluslararası literatür taranarak 
sonuçları raporlanmıştır. 

Türkiye’de dünyadaki örneklere benzer şekilde güç ve dağıtım trafolarında aşırı gerilim, kısa devre, nakliye, 
montaj, demontaj sonrası elektriksel ve/veya mekaniksel arızalar meydana gelmektedir. Bu arızalar elektrik 
kesintilerine yol açmakla beraber trafo ve trafoya bağlı ekipmanlara ciddi hasarlar vermektedir. SFRA tekniği, 
olası kalıcı veya geçici trafo arızalarını öncesinde kestirerek istenmeyen enerji kesintilerinin önlenmesi ve 
enerji kalitesinin devamlılığını yapılan düzenli testler ile büyük ölçüde arttırmaktadır. Bu teknik, mevcut 
özelliklerinden dolayı, dağıtım şirketlerinin müşterilere sunduğu hizmet kalitesini güçlendirmekte ve 
şebekedeki tedarik sürekliliğini arıza öncesi tespitler ile daha iyi bir konuma getirmektedir. 

SFRA Tekniği Detaylı Araştırılması Raporunda literatür taraması, Türkiye’deki konu ile ilgili mevcut mevzuatın 
incelenmesi, proje gereksinim analizleri ve proje yönetim planı detaylı bir şekilde raporlanmıştır (EK-1). 

İş Paketi-2:SFRA Test Cihazı Temini 
Bu iş paketi kapsamında, dünya genelinde kullanılan SFRA test cihazları detaylı olarak araştırılarak birbirleri 
ile karşılaştırılıp, projenin amacı için uygun cihaz seçimi sağlanmıştır. SFRA testleri farklı üretici firmalara ait 
cihazlar ile yapılabilmektedir. Bu test cihazları her nekadar üretici firma, tip yada model olarak farklılık 
gösterselerde, kullanım tekniği ve çalışma prensibi olarak aralarında fark bulunmamaktadır. Literatür ve cihaz 
araştımalarında Megger marka SFRA test cihazlarının öne çıktığı anlaşılmıştır. Bu cihazlarının kullanımı çok 
basit ve opsiyonel aksesuar gereksinimi duymadan standart aksesuarlar ile gerekli ölçümler sorunsuz olarak 
yapılabilmektedir. Ayrıca Megger SFRA test cihazı yazılımı ile diğer test cihazlarından alınan ölçümleri kendi 
yazılım formatına dönüştürebilmektedir. Bu özelliklerinden dolayı Megger marka cihazlar incelenerek, FRAX-
101 SFRA test cihazının ARGE projesinde gerçekleştirilecek testler için yeterli olduğu anlaşılmıştır. 

İş Paketi-3: SFRA Test Prosedürü Geliştirme (beta versiyonu) 
SFRA Test Prosedürü Geliştirme (beta versiyonu) iş paketi, SFRA test cihazı temininden sonra öncelikli olarak 
analizlerin yapılması esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar belirlenmiştir. Yapılacak olan testlerin tipine 

30.08.2017 30.09.2017 30.10.2017 30.11.2017 30.12.2017 30.01.2018 30.02.2018 30.03.2018 30.04.2018 30.05.2018 30.06.2018 30.07.2018

Sözleşmenin imzalanması 30.07.2017

1 Proje Başlangıç Çalışmaları(Proje Yönetimi)

2 Proje Başlangıç Çalışmaları(Gereksinim Analizleri)

3 Literatür Taraması Çalışmaları

4 SFRA test cihazının temini ve teslim alınması

5 SFRA test prosedürü (final versiyonu)

6 Pilot trafolarda SFRA testleri

7 Final rapor hazırlama

Planlanan

Devam ediyor

Tamamlandı

İş Paketi
Ay

No
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göre doğru bağlantıların kurulumu ve SFRA test cihazı yazılımının kullanımı araştırıtırımıştır. Bu iş paketi 
çalışmalarında edinilen bilgi birikimi ile başlangıç eğitimi gerçekleştirilerek, projenin devamında yapılacak 
olan fabrika ve saha testleri için sağlıklı bir alt yapı oluşturulmuştur (EK-2). 

İş Paketi-4: Pilot Trafolarda SFRA Testleri 
Bu iş paketinde, başlangıç çalısması olarak SFRA testlerinin yapılacağı pilot trafoların seçimi için kriterler 
belirlenmiştir. Bu trafolar, öncelikli olarak fabrika kabul sonrası (nakliye öncesi), nakliye sonrası 
(enerjilendirilmeden) ve sahada belirli süre çaılşma sonrası testler gibi kriterlere uygun analizlerin 
yapılabileceği pilot trafolar dikkate alınarak seçilmiştir. 

Pilot trafo olarak SEM Transfomatör ve ASTOR Transformatör fabrika kabul sonrası dağıtım trafoları üzerinde 
ilk SFRA testleri gerçekleştirilmiştir. SFRA test yöntemlerinden en yaygın olarak kullanılan açık devre ve kısa 
devre analizleri yapılarak trafoların ilk SFRA test sonuçları olan parmak izi eğrileri fabrika ortamında alınmıştır 
(Şekil 3 ve Şekil 4). Her trafo kendine ait referans parmak izi eğrisine sahiptir. Bu referans veriler gelecekteki 
karşılaştırmalar için kullanılacaktır ve herhangi bir arıza öncesi analizlerde olası felaketleri engelleyerek, 
enerjinin devamlılığınıda sağlamaktadır.  

 

Şekil 3: SEM Transformatör referans sonuçları (250 kVA – OG Açık devre testi) 
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Şekil 4: SEM Transformatör referans sonuçları (250 kVA – OG Kısa devre testi) 

Tablo 1’de fabrika kabul sonrası SFRA testi yapılarak referans verileri alınan trafoların üretici firma isimleri ve 
etiket bilgileri gösterilmektedir. 

Tablo 1: SFRA testlerinin yapılarak referans sonuçlarının alındığı trafo tablosu 

 

Fabrika kabulünde trafolardan alınan referans veriler, nakliye sonrası ve ileride yapılacak olan SFRA testleri,  
trafonun sağlamlığı açısından önem arz etmektedir. Bundan dolayı ilk olarak SEM Transformatör’de referans 
verileri alınmış iki adet dağıtım trafosunun nakliye sonrası (enerjilendirilmeden) Kayseri trafo ambarında SFRA 
testleri yapılmıştır. Referans olarak alınan ve nakliye sonrası yapılan bu sonuçlar karşılaştırılarak, trafoların 
taşıma esnasında herhangi bir darbe yada arıza oluşabilecek duruma maruz kalıp kalmadığını göstermektedir. 
Şekil 5 ve Şekil 6’da  örnek olarak 250 kVA gücündeki SEM marka trafonun nakliyeden önce ve sonra yapılan 
SFRA test sonuçları Megger FRAX-101 SFRA test cihazı yazılımı ile karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Bu testler 
trafonun OG tarafında (orta gerilim) A – B fazları arasında yapılan açık devre testinin faz ve genlik grafiklerini 
göstermektedir.  

Seri No Gerilim Seviyesi [kV] Nominal Güç [kVA] Bağlantı Grubu
40608 15/0,4 250 DYN11
40619 31,5/0,4 400 DYN11

17-10346 31,5/0,4 630 DYN11
17-10347 31,5/0,4 630 DYN11
17-10348 31,5/0,4 630 DYN11
17-10349 31,5/0,4 630 DYN11
17-13050 31,5/0,4 630 DYN11
17-10351 31,5/0,4 630 DYN11
17-10352 31,5/0,4 630 DYN11
17-10353 31,5/0,4 630 DYN11
17-10354 31,5/0,4 630 DYN11
17-10355 31,5/0,4 630 DYN11

Trafo Etiket Bilgileri

SEM Transformatör

ASTOR Transformatör
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Şekil 5: OG tarafında A – B fazları arası açık devre testinin genlik kıyaslaması 

 

Şekil 6: OG tarafında A – B fazları arası açık devre testinin faz kıyaslaması 

ASTOR Transfomatör fabrika kabul sonrası referans verileri alınmış ve nakliye sonrası SFRA testleri devam 
etmektedir. Ayrıca arızalı bir ASTOR marka dağıtım trafosuna açık devre ve kısa devre SFRA testleri yapılmıştır. 
Bu trafo diğer ASTOR trafoları ile tip, gerilim seviyesi, nominal güç değeri olarak aynı özelliklere sahiptir. 
Literatür taramasında belirtildiği üzere, SFRA test metotları zaman, tip ve faz tabanlı olarak 
karşılaştırılabilmektedir. Arızalı trafo, referans verileri alınmış diğer sağlam ASTOR trafoları ile benzer 
özelliklere sahip olmasından dolayı tip tabanlı olarak karşılaştırılmış, FRAX-101 yazılımının yorumlama özelliği 
kullanılmış ve bu çalışmalar kapsamında genel bir rapor hazırlanmıştır. Bu rapor içersinde SEM marka 
trafoların karşılaşırımalsından bir örnek ve yazılımın yorumlama özelliğindende bahsedilmektedir (EK-3). 

SFRA testi yapılan tüm trafoların sonuçlarını karşılaştırma ve yorumlama ile ilgili çalışmalar bir sonraki iş 
paketi olan SFRA Test Prosedürü Geliştirme (final versiyonu) raporunda detaylı olarak açıklanmaktadır. 
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İş Paketi-5: SFRA Test Prosedürü Geliştirme (final versiyonu) 
SFRA Test Prosedürü Geliştirme (final versiyonu) iş paketi, pilot trafolarda gerçekleştirilen SFRA testleri ve bu 
testlerden elde edilen tecrübe göz önüne alınarak hazırlanmıştır. SFRA test sonuçlarının bilgisayar ortamına 
alınmasından sonra incelenmesi ve grafiklerin okunması araştırılmıştır. Ayrıca SFRA tekniği karşılaştırmalı bir 
yöntem olmasından dolayı  aynı/benzer trafoların test sonuçları bilgisayar ortamında kıyaslanarak 
yorumlanmıştır. Bu iş paketi kapsamında yorumlama eğitimi gerçekleştirilerek, ileride yapılacak testler ve 
sonuçlarının karşılaştırıması için sağlıklı bir alt yapı oluşturulmuştur. 

Bu iş paketi kapsamında saha testlerinde kullanılmak üzere bir test prosedürü (final versiyonu) 
oluşturulmuştur. Bu test prosedürü saha testleri esnasında personeli yönlendirerek kolaylık sağlayacaktır (EK-
4). 

İş Paketi-6: Pilot Trafolarda Son SFRA Testleri 
Bu iş paketi kapsamında, SFRA testlerinin yapıldığı pilot trafolarda sonuçların karşılaştırıması için nakliye 
sonrası/bakım esnasında testler tekrarlanmıştır. Bu testlerin amacı, fabrika kabul sonrası yapılan test 
sonuçları (referans test sonuçları) ile kıyaslanarak trafoların elektriksel ve mekaniksel kısımları gözden 
geçirilmiştir.  

ASTOR ve SEM marka pilot dağıtım trafolarının yanı sıra 1990 model, 10 MVA gücünde, 31,5/15,8 kV gerilim 
seviyesinde, BEST marka bir indirici merkez trafosuna bakım esnasında SFRA testleri uygulanmıştır. Bu testler 
esnasında ASTOR ve SEM’de uygulandığı üzere en yaygın tip olarak uçtan uca açık devre ve kısa devre testleri 
ile analizler yapılmıştır. Bu test sonuçları gelecek bakımlarda yapılacak SFRA testlerinde karşılaştırmada 
kullanılabilir ve trafonun herhangi bir arıza durumuna maruz kalıp kalmadığı değerlendirilebilir. Ayrıca tip 
olarak benzer bir trafo ile tip tabanlı olarak karşılaştırma yapılabilir. 

İş Paketi-7: Final Raporu Hazırlama 
Final raporunun hazırlanması iş paketinde, “SFRA Tekniği ile Trafo Kestirimci Bakım Stratejisi AR-GE Projesi” 
kapsamında gerçekleştirilen literatür çalışması, SFRA tarihsel gelişimi, SFRA yöntemi genel prensipleri, SFRA 
testinin diğer trafo testleri ile karşılaştırılması, SFRA test cihazları, pilot trafolarda uygulanan SFRA testleri ve 
sonuçların kıyaslanması bu raporda detaylı olarak açıklanmıştır. Ayrıca test prosedürü (final versiyonu) ve 
projede elde edilen bulguları ve sonuçları içeren makale raporun eklerine eklenmiştir (EK-5). 

B.4. Kaynak Kullanımı ve Bütçe Gerçekleşmeleri 

 

   

   
   
   

 

C. Sonuç ve Değerlendirme: 

C.1. Risk Analizi ve Alınacak Tedbirler  
Proje kapsamında, çıktılarında veya bütçesinde herhangi bir sapma gerçekleşmemiştir. İş paketleri ve yapılan 
çalışmalar proje takvimine uygun olarak ilerlemiştir. TEİAŞ trafo merkezlerinde yer alan transformatörler için 
kullanılan tarama freakansı cevap analizi tekniği dağıtım sektöründe yer alan transformatörlerce de 
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kullanılabileceği görülmüştür. Tahribatsız bir şekilde transformatörlerin iç dünyasında oluşan olayları bu 
teknik ile incelemek mümkün hale gelmiştir. Dağıtım Şirketleri müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek ve 
sahada yer alan cihazlarını en optimum sürede kullanmak için şu an pahalı olan ancak gelecekte ucuzlayacak 
bu teknolojiyi kullanabilirler. 

 

D. Ekler 
1. EK-1.Proje Başlangıç Çalışmaları Raporu 
2. EK-2. SFRA Tekniği İle Trafo Kestirimci Bakım Stratejisi AR-GE Projesi Cihaz ve Yazılım Kullanım 

Eğitim Sunumu 
3. EK-3. KCETAŞ Sisteminde Belirlenen Pilot Trafoların Test Sonuçlarının Karşılaştırılması 
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1. Giriş 

Bu rapor, “Tarama Frekans Tepki Analizi (SFRA - Sweep Frequency Response Analysis) Tekniği ile Trafo 

Kestirimci Bakım Stratejisi AR-GE Projesi”nin Final Raporu olup, proje kapsamında gerçekleştirilen 

çalışmaları ve sonuçları içermektedir. AR-GE projesinin amacı; dağıtım transformatörlerin maruz 

kaldıkları: kısa devre, yıldırım düşmesi v.b. olaylar sonrası, trafoların sargılarında ve/veya çekirdeğinde 

meydana gelen ancak hemen tespit edilemeyen ve ileride uzun süreli kesintilere sebep olabilecek 

yıpranmaların / arıza başlangıçlarının tespit edilmesi amacıyla, uluslararası iletim ve dağıtım şirketleri 

tarafından kullanılan ve elektrik test literatürüne giren SFRA test tekniğinin araştırılması, Türkiye’de bu 

konudaki mevcut uygulamaların ve ilgili mevzuatın değerlendirilmesi, Kayseri ve Civarı Elektrik Dağıtım 

Şirketinde (KCETAŞ) seçilecek pilot trafolarda SFRA testleri yapılması ve SFRA test prosüdürleri 

geliştirilmesidir. Projede elde edilecek sonuçlara göre, SFRA testlerinin transformatör kestirimci bakım 

stratejilerine eklenmesi de projenin araştırma konusudur. 

Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar sırasıyla aşağıda verilmiştir: 

• Konu ile ilgili literatür taraması , 

• SFRA testleri için gerekli olan SFRA test cihazının belirlenmesi, 

• SFRA test cihazının tedarik edilmesi, 

• SFRA test prosedürü geliştirilmesi, 

• Pilot trafolarda SFRA testleri gerçekleştirilmesi, 

• SFRA test sonuçlarının yorumlanmasına yönelik bir prosedür geliştirilmesidir. 

Final Rapor, bu çalışmalarda elde edilen bulguları ve sonuçları içermekle birlikte, bu çalışmalara ait bazı 

detaylar için, proje kapsamında hazırlanmış olan ara raporlara başvurulabilir1,2. 

Final raporunun ilk bölümünde literatür taraması sonuçları yer almaktadır (2. Bölüm). Literatürde en 

yaygın görülen trafo arızaları, Türkiye’deki trafo arıza istatistikleri, SFRA tekniğinin tarihdeki gelişimi, 

SFRA yöntemi genel prensipleri, SFRA test teknikleri, SFRA test sonuçlarının karşılaştırıması ve 

uluslararası SFRA uygulama örnekleri açıklanmıştır. 3. Bölümde, SFRA testlerinin yaygın olarak 

uygulanan diğer trafo testleri ile karşılaştırılması yapılmıştır. SFRA tekniğine yönelik Türkiye’de mevcut 

uygulamalar ve ilgili mevzuatın değerlendirilmesi 4. Bölümde yer almaktadır. Proje kapsamında 

belirlenen ve tedarik edilen SFRA test cihazı; Megger FRAX-101 olup, SFRA testleri bu cihaz ile 

gerçekleştirilmiş olup, bu cihazın neden seçildiği ve cihazın özellikleri 5. Bölümde açıklanmıştır. Megger 

FRAX-101 SFRA test cihazının kullanımı  ve test sonuçlarının test cihazının kendi yazılımı üzerinde nasıl 

yorumlanabileceği ve test sonuçlarını karşılaştırılması 6. Bölümde, proje kapsamında KCETAŞ elektrik 

dağıtım şirketinde belirlenen pilot trafolarda gerçekleştirilen SFRA testleri ise 7. Bölümde açıklanmıştır. 

Projede elde edilen sonuçlar 8. Bölümde özetlenmiştir. Proje kapsmaında geliştirilen SFRA Test 

Prosedürü rapora ayrıca eklenmiştir (Ek 1). Ayrıca, projede elde edilen bulguları ve sonuçları içeren ve 

2nd South East European Regional CIGRE 2018 Konferansında sunulan makale de rapora eklenmiştir 

(Ek 2).  

EK-2. Proje İle İlgili Yayınlanan Makale 

                                                           
1 SFRA TEKNİĞİ İLE TRAFO KESTİRİMCİ BAKIM STRATEJİSİ ARGE PROJESİ, Faz 1:Proje Başlangıç Çalışmaları Raporu, 
10.01.2018 
2 SFRA TEKNİĞİ İLE TRAFO KESTİRİMCİ BAKIM STRATEJİSİ ARGE PROJESİ, Faz 3:KCETAŞ Sisteminde Belirlenecek 
Pilot Trafoların Test Sonuçlarının Yorumlanmasının Prosedür Haline Getirilmesi, 03.08.2018 
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2. Literatür Taraması  

Bu bölümde, sırasıyla; literatürde en yaygın görülen trafo arızaları, Türkiye’deki trafo arıza istatistikleri, 

SFRA tekniğinin tarihsel gelişimi, SFRA yöntemi genel prensipleri, SFRA test teknikleri ve uluslararası 

SFRA uygulama örnekleri açıklanmıştır. 

2.1. Trafolarda Görülen Genel Arızalar 

Trafolar elektrik iletim ve dağıtım sisteminin en önemli ekipmanlarından biridir. Elektrik iletim 

şebekelerinde oto-trafolar ve güç trafoları standart olarak yedekli tasarlanmakla birlikte, dağıtım 

şebekesindeki dağıtım trafoları genellikle yedeksizdir. Dolayısıyla, dağıtım trafolarında meydana gelen 

arızalar uzun kesintilere neden olabilmektedir.  

Trafolarda görülen arızalar, genellikle; kısa devre veya aşırı gerilim görülmesi sonrası veya nakliye 

sırasında meydana gelen mekanik darbeler sonrası başlayan küçük arızaların zamanla büyümesi sonucu 

oluşurlar3. Başlangıçta küçük olan bu arızalar zamanla kalıcı kesinti ile sonuçlanan trafo arızalarına 

dönüşürler. Arıza başlangıcına sebep olan bu etkenler aşağıda detaylandırılmıştır. 

2.1.1. Kısa Devre Sonrası Görülen Arızalar 

Elektrik tüketiminin yıllar içerisinde artmasına bağlı olarak üretim kapasitesi de doğru orantılı olarak 

artış göstermektedir. Bu durum özellikle iletim ve dağıtım sisteminde büyük miktarlarda kısa devre 

akımlarına ve karesel olarak iki taraflı darbe güçlerine yol açmakta ve trafolar içerisinde hasarlara 

neden olmaktadır. Sargı yapısında çökme, yer değiştirme, sargıların iç içe geçmesi, gevşeme ve 

deformasyon, kısa devre akımlarının yol açtığı başlıca sorunlar olarak tanımlanabilir. 

İşletme esnasında trafo sargılarında arıza akımlarına bağlı olarak aşırı baskı uygulayan kuvvetler 

neticesinde sargılarda bombe oluşabilmekte ve zamanla sargılarda deformasyon ve bükülmeler ortaya 

çıkmaktadır. Eğer bu tip arıza yaşamış bir trafonun sargılarını izleme imkanı varsa, sargının şeklini 

kaybettiğini ve sargıda bombe şeklinde çıkıntılar olduğunu görmek mümkündür (Şekil 1). Bu arızalar, 

tranformatörlerde büyük hasarlara yol açmadan, SFRA testleri ile tespit edilebilmektedir4. 

                                                           
3 Nigris M., Bergonzi L., “Application of modern techniques for the condition assesment of power transformers,” 
Cigre, 2004, 1. 
4 “SFRA and Shorted Turns”, “SFRA and Hoop Buckling”, Doble Engineering SFRA Resource Center, Doble 
Engineering Co., USA, 1-3, 2-7 (2003). 
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Şekil 1: Sargılarda deformasyona bir örnek4 

Sarım kısa devresi, trafolar içerisinde sargı unsuru elemanların birbiri ile teması sonucunda ortaya 

çıkmaktadır4 (Şekil 2). Yakın sarımların izolasyonunun zayıflaması neticesinde kaynayarak ve birbilerine 

yapışarak arızaya sebep olmaktadır. Sarım kısa devre arızaları, tranformatörlerde büyük hasarlara yol 

açmadan, yağda çözülmüş gaz analizleri (DGA) ve SFRA testleri ile tespit edilebilmektedir5.  

 

Şekil 2: Sargılarda kısa devre4 

2.1.2. Aşırı Gerilim Sonrası Görülen Arızlar 

Yıldırım düşmesi, anahtarlama olayları veya sistem içerisinde meydana gelen aşırı gerilimler, özellikle 

trafonun iç rezonans frekansına bağlı olarak, arklara yol açmaktadır. Bu arkların ardından trafo 

sargılarında kopma ve atlamalar oluşabilmektedir. Sargılarda oluşabilecek en küçük hasarlara karşı 

duyarlılığından dolayı bu arızalar da, trafolarda büyük hasarlara yol açmadan,  SFRA testi ile tespit 

edilebilmektedir5. 

                                                           
5 https://tr.scribd.com/document/111255348/TE%C4%B0A%C5%9E-TRAFO-K%C4%B0TAP 

https://tr.scribd.com/document/111255348/TE%C4%B0A%C5%9E-TRAFO-K%C4%B0TAP
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Şekil 3: Yüksek gerilim sargılarının kopmasına bir örnek3 

2.1.3. Nakliye/Montaj/Demontaj Sonrası Görülen Arızalar 

Trafoların nakliye, montaj ya da demontaj sırasında iç yapısında çekirdek kayması, sargılarda çökme ya 

da kopma gibi hasarlar meydana gelebilmektedir ve hafif bir hasar ileride daha büyük arızalara yol 

açabilmektedir. Nakliye sırasında yaşanabilecek hasarlar trafonun iç yapısında arızalara neden 

olabildiği gibi, trafonun dış yapısında bulunan sıkıştırma ve tutucu elemanlarında da ciddi hasarlara yol 

açabilmektedir (Şekil 4)6. Bu ekipmanlardaki bir arıza devamında sargıların zarar görmesine ve 

çözünmüş gaz değerlerinde artışa neden olabilmektedir. Eğer bu şekilde bir arızası bulunan 

transforatörün herhangi bir röle ile servis dışı olmaması ve elektriksel olarak henüz bir sorunun 

olmadığını göstermesi gibi bir durumda, trafo kısa devre akımları gibi etkenler ile risk altında bırakılmış 

olmaktadır. 

                                                           
6 Allan, D., “Maintaining Asset Performance”, Doble Regional Seminers 2005, Doble Engineering Co., Ankara, 1(3): 
6-12 (2005). 
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Şekil 4: Üst baskı elemalarında meydana gelen kırılma6 

2.2. Türkiye’deki Trafo Arıza İstatikleri 

Ülkemizde 1995 - 2007 yılları arasında 240 adet güç trafosunun arızalarının giderilmesine ait kayıtlar 

tutulmuş ve yüzde dağılımları verilmiştir (Şekil 5). Bu dağılımlardaki arıza nedenlerine bakıldığında, aynı 

seri numarası ile verilen trafoların tamir görüp işletmeye girmelerinden sonra tekrar arızalandıkları, 

tersiyer sargılı trafoların arıza istatistiğinde ağırlıklı olarak yer aldığı ve orta gerilim seviyesinden gelen 

arızaların trafolarda ağır hasarlanmalara sebep olduğu anlaşılmaktadır. 

1995 - 2007 yılları arasında arızalanan trafoların arızalarının giderilmesine yönelik çalışmalara dair 

kayıtlar incelediğinde, sargı arızalarına dayalı trafo onarımlarında % 46 gibi çok yüksek bir oran dikkat 

çekmektedir. Kademe şalterlerinden kaynaklanan arızlar ise % 27 ile göz ardı edilmeyecek büyüklüğe 

sahiptir. Buşing ve tij arızaları dilimine bakıldığında % 15,5 gibi bir oranla karşılaşılmaktadır. % 11,5’ luk 

kısmı ise nüve, boyunduruk, tutucu sistem ve diğer nedenler kapsamaktadır. 1995 – 2007 yılları 

arasında ülkemizdeki trafo arızalarının dağılımı Şekil 5’de gösterilmektedir7. 

                                                           
7 https://tr.scribd.com/document/111255348/TE%C4%B0A%C5%9E-TRAFO-K%C4%B0TAP 

https://tr.scribd.com/document/111255348/TE%C4%B0A%C5%9E-TRAFO-K%C4%B0TAP
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Şekil 5: 1995 – 2007 yıllarında ülke içerisinde arızalanan trafo arıza yüzdeleri7 

Yukarıdaki grafiğe bakıldığında 1995 – 2007 yıllarında meydana gelen trafo arızalarının büyük bir 

bölümünün trafo sargılarında meydana gelmiş olup, bu arızalar, tranformatörlerde büyük hasarlara yol 

açmadan, SFRA test tekniği tespit edilebilir. Zira, SFRA test tekniği ile, başta sargılarda meydana 

gelebilecek kopma, çökme, genileşme ve benzeri arıza başlangıç durumları, trafo çekirdeğinde 

meydana gelen mekanik bozulmalar, kademe arızaları ve yanlış bağlantı problemleri de 

algılanabilmektedir.  

2.3. SFRA Testlerinin Tarihsel Gelişimi 

SFRA yönteminin tarihsel gelişimi incelendiğinde, ilk olarak 1960 yılında Polonya’da alçak gerilimde 

(AG) çalışan trafoların sargı hatalarını tespit etmek amacıyla kullanıldığı anlaşılmaktadır. 1970’li 

yıllarda, Kanada’da Ontario hidroelektrik santralinde Dick ve Erven (IEEE ilk SFRA girişimcileri) 

tarafından detaylı olarak araştırılmış ve sisteme sinüs formunda bir dalga verilip frekans tepkimesinin 

doğrudan ölçülmesi gerçekleştirilmiştir8. 1980’li yıllara gelindiğinde “National Grid Company” şirketi, 

ilk olarak SFRA tekniğinde darbe yönteminin uygulanmasını sağlayarak, saha ölçümleri için daha uygun 

ve daha doğru frekans tepkimelerini aldığını topladığı sonuçlar ile ispatlamıştır. 1990 yıllarında ise ilk 

ticari test sistemi olarak üretim sahalarında  kullanılmaya başlanılmıştır9. SFRA testleri günümüzde, 

dünya çapında başta Amerika ve Avrupa ülkelerinde olmak üzere birçok ülkede kullanılmaktadır. 

Amerikanın büyük şirketlerinden biri olan “Hartford Steam Boiler” sigorta firması 1866 yılından 

günümüze kadar güç sistemlerindeki ekipmanları sigortalamakta ve görevleri gereği, sigortaladıkları 

binlerce güç trafolarının arızalarını incelemektedir. 2000 yılında yayınladıkarı bir raporda, 20 yıllık bir 

periyotta SFRA test yöntemi ile yapmış oldukları inceleme sonuçları yer almaktadır (Şekil 6)10. 

                                                           
8 Sweetser, C., Mcgrail, T. 2010. Sweep Frequency Response Analysis Transformers Applications. A Technical 
Paper From Doble Engineering, 12s 
9 Moser, H.P. 1983. Transformerboard, Weidmann Co., USA, 104-108 
10 Bartley, W.B., “Analysis of Transformer Failures” International Association of Engineering Insurers 36th Annual 
Conference, Stockholm, 1-5 (2003). 
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Şekil 6: Hartford Steam Boller firmasının araştırma sonuçları (Arıza oranları % olarak verilmiştir)10 

2.4. SFRA Genel Prensibi 

SFRA test tekniği karşılaştırmalı bir ölçüm yöntemidir ve bu test sonuçlarının karşılaştırmalı olarak 

analiz edilebilmesi için referans verisinin mevcut olması gerekmektedir. SFRA ölçüm sonuçlarındaki 

izleri değerlendirmek için yaygın olarak aşağıdaki üç yöntem kullanılmaktadır: 

Zaman Tabanlı (Time Based): Mevcut SFRA sonuçları, test edilen aynı trafonun daha önceki SFRA test 

sonuçları ile karşılatırılarak yorumlanır. Bu projenin tamamlanmasından sonrada zaman içerisindeki 

bütün sahadaki trafoların ölçümlerinin SFRA test cihazı ile taranarak gelecek için referans verilerin 

oluşturulması tavsiye edilir. 

Tip Tabanlı (Typ Based): Tip tabanlı karşılaştırmalarda SFRA sonuçları, aynı tip ve tasarıma sahip başka 

bir trafo sonuçları ile karşılaştırılır. 

Faz Karşılatırması (Phase Compersion): Faz bazlı karşılatırma, bir fazın güncel SFRA sonuçları, test 

edilen aynı trafonun diğer fazlarının sonuçları ile karşılaştırılarak yorumlanan yöntemdir. 
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Şekil 7: Karşılaştırmalı testler11 

SFRA yöntemi, diğer hiçbir yöntem ile tanımlanamayan tahribatsız olarak mekanik ve elektriksel 

arızaları saptayabilmesi özelliğiyle ön plana çıkmakta olup, 15 yıldan fazla süredir dünya genelinde 

birçok iletim ve dağıtım şirketleri tarafından kullanılmaktadır. Trafoların iletkenleri arasındaki mesafe 

bir kapasitans oluşturur (iki iletken arasındaki yalıtkanlıktan dolayı) ve her sarım kendisine ait 

endüktansa ve dirence sahip olmasından dolayı trafolar, RLC şebekesi olarak kabul edilebilir.  

Trafolarda oluşacak olan fiziksel bir hasar, RLC eşdeğer devresinde değişime neden olabilir. Sargılar 

arasındaki mesafe kapasite oranını etkilemektedir ve bu mesafedeki herhangi bir değişiklik sonucunda 

kapasitans değeri orantılı olarak değişir.  SFRA yöntemini kullanarak RLC devresindeki değişiklikleri 

kestirmek mümkündür. SFRA, trafo sargılarına değişik frekans değerinde düşük gerilim sinyali 

uygulanarak, giriş ve çıkış sinyallerini ölçme yöntemine dayanmaktadır. Bir trafo SFRA testine tabi 

tutulacağı zaman dört adet terminal kullanılmaktadır. Bu terminaller, bir çift giriş ve bir çift çıkış olarak 

sınıflandırılabilir. Şekil 8’de görüldüğü üzere iki portlu şebeke yapısı olarak modellenebilir12. 

 

Şekil 8: Trafo sargılarının modellenmesi 

Bu şebekenin transfer fonksiyonu frekans etki alanında Fourier değişkeni H(jω) olarak gösterilebilir 

(ω=2πf). 

𝐻(jω) =
𝑉ç𝚤𝑘𝚤ş(jω)

𝑉𝑔𝑖𝑟𝑖ş(jω)
       (1) 

                                                           
11 http://www.pewa.de/DATENBLATT/DBL_ME_FRAX_DBL_ENGLISCH.pdf 
12 Kürşat Tanrıöven, “Transformatörlerin Arıza Drurumunun Tarama Frekans Cevap Analizi Metodu (SFRA) İle 
İncelenmesi”, Kayseri Elektrik Perakende Satış A.Ş. 3e ELECTROTECH Dijital Dergi 

http://www.pewa.de/DATENBLATT/DBL_ME_FRAX_DBL_ENGLISCH.pdf


 

13/77 

Bode diyagramı üzerinde H(jω) transfer fonksiyonunu geniş frekans aralığında logaritmik olarak çizmek 

oldukça avantajlı olmakla beraber, sabit çözümün elde edilmesinide sağlamaktadır. Bode genlik 

diyagramı, sistemin frekans tepkimesinin genliğini ifade etmekte olup genellikle desibel (dB) ile ölçülür. 

Bode faz diyagramı ise sistemdeki faz kaymasını ifade etmektedir. Her iki diyagram da frekansın 

logaritmasının bulunduğu yatay eksene karşı çizilir. Bundan dolayı SFRA test yöntemlerinde 

mühendisler tarafından tercih edilen bode diyagramı kullanılmaktadır12. 

 
 

A(𝑑𝐵) = 20𝑙𝑜𝑔10(𝐻(jω)) 
 

(2) 
 

 

A( ) = tan − 1(𝐻(jω)) 
 

(3) 
 

Referans parmak izi (Reference - Fingerprint - Şekil 9) trafonun kendine ait olan tanımlanma eğrisidir. 

Bu referans gelecekteki karşılaştırmalar için kullanılmaktadır ve herhangi bir arıza öncesi analizlerde 

olası felaketleri engelleyerek, enerjinin devamlılığınıda sağlamaktadır. 

 

Şekil 9: Referans parmak izi grafiği (Referans Fingerprint)13 

                                                           
13 http://www.pewa.de/DATENBLATT/DBL_ME_FRAX101_DBL_DEUTSCH.pdf 

http://www.pewa.de/DATENBLATT/DBL_ME_FRAX101_DBL_DEUTSCH.pdf
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Şekil 10: SFRA cihazının trafo bağlantı şeması14 

2.5. Test Yöntemleri 

SFRA ölçümü, genellikle tüm sargılar üzerinde yapılır. Her testin transfer fonksiyonu referans verileri 

ile karşılaştırılabilir. Bir trafonun çekirdeği ve sarma yapısı Şekil 11’de şematik olarak gösterildiği üzere, 

dirençler, endüktanslar, toprak kapasitansları, kuplaj endüktanslar ve seri kapasitansların oluşturduğu 

karmaşık bir elektrik ağı olarak görülebilir. Böyle bir ağın frekans tepkisi benzersizdir ve bu tepki test 

edilen trafonun parmak izi olarak kabul edilebilir. 

 

Şekil 11: Basitleştirilmiş trafo şebeke devresi14 

SFRA testleri kendi içerisinde standartlaştırılmış ölçüm türlerine sahiptir ve bu türler dört grup halinde 

incelenmektedir14. 

                                                           
14 Predl F, “Interpretin Sweep Frequency Response Analysis Measurements”, Omicron, EE Publishers, 2016 
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2.5.1. Uçtan Uca Açık Devre Testi 

En yaygın tip olan uçtan uca açık devre testi, trafosargıları ve çekirdek yapısındaki arızaların 

belirlenmesi için yapılır. Şekil 12, YNd11 bağlı bir trafodaki uçtan uca açık devre testinin tipik tepkisi 

gösterilmektedir. Kaynak (sarı) ve referans (kırmızı) trafonun bir fazına bağlıdır ve tepki sinyali (mavi) 

nötr üzerinden ölçülmektedir. 

 

Şekil 12: Uçtan uca açık devre testinin tipik yanıtı (sol) ve bağlantı şeması (sağ)14 

2.5.2. Uçtan Uca Kısa Devre Testi 

Uçtan uca kısa devre testine ait tipik bir sonuç Şekil 13’de gösterilmektedir. Sol tarafta, uçtan uca açık 

devre ve uçtan uca kısa devre testlerinin verdiği yanıtların karşılaştırılması gösterilmektedir.  

 

Şekil 13: Uçtan uca kısa devre testinin tipik yanıtı (sol) ve bağlantı şeması (sağ)14 

Düşük frekanslarda iki ölçüm metodu arasındaki farklar manyetik çekirdeğin kısa devresinden 

kaynaklanmaktadır. Daha yüksek frekanslarda, gerçek sargı yapısı tepkimeyi sabit tuttuğu için her iki 

yöntemde elde edilen sonuç benzerdir. Uçtan uca kısa devre testi, sargılar üzerindeki herhangi bir 

değişikliğe karşı çok hassastır. Bu nedenle, sargılarda meydana gelen ve ileride kalıcı arızaya neden 

olabilecek herhangi bir eksenel veya radyal hareketi tespit etmek için tercih edilen yöntemdir. 
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2.5.3. Kapasitif Sarım Testi 

Kapasitif sarım testi, genellikle trafonun aktif parçası içerisindeki herhangi bir radyal deformasyonu 

(merkazden kenarlara doğru gittikçe büyüme oranında ortaya çıkan farklılaşma) saptamak için 

kullanılmaktadır. Test sinyali, yüksek voltaj sargısında bir faza uygulanır ve tepki sinyali, trafonun vektör 

grubuna göre yüksek voltaj sargısına karşılık gelen düşük voltaj sargısından ölçülür. Şekil 14’de kapasitif 

sargı arası testin tepkimesi ve bağlantı yapısı gösterilmektedir. 

 

Şekil 14: Kapasitif sarım testinin tipik yanıtı (sol) ve bağlantı şeması (sağ)14 

2.5.4. Endüktif Sarım Testi 

En yaygın test metotlarından biri olan endüktif sarım testi, trafonun transfer (nakliye) kabulünü ölçmek 

için iki komşu bobin üzerinde gerçekleştirilir. Test sinyali yüksek voltaj sargısının bir ucuna uygulanır ve 

diğer ucu, bir manyetik akı oluşturmak üzere toprağa bağlanmalıdır. Yanıt, ilgili düşük gerilim sargısı ile 

ölçülür ve karşılık gelen düşük voltaj sargısının diğer ucu, endüklenmiş voltajı alabilmek için 

topraklanmalıdır. Şekil 15’de endüktif sarma tesitinin standart tepkisi gösterilmektedir. 

 

Şekil 15: Endüktif sarım testinin tipik yanıtı (sol) ve bağlantı şeması (sağ)14 
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2.6. SFRA Test Sonuçlarının Yorumlanması 

Elektrik enerji sisteminin temel elemanı olan trafoların fabrika ve sahada SFRA testlerinin düzenli olarak 

yapılması, olası arızaları öncesinde kestirerek istenmeyen enerji kesintilerinin önlenmesi ve enerji 

kalitesinin devamlılığı açısından büyük ölçüde önem arz etmektedir. SFRA, test sonuçlarını referans 

veriler ile analiz eden, karşılaştırmalı bir ölçüm yöntemidir. Frekans için bode diyagramı üzerinde 

logaritmik skalayı kullanmak ve geniş frekans aralığında logaritmik olarak çizmek avantajlı olmakla 

beraber, sabit çözümün elde edilmesinide sağlamaktadır. Tepki eğrisinde frekans alanı SFRA test 

cihazının tipine ve modeline göre bölmelere de ayrılabilir. Amerika asıllı “Doble Engineering“ firması 

tarafından kullanılan SFRA test cihazlarının frekans alanı dört bölmeye ayrılmaktadır ve bu alan 

içerisindeki sapmaların hangi arızadan kaynaklanabileceği aşağıda açıklanmaktadır15: 

2 kHz altındaki arızalar: 2 kHz altındaki frekans tepkimesi, çekirdek deformasyonunu, açık devreyi, artık 

manyetizmayı işaret etmektedir. 

2 kHz - 20 kHz: 2 - 20 kHz frekans tepkimesi, sargılardaki deformasyonu ve bağlantı kelepçelerinin 

hareketliliğini işaret etmektedir. 

20 kHz - 400 kHz: 20 - 400 kHz arasındaki değişim, ana sargılardaki veya kademe sargılarındaki arızayı 

göstermektedir. 

400 kHz – 2 MHz: 400 kHz – 2 MHz arasındaki değişim, ana sargıların hareketlilik durumunu 

belirtmektedir.  

 

Şekil 16: Bode diyagramında frekans tepkimeleri – Double Energy 

Almanya asıllı “Megger Group Limited” firmasının üreticiliğini yaptığı SFRA test cihazlarının düşük 

frekans (Low-Frequency), orta frekans (Medium-Frequency) ve yüksek frekans (High-Frequency) olmak 

üzere frekans alanı üç bölmeye ayrılmaktadır. Sargılar arasındaki kısa devre ve çekirdekdeki diğer 

problemler düşük frekans bölgesinde, sargılardaki radyal ve eksenel hareketlilik orta frekans 

bölümünde yer almaktadır. Yüksek frekans kısmında kalan problemler ise sargılarda ve kademe 

değiştiricide meydana gelen arızaları belirtmektedir (mekaniksel bozunumlar)16. 

                                                           
15 Kennedy G. M, McGrail A. J, “Transformer Sweep Frequncy Response anaysis”, Energize magazine, 2007, 28 
16 http://www.pewa.de/DATENBLATT/DBL_ME_FRAX101_DBL_DEUTSCH.pdf 

http://www.pewa.de/DATENBLATT/DBL_ME_FRAX101_DBL_DEUTSCH.pdf
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Şekil 17: Bode diyagramında frekans tepkimeleri - Megger16 

2.7. Uluslararası SFRA Uygulama Örnekleri 

Bu bölümde, SFRA test tekniğinin uluslararası uygulamalarına yönelik literatürden alınan bazı örneklere 

yer verilmiştir.  

2.7.1. Nakliye Sırasında Yaşanan Arızanın SFRA İle Tespitine Yönelik Bir Örnek 

LCRA (Lower Colorado River Authority) Energy (Austin,Texas) test tekniği olarak SFRA’ yı uygulamak için 

“Doble Engineering” firması’ nın ilk ortaklarından biridir. LCRA Energy, sahadaki trafoların durumunu 

değerlendirmek için 2002'de SFRA kullanmaya başladı. 345-kV trafo merkezinin yeniden tasarlanması 

nedeniyle LCRA Energy 345/138-kV, 480-MVA'lık bir oto-trafoyu yaklaşık 100 yards (91 m) ilerletmek 

zorunda kaldı. Mesafe ve diğer etkenler göz önüne alınıp değerlendirildi. Ünitenin parçalanması ve 

yeniden kurulmasıyla kesintiyi en aza indirgemek için ünitenin saha servis koşullarında taşınabileceğine 

karar verildi. Herhangi bir olası mekanik değişikliği saptamak için, nakliyeden önce ve sonra SFRA 

testleri yapıldı. Bu testlerin karşılaştırıldığında, taşıma öncesi ve sonrası sonuçlarda uyumsuzluk tespit 

edildi. Şekil 18’de hata öncesi ve sonrası açık devre ölçümleri gösterilmektedir. 550 Hz civarında yeni 

bir rezonans ve daha yüksek frekansda, sargı hareketliliğine karşılık gelen sorunlar tespit edildi. Şekil 

18’deki (sağ) ölçümlerde düşük frekansda belirgin düşüşler gözlemlenmiş ve bu düşüş açık sargı 

arızasını göstermektedir. Bu teşhisler sonucunda trafoda yapılan kontroller ve muayene, sonuçları 

doğrulanmıştır17. 

                                                           
17 Dan P, “Is It Safe To Re-energize?”, Lower Colorado River Authority, Doble Engineering, T&Dworld, 2013 
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Şekil 18: Arıza öncesi (sol) ve sonrası (sağ) SFRA test sonuçları17 

2.7.2. Faz-Toprak Arızası Sonrası Yaşanan Arızanın SFRA İle Tespitine Yönelik Bir Örnek 

2012'de iki yaşında 345/138-kV, 672-MVA'lık bir oto trafonun C fazında şebeke-toprak hatası 

görülmüştür. Bunun takibinde diferansiyel rölenin çalışması cihazın devre dışı (offline) moduna 

geçmesine yol açtı ve arıza sonrası araştırmalar sırasında, bir basınç rölesinin de tetiklendiği tespit 

edildi. Arıza analizi, olayın trafo içerisinde herhangi bir sistem olayı ile ilişkilendirilmemesi nedeniyle, 

problemin dışarıdan izole edildiği iddiaasını ortaya koydu. Trafo içerisinde dahili bir arıza meydana 

geldiğinden şüphe edilerek SFRA testi yapıldı. İmalatçı tarafından alınan referans parmak izi ile 

sonrasında yapılan SFRA test sonuçları karşılaştırıldı ve açık devre ölçümleri sırasında düşük 

frekanslarda bir kayma tespit edildi. Bununla birlikte, 550 Hz civarında yeni bir rezonans ortaya çıktı. 

Hem sargıların hareketliliğne karşılık gelen düşük kHz aralığında, hem de aralıklı sargı sorunlarına 

karşılık gelen orta kHz aralığındaki frekansta daha yüksek değişkenlikler tespit edildi. Bu ölçümler tek 

başına trafoda bir sarım hatası olduğunu belirtmekdeydi. 

Fiziksel kaymanın göstergeleri, sözü geçen toplu sargı ve iç sarma sorunları ile birlikte ayrı bir faz 

testinde görülen izlerle birlikte daha da güçlenmekteydi. Trafo çekirdeğinin verdiği en düşük 

frekanslardaki belirgin düşüş tepkileri, basit bir manyetik problem olarak göz ardı edilemezdi. 

Yapılan SFRA ölçümlerinde aşırı farklılıklar olması nedeniyle hasarların değerlendirilmesi için dahili bir 

soruşturma yapılması gerekiyordu. Bu muayene, enerjisiz kademe değiştiricisi mekanizmasının 

başarısızlığa uğradığını ortaya koydu. Ayrıca fiziksel hasar ve sonuç olarak yüksek gerilim sargı 

devresinde sargılar arasında genişlemeler tespit edildi. Böylece arızanın dışarıdan izole edildiği iddiası 

çürütülerek, trafonun iç yapısında problemler olduğu ispatlanmıştır17. 

2.7.3. Sargı Yer Değiştirme Probleminin SFRA İle Tespitine Yönelik Bir Örnek 

Şekil 19, yeni bir üç fazlı trafo üzerinde yapılan SFRA referans parmak izlerini (fingerprint) 

göstermektedir. En üstteki üç iz, alçak gerilim tarafında, X1-X3, X2-X1 ve X3-X2 faz ölçümlerinden 

alınmıştır. İki dış sargı (A ve C fazları), izin en alçak noktasında bir "W" ile aynı genel şekle sahipken, iç 

sargı (B fazı) dipte "V" benzeri olarak çizilmektedir. Yüksek voltaj izleri (alt üç) aynı özelliklere sahiptir. 

Yüksek ve alçak gerilim testlerinde, iç sargı (B fazı) hafifçe sola doğru yer değiştirirken, dış sargılar (A ve 
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C) için neredeyse tamamen üst üste gelir. Bu sonuçlar, iyi durumda üç fazlı bir trafonun karakteristik 

izlerini oluşturmakla beraber, gelecekteki testlere alt yapıda sağlamaktadır18. 

 

Şekil 19: Parmak izi testleri18 

Şekil 20’ de, bir arızaya sahip trafonun test izleri gösterilmektedir. Alt izler yüksek gerilim sargısındaki 

testleri belirtirken, üst izler alçak gerilim sargılarındaki tepkimelerdir. Alçak gerilim izlerinin daha 

yüksek frekanslarında "A" fazının (X1-X0 yeşil iz) diğer iki fazdan yaklaşık 4 - 50 kHz arasında 3 dB'den 

daha fazla yer değiştirdiği görülmektedir (Sargıların birbirine göre yer değiştirmesi problemi) ve ayrıca, 

"A" fazının (H1-H3) düşük voltaj sargısı, kısa devre testinde yer değiştirdiğine karşılık gelmektedir. Alçak 

gerilim tarafında "A" fazı ile ilgili bariz bir problem olduğu grafiklerde gözükmektedir. Trafo açıldıktan 

sonra, "A" fazını saran kurşun sargı bağlantısının birkaç tur sarımdan sonra farklı bir konumda tekrar 

sarılmış olduğu tespit edilmiştir. Trafo hala çalışıyor, ancak sıcak metal gazları (etilen, etan, metan) aktif 

olarak üretilmekte ve yağda çözünmüş gaz analizi ile bu sonuçların doğrulunu ispat etmekterdir. Diğer 

testler ile bu sorun tespit edilebilmesine rağmen, SFRA testi, sorunun "A" fazında olduğunu ve bu 

nedenle iç denetimde nereye yoğunlaşılacağını göstermiştir18. 

                                                           
18https://www.rroij.com/open-access/sweep-frequency-response-analysis-sfraan-approach-to-detect-
hiddentransformer-faults.pdf 

https://www.rroij.com/open-access/sweep-frequency-response-analysis-sfraan-approach-to-detect-hiddentransformer-faults.pdf
https://www.rroij.com/open-access/sweep-frequency-response-analysis-sfraan-approach-to-detect-hiddentransformer-faults.pdf
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Şekil 20: SFRA-Arızalı trafo test sonuçları18 

2.7.4. Trafo Sargı Bükülmesi Probleminin SFRA İle Tespitine Yönelik Bir Örnek 

Şekil 21’den alınan sonuçlar 50 MVA gücünde 1960 üretimi bir güç trafosundan alınmıştır. Trafo hizmet 

dışı kalması sonucu nedenleri araştırıldı ve bu arıza hakkında herhangi bir referans mevcutda 

bulunmamaktaydı. SFRA testlerinin sonuçları, yüksek gerilim sargılarında tipik bir değişim olduğunu 

göstermiştir. Ayrıca alçak gerilim sargılarında yapılan SFRA testlerinde 200 kHz ve 2 MHz arasındaki 

rezonanslarda beklenmedik bazı sapmalar olduğu gözlemlenmekteydi ve trafonun bu eksensel sargı 

hareketiyle ilgili olarak sargılarda bir sorunun mevcut olduğunun göstergesiydi19. 

 

Şekil 21: 100kHz-1Mhz AG sargılarında sapma (sol) ve SFRA faz-faz testi (sağ)19 

                                                           
19 http://www.ee.co.za/wp-content/uploads/legacy/Transformer_.pdf 

http://www.ee.co.za/wp-content/uploads/legacy/Transformer_.pdf
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2.7.5. Trafo Sargı Sapması Probleminin SFRA İle Tespitine Yönelik Bir Örnek 

Şekil 22’de 22 / 0,4 kV’ luk bir dağıtım trafosunun SFRA testlerinde belirlenen yüksek gerilim A-fazındaki 

sapma sonucu tespit edilen arıza gösterilmektedir20. 

 

Şekil 22: A fazı sargılarındaki deformasyon20 

Şekil 23’de gösterildiği üzere B ve C fazlarının benzer bir frekans eğrisi çizdiği görülmektedir. A fazının 

frekans tepkimesinde yaklaşık 1 – 10 kHz arasında belirgin olarak sapmalar oluşmaktadır. Bu sapmalar 

A fazının sargılarında bir hasar olduğunu göstermektedir20. 

 

Şekil 23: SFRA test sonucu A fazı arızası20 

                                                           
20 https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/mms.2016.23.issue-4/mms-2016-0044/mms-2016-0044.pdf 

https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/mms.2016.23.issue-4/mms-2016-0044/mms-2016-0044.pdf
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3. SFRA Testleri Diğer Trafo Testleri ile Karşılaştırılması 

Elektrik şebekelerinin en önemli elemanlarından olan trafoların mekenanik ve elektriksel hatalarını  

değerlendirmek için birçok test yöntemine ait cihazlar kullanılmaktadır. 3 faz çevirme oranı test cihazı 

(TTR-Transformer Turn Ratio), akım trafosu analizörü, sargı rezistansı ölçüm cihazı, trafo yağı delinme 

test cihazı, SFRA gibi trafo arıza tespit cihazları  günümüzde öne çıkan test cihazlarıdır. 

SFRA test cihazı, trafolardaki küçük arızların ileride büyük felaketlere neden olabilecek arızaların teşhis 

edilmesi amacıyla kullanılmaktadır. En büyük avantajı diğer testler ile anlaşılması çok güç olan 

elektriksel ve mekaniksel bozulmaları açıkca gösterebilmektedir21. Tablo 1’de SFRA test cihazı ve diğer 

test cihazlarının saptayabildiği trafo arızaları verilmiştir. 

Tablo 1: SFRA test cihazı ve diğer test cihazlarının tespit edebildiği arızalar 

 

Güç trafolarının (OG/OG) sargıları genellikle silinidirik yapıdadır ve eş eksensel olarak 

yerleştirilmektedirler. İşletme esnasında trafo sargılarına, arıza akımlarının oluşturduğu radyal 

kuvvetler aşırı baskı uygular. Bu baskılar sonucunda sargılar üzerinde bombeler meydana gelir. Bu arıza 

tipinde sargılarda herhagi bir kopma ve sipir sayısında bir değişiklik görülmeden trafo işletmede bir 

süre daha çalışmasına devam eder. Fakat müdahale edilmez ise büyük bir arıza yaşanması 

muhtemeldir. Bu tip arızalar, ikaz akımı, trafo çevrim oranı, sargı DC direnci ile tespiti mümkün değildir. 

Bu tip arızaların tespiti, yağda çözülmüş gaz analizi ve SFRA analizleri ile mümkün olabilmektedir. 

  

                                                           
21 Nihat P., “Tarama Frekans Cevap Metodu Kullanılarak Güç Transformatörlerindeki Çekirdek ve Sargı Yapısının 
Mekanik Bütünlüğünün Tespiti”, Fen Bilimleri Dergisi BEU Journal of Science 3(2),117-125, 2014 Sakarya/Türkiye 

Transformatör Analizleri Tespit Edebildiği Arızalar

Tarama Frekansı Cevap Analizi(SFRA)

• Sargı hareketleri ve bozulmaları

• Sargılardaki çökme

• Bağlantı elemanlarındaki kopma veya gevşeklik

• Çekirdekteki yer değişimler

• Sargılardaki kısa devre veya açık devrenin 

tespiti

• Transformatör gövdesinin topraklama 

durumunun tespiti

Trafo Çevrim Oranı Analizi (TTR) Sarıgı sipir sayısına bağlı arıza tespiti

Yağda Çözünmüş Gaz Analizi(DGA)

• Sargı kopmaları 

•Trafo yağında çözülmüş yağ değerlerinde artış 

durumunun tespiti

İkaz Akımı Analizi Sargılar üzerinde sarım-sarım arızası tespiti

Sargı Direnci Ölçme Analizi Sargı kopmaları ve kısa devre arıza tespiti
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4. SFRA Tekniğine Yönelik Türkiye’deki Mevcut Mevzuat 

EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) müşteri hizmetleri yönetmeliği üçüncü bölümünde yer alan 

Hizmet Kalitesi ve Kesintisiz Hizmet sağlanması MADDE 12 - (1)’ de dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi, 

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 51 inci maddesinde tanımlanan mücbir sebepler veya lisansında 

yer alan özel mücbir sebepler ya da programlı kesintiler dışında dağıtım sistemini, kendisinden hizmet 

alanlara kaliteli ve sürekli elektrik enerjisi sağlayacak durumda tutmakla yükümlüdür22. 

EPDK’nın 02.01.2014 tarihli ve 28870 sayılı Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği MADDE 22- (1)’e göre 
dağıtım sistemi yatırım planı, aşağıdaki esaslar dikkate alınarak planlanır23: 
 

a) Talep tahminleri esas alınmak suretiyle talebin karşılanması. 
b) Teknolojik gelişmelere ve talepteki değişimlere karşı esneklik. 
c) Hizmetin kalitesi. 
ç) Düşük maliyetle yüksek hizmet kalitesinin sağlanması. 
d) Teknik kayıp, kaçak ve bedelsiz tüketim oranları. 
e) İletim sistemi yatırım planı ile eşgüdümün sağlanması. 
 

Yukarıda belirtilen mevzuatlarda da belirtildiği gibi, şebeke planlaması yapılırken talebi karşılamanın 

yanı sıra hizmet kalitesi ve düşük maliyetlerde yüksek hizmet kalitesi göz önünde bulundurulmalıdır.  

SFRA tekniği, olası kalıcı veya geçici transformatör arızalarını öncesinde kestirerek istenmeyen enerji 

kesintilerinin önlenmesi ve enerji kalitesinin devamlılığını yapılan düzenli testler ile büyük ölçüde 

güçlendirmektedir. Bu teknik, mevcut özelliklerinden dolayı, dağıtım şirketlerinin müşterilere sunduğu 

hizmet kalitesini arttırmakta ve şebekedeki tedarik sürekliliğini arıza öncesi tespitler ile daha iyi bir 

konuma taşımaktadır. Bunun yanı sıra küçük bir transformatör arızası zaman içerisinde büyüyerek 

kullanım dışı kalmasına sebep olabilmektedir ve yeni transformatör ihtiyacı ile dağıtım şirketlerine ciddi 

maliyetleri de beraberinde getirmektedir. Arıza öncesinde yapılan SFRA testleri bu arızaları tespit 

ederek transformatör maliyetlerini ve uzun enerji kesinti miktarını önemli oranda azaltabilmektedir. 

  

                                                           
22 http://www.epdk.org.tr/TR/Dokuman/3133 
23 http://www3.epdk.org.tr/index.php/elektrik-piyasasi/mevzuat?id=1396 

http://www.epdk.org.tr/TR/Dokuman/3133
http://www3.epdk.org.tr/index.php/elektrik-piyasasi/mevzuat?id=1396
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5. Testler için Gerekli Olan SFRA Test Cihazının Belirlenmesi 

AR-GE projesi kapsamında SFRA testlerinin gerçekleştirilebilmesi için bir SFRA test cihazına ve SFRA 

testlerinin testler sırasında izlenmesi ve test sonuçlarının saklanması için, test cihazı ile uyumlu bir 

arayüz yazılıma ihtiyaç duyulmuştur. 

Literatürde gerçekleştirilen SFRA testlerinde Megger marka SFRA test cihazlarının öne çıktığı 

anlaşılmıştır. Megger marka cihazlar incelendiğinde ise, FRAX-101 SFRA test cihazının AR-GE projesinde 

gerçekleştirilecek olan testler için yeterli olduğu anlaşılmıştır. Megger FRAX-101 SFRA test cihazı 

trafolar üzerinde aşağıdaki arızaları tespit edebilmektedir; 

• Trafolar üzerinden geçen kısa devre akımlarının sargılara verdiği ağır hasarlar, 

• Yüksek ve alçak gerilim sargıları arasındaki yer değiştirmeler, 

• Trafoların sargı ve yapılarında çökme, gevşeme ve deformasyon, 

• Yıldırım düşmesi ve deprem kaynaklı arızalar, 

• Trafoların nakliyesi veya yer değiştirmesi sonucu oluşabilecek arızalar, 

• Çekirdek hareketi ve yanlış topraklamadan oluşabilecek arızalardır. 

Proje kapsamında tedarik edilen Megger FRAX-101 SFRA test cihazının teknik özellikleri aşağıda 

verilmiş olup, cihaza ait detaylar bir sonraki bölümde açıklanmıştır. 

Megger FRAX-101 SFRA Test Cihazı Teknik Özellikleri 

• -20 °C - +50 °C sıcaklık aralığında ve %90 nemli ortamlarda çalışmaya uygun 

• 11 – 16 V DC ya da 90 – 135 V AC ve 170 – 264 V AC, 47 – 63 Hz şebeke gerilimi 

• 250 x 169 x 52 mm cihaz ve 520 x 460 x 220 mm büyüklüklerinde cihaz taşıma çantası 

• 1,4 kg cihaz – Çanta ve diğer aksesuarlarla beraber toplamda 15 kg ağırlığında 

• 0,1 Hz – 25 MHz frekans ölçüm aralığı 

• Önce ayarlanmış ölçümlerde 64 saniye ve 20 Hz – 2 Mhz aralığında 37 saniyede ölçümler 

• Logaritmik grafik, lineal grafik ya da her ikiside 

• 10 Hz – 10 MHz aralığında ±0,5 dB – -100 dB ölçüm imkanı 

• FRAX yazılımı Windows 2000/XP/Vista/7  

• USB bağlantı girişi 

• Bluetooth bağlantısı için Bluetooth modülü 

• Referansa bağlı generatör çıkışı 

• Generatöre bağlı referans girişi 

• Ölçüm giriş bağlantısı 

• Giriş ve çıkış impedansları 50 Ω 

• IEC 60076-18, IEE C57.149-2012 uluslararası standartlarına uygun 

Analog Giriş ve Çıkış 

• 2 adet giriş ve 1 adet çıkış kanalı 

• Yüklenme gerilimi 0,2 – 24 V (Uçtan uca) 

• Ölçüm gerilimi 0,1 – 12 V (Uçtan uca) 

• Giriş ve çıkış empedansı 50 Ω 

• Örnekleme hızı 100 MS/s 

• Kısa devreye karşı korumalı 
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Megger FRAX-101 Test Cihazının Standart Aksesuarları 

• Generatör kablosu 

• Ölçüm kablosu 

• 4 x 3 m (10 ft) zemin örgülü set 

• 2 x 0,3 m (1 ft) kelepçeli örgü 

• 2 x C-kelepçe  

• 2 x G-kelepçe (toprak kelepçesi) 

• Alan Test Kutusu FTB101 

• Topraklama kablosu 5 m (15 ft) 

• Şebeke kablosu 

• Windows için FRAX yazılım 

• Kullanım kılavuzu 

FTB101 Alan Test Kutusu 

Megger FRAX-101 SFRA test cihazının standart aksesuarları arasında yer alan FTB101 alan test kutusu, 

testlerden önce ve sonra kablo ve ekipman bağlantısının doğruluğunu kontrol kolaylığı sağlamaktadır. 

Ayrıca kullanıcaya saha şartlarında, bu önemli doğrulamayı ve güvenli ölçüm kalitesini 

gerçekleştirmede önemli rol oynamaktadır. 
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6. Megger FRAX-101 SFRA Test Cihazı 

SFRA test cihazları, trafo sargıları ve çekirdeği üzerinde meydana gelen mekanik yıpranma 

problemlerinin tespit edilmesinde kullanılmaktadır. Literatürde farklı firmalara ait SFRA test cihazları 

bulunmakla birlikte, temelde hepsinin kullanım amacı aynıdır. Günümüzde kullanımı yaygın olan SFRA 

test cihazlarından öne çıkan modeller; Megger (FRAX-99, FRAX101, FRAX-150), Double Engineering 

(M5400 SFRA), Omicron (FRANEO 800). 

AR-GE projesinin literatür taraması çalışmalarında; kolay kullanım, maliyet, aksesuar ihtiyaçları, arayüz 

yazılım, vb. faktörer göz önüne alınarak Megger FRAX-101 SFRA test cihazı tedarik edilmiş ve pilot 

trafolar üzerindeki testler bu cihaz ile gerçekleştirilmiştir (Şekil 24). 

 

Şekil 24: Megger FRAX-101 SFRA test cihazı 

6.1. Megger FRAX-101 SFRA Test Cihazı Aksesuarları 

SFRA test cihazı aksesuarları, cihazın SFRA testleri yapılacak trafolara bağlantısında ihtiyaç duyulan 

ekipmanlardır. Megger FRAX-101 SFRA test cihazının standart aksesuarları Şekil 25’de gösterilmiştir. 

Bu aksesuarlar; kelepçeler (C ve G), koaksiyel kablolar (ölçüm ve kaynak), topraklama kabloları ve 

topraklama kelepçelerinden oluşmaktadır. Koaksiyel kablolar, koruyucu sert plastik ile kaplanmış uzun 

ve sorunsuz bir hizmet ömrü sağlamak için tasarlanmıştır. Ayrıca testler esnasında gerginliği optimum 

seviyede tutmak için kablo uçlarında gerginlik azaltma aparatı mevcuttur. Topraklama kabloları ve 

kelepçeleri, kalay kaplamalı bakırdan oluşmaktadır. 
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Şekil 25: Megger SFRA test cihazı standart aksesuarları 

SFRA test kelepçeleri, trafo ve test cihazı arasındaki bağlantının oluşturulmasında en önemli 

ekipmanlardan biridir. Bu ekipmanlar, trafo üzerinde yuvarlak ve düz bağlantı noktalarına rahatlıkla 

tutturulabilmektedir. C kelepçesi, SFRA test cihazını trafo burçlarına bağlamak için kullanılır. Bu kelepçe 

üzerinde BNC, toprak ve kablo  gibi bütün konnektör bağlantı noktaları mevcuttur. G kelepçesi ise, 

toprak bağlantılarının zor olduğu durumlarda, gerekli kıvrımlar yapılarak güvenli bir bağlantı sunmada 

yardımcı kelepçe olarak kullanılmaktadır (Şekil 26). 

 

Şekil 26: Megger SFRA test cihazı C ve G kelepçeleri 

6.2. Megger FRAX-101 SFRA Test Cihazı Bağlantısı 

SFRA test sonuçlarının doğru alınabilmesi için; test cihazı, test edilecek trafo ve sonuçların aktarılacağı 

bilgisayar arasındaki bağlantıların çok dikkatli ve güvenli bir biçimde olarak yapılması gerekir. SFRA test 

cihazı üzerinde güç düğmesi (Power), güç kablosu (DC Input), USB ve anten olmak üzere temel giriş ve 

çıkışlar bulunmaktadır. Bilgisayar ve SFRA test cihazı arasındaki bağlantı, Bluetooth veya USB kablo ile 

yapılabilir. 

SFRA test cihazı üzerinde kaynak (sarı), referans (kırmızı) ve ölçüm (siyah) olmak üzere 50 Ω empedans 

değerinde analog giriş ve çıkışlar bulunmaktadır. Kaynak ve referans analog girişleri aynı faz üzerinden 

uygulanarak trafoya ölçüm sinyallerinin gönderilmesi ve referans verinin alınmasını sağlamaktadır. 
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Ölçüm analog çıkışı ise, trafonun ölçüm sinyalinin alınacağı faza bağlanarak sonuçları SFRA test cihazına 

taşımaktadır (Şekil 27). 

 

Şekil 27: SFRA test cihazının bağlantı şeması 

6.3. Megger FRAX-101 SFRA Test Cihazı Yazılımı 

Megger FRAX SFRA test yazılımı, analiz edilen trafonun SFRA karakteristiklerini bilgisayar ortamında 

izleme imkanı sunmaktadır. Bu yazılım, yapılacak olan testin başlatılması, durdurulması veya 

sonlandırılması gibi komutların verilebileceği ve istenilen durumda müdahalenin mümkün olduğu bir 

kontrol merkezi olarak da kabul edilebilir. Yazılım üzerinden ayrıca, aynı trafonun geçmiş test 

sonuçlarının kıyaslamaları yapılabilir. 

Şekil 28’de, FRAX yazılımının başlangıç ekranı olarak kabul edilen ve analize başlamdan önce bu 

sayfanın doldurulmasını zorunlu kılan “Nameplate” (İsim etiket ekranı) ekranı gösterilmektedir. 

Transformatörün üretici firması, üretim yılı, seri numarası, vektör grubu, gerilim ve güç değeri gibi 

bölmeler bu ekran üzerinde doldurularak testi yapılacak trafonun etiket bilgileri olarak belirlenir. Ayrıca 

“Notes” (Notlar) bölmesine, analizi yapılacak trafo hakkında istenilen bir açıklama yazılabilir. İsim etiket 

ekranı, gelecekte yapılacak karşılaştırmalarda analiz sonuçlarına erişimi kolaylaştırarak, diğer SFRA test 

sonuçlarını birbirinden ayırt etme imkanı sunmaktadır. Yapılacak testin tipine ve trafonun AG/OG (alçak 

gerilim/orta gerilim) alanına göre tarama grupları oluşturulabilir. Bu gruplar aracılığı ile yapılan testlerin 

hangi gruba ait ve hangi faza ait olduğu ayırt edilebilmektedir. İleride yapılacak olan testler esnasında 

bu işlemler kullanıcıya alternatif kolaylıklar sağlamaktadır. 
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Şekil 28: Megger FRAX-101 yazılımı isim etiket ekranı 

Şekil 29’da Megger FRAX test yazılımı ana ekranı ve özellikleri gösterilmektedir. Kullanıcı, birçok sayıda 

testleri aynı anda açabilir ve hangi frekans tepkimelerinin karşılaştırılacağını tanımlayabilir. Yapılacak 

testler, kısa devre, açık devre, endüktif/kapasitif gibi testlerin tipine göre, tarama gruplarına 

ayrılabilmektedir. Ekranın sağ köşesinde bulunan grafik butonları, test sonuçları arasında hızlı ve kolay 

bir geçiş yapabilme imkanı sunmaktadır. Ayrıca istenilen frekans aralığı dinamik yakınlaştırma özelliği 

ile büyütülerek (Zoom) detaylı olarak görsele yansıtılabilir. SFRA testlerinin gerçekleştirilmesinde 

gerekli bağlantılar kurulduktan sonra otomatik olarak “Connect” (veya F7) butonununa tıklanarak test 

cihazı ve bilgisayar arasındaki ilişkilendirme sağlanır. Bu aşamadan sonra test başlatılmaya hazırdır. 

Testi başlatmak için “Start” butonuna tıklamak (veya F9 tuşu) yeterlidir. 
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Şekil 29: Megger FRAX yazılımı ana ekranı ve özellikleri 

6.3.1. Genel Arızalar ve SFRA Frekans Aralıkları 

Megger FRAX-101 test yazılımı, Bode diyagramı üzerinde logaritmik skalayı kullanarak test sonuçlarını 

geniş frekans aralıklarında göstermektedir. Bu frekans aralıkları FRAX-101 yazılımında düşük frekans 

(Low-Frequency), orta frekans (Medium-Frequency), yüksek frekans (High-Frequency) olmak üzere üç 

gruba ayrılmaktadır.  

Düşük Frekans Aralığında Meydana Gelen Arızalar: Düşük frekans aralığındaki sapmalar trafo 

sargılarında veya çekirdeğinde açık devre/kısa devre arızalarını belirtmektedir. Ayrıca trafo 

topraklamasından kaynaklı arızalar da bu frekans aralığında gözlenebilmektedir. 

Orta Frekans Aralığında Meydana Gelen Arızalar: Sargılarda meydana gelen deformasyon arızaları 

orta frekans aralığında meydana gelen sapmalar ile anlaşılmaktadır. Ayrıca sargılardaki radyal ve 

eksensel problemler bu frekans aralığında  yer almaktadır. 

Yüksek Frekans Aralığında Meydana Gelen Arızalar: Yüksek frekans aralığında meydana gelen 

sapmalar sargılarda bağlantı problemi ve kademe değiştiriciden kaynaklı arızaları işaret etmektedir. 
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Şekil 30: Megger SFRA test sonuçlarının frekans aralıklarına göre tespiti 

6.3.2. Megger FRAX-101 SFRA Test Yazılımı Analizör Özelliği İle Karşılaştırılması 

Megger FRAX-101 yazılımı, SFRA testlerinin kıyaslanması, arıza durumunda sapmanın derecesini ve 

frekans aralığını belirlenebilmesi için “Analyzers” (Analizör) özelliğine sahiptir. Ayrıca sonuçların 

karşılaştırılarak yorumlanması ve arızanın mevcut olduğu frekans aralığındaki sapma limiti gibi değerler 

bu özellik içerisinde istenilen aralıkta ayarlanabilmektedir. Analizör sekmesi altında iki adet analiz 

metodu bulunmaktadır:  (1) DL/T 911-2004 Standardı; (2) Korelasyon Tekniği (Şekil 31). 

 

Şekil 31: FRAX-101 Analizör özelliği 



 

33/77 

6.3.2.1. SFRA Test Sonuçlarının DL/T 911-2004 Standardı İle Yorumlanması 

DL/T 911-2004, Çin Halk Cumhuriyeti Elektrik Enerjisi Endüstrisi standartlarını temel almaktadır ve trafo 

sargılarının elektriksel  ve mekaniksel bütünlülüğünü değerlendirerek, frekans tepkime analizinde 

temel gereklilikleri belirtmektedir. Bu standart, frekans bandını üç bölmeye ayrılmaktadır ve her 

frekans aralığı farklı görece (relative) faktörlere sahiptir. Bu görece faktörler trafo sargılarındaki 

deformasyon derecesini belirlemektedir ve analizlerde görece faktör fonksiyonu ile hesaplanmaktadır.  

Bu hesaplamalar trafo sargıları üzerinde en kötü deformasyon derecesi göz önüne alınarak 

değerlendirilir. Görece faktör ve deformasyon derecesi arasındaki ilişki Tablo 2’de gösterilmektedir. 

Tablo 2: Frekans ve bozulma tiplerine göre relatif faktör aralıkları (İngilzce ve Türkçe) 

 

 

DL/T 911-2004 standardı günümüzde Omicron, Megger ve daha birçok SFRA test cihazlarında analizör 

özelliği karşılaştırma ve yorumlama yöntemi olarak kullanılmaktadır. DL/T 911-2004 analizörü, Megger 

FRAX-101 yazılımı üzerinde bir tarayıcıya sahiptir. Bu tarayıcı herbir frekans aralığı için karşılaştırılan 

frekans tepkimelerinin sonuçlarını ve derecelerini belirtilmektedir. Analizör, en fazla üç frekans 

tepkimesini karşılaştarabilme özelliğine sahiptir ve sadece SFRA açık devre test sonuçlarının 

kıyaslamasını yansıtmaktadır. Hesaplamalar otomatik olarak yapılır ve analizörün  “Conclusion” 

(Sonuçlar) tablosuna yansıtılır. DL/T 911-2004 analizörü ile SFRA test sonuçlarının değerlendirilmesine 

yönelik bir örnek Şekil 32’de gösterilmektedir. Test sonuçlar tablosuna bakıldığında 1 – 100 kHz 

aralığında çekirdek ve sargı arızarına karşılık gelen şiddetli bozulmalar tespit edilmiştir.  

Deformasyon Derecesi Görece Faktörü (R)

Şiddetli bozulma RLF<0.6

Belirgin bozulma 1>RLF>=0.6 / RMF<0.6

Hafif bozulma 2>RLF>=1 / 0.6<=RMF<1

Normal RLF>=2, RMF>=1 ve RMF>=0.6 

RLF: Alçak frekans görece faktörü(1-100kHz)

RMF: Orta frekans görece faktörü(100-600kHz)

RHF: Yüksek frekans görece faktörü(600-1000kHz)
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Şekil 32: DL/T analizör özelliği ile karşılaştırma sonuçlarının değerlendirilmesi 

6.3.2.2. SFRA Test Sonuçlarının Korelasyon Analizi Tekniği İle Yorumlanması 

Korelasyon tekniğinde de, DL/T 911-2004 standardında kullanılan yöntem kullanılmaktadır. Tek fark, 

frekans aralıklarını ve bu frekans aralıklarındaki limitleri değiştirmek mümkündür. Ayrıca korelasyon 

analizlerinde “Ayar” (Setting) sekmesi altında yeni bir frekans aralığı oluşturulabilir veya mevcut 

frekans aralıkları kaldırılabilmektedir (Şekil 33). 

 

Şekil 33: Korelasyon analizörü frekans aralıkları ve limitleri 

Korelasyon analizöründe kullanıcı seçilen iki frekans eğrisini karşılaştırabilmektedir. Hesaplamalar 

öncesinde belirlenen sapma derecelerine göre otomatik analizler gerçekleştirilebilir. Korelasyon analiz 

sonuçları, DL/T 911-2004 analizöründe oluduğu gibi “Conclusion” tablosuna aktarılır. SFRA test 

sonuçlarının korelasyon analizi (varsayılan değerler) ile kıyaslanmasına ve yorumlanmasına yönelik bir 

örnek Şekil 34’de gösterilmektedir. Analiz sonuçları tablosuna bakıldığında alçak frekans (1 – 100 kHz) 

Alçak frekans tarafında şiddetli bozulma 
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ve orta frekans (100 – 600 kHz) aralıklarında şüpheli bozulmalar (Suspected Distortion) 

gözlemlenmiştir. 

 

Şekil 34: Korelasyon analizörü ile test sonuçlarının değerlendirilmesi 

  

Alçak ve orta frekans tarafında şüpheli bozulma 
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7. KCETAŞ Pilot Trafolarda Gerçekleştirilen SFRA Testleri 

Bu bölümde, KCETAŞ sisteminde belirlenmiş pilot trafolara uygulanan SFRA testleri ve sonuçları 

açıklanmıştır. SEM ve ASTOR marka pilot trafoların, fabrika kabul sırasında ve saha montajı sonrası 

yapılan SFRA testleri ile bu trafoların nakliye sürecinde olası bir arızaya maruz kalıp kalmadığı 

incelenmiştir. Fabrika kabul sırasında yapılan SFRA testleri sırasında elde edilen SFRA test sonuçları 

referans alınmıştır (SFRA-parmak izi). Ayrıca KCETAŞ sisteminde bir BEST - İndirici Merkez Trafosuna 

(İM trafosu) SFRA testleri uygulanmıştır. Bu trafonun parmak izi verileri mevcut olmadığından ileride 

yapılacak olan SFRA test sonuçları ile karşılaştırılacaktır. 

7.1. SEM Transformatör – Fabrika Kabul Sırasında ve Saha Montaj Sonrasında 

Yapılan SFRA Testleri 

Proje başlangıcında pilot trafolar olarak belirlenen SEM Transformatör fabrika kabul sonrası 250 kVA 

ve 400 kVA gücünde iki adet dağıtım trafosuna SFRA testi yapılmıştır. Bu testlerde, en çok kullanılan 

yöntemlerden olan açık devre ve kısa devre SFRA test metotları başarılı bir şekilde uygulanmıştır. 

Fabrika kabul sırasında ve sahada montaj sonrası gerçekleştirilen SFRA testleri aşağıda ayrı ayrı 

başlıklarda açıklanmaktadır. 

7.1.1. SEM Transformatör – Fabrika Kabul Sırasında Yapılan SFRA Parmak İzi Testleri 

SEM Transformatör fabrika kabul sırasında gerçekleştirilen SFRA testlerinde ilk olarak trafolar ve SFRA 

test cihazı bağlantıları gerçekleştirilmiştir (Şekil 35). Bu bağlantılar esnasında trafolar ve test cihazını 

istenmeyen bir arıza durumuna maruz bırakmamak için, bağlantı yapısı ve topraklamalar özenle 

yapılarak, testlere başlamadan önce gerekli kontroller yapılmıştır. 

 

Şekil 35: SEM Transformatör SFRA cihazı bağlantısı 

SFRA test cihazı yazılımı kullanılarak yapılacak test tipleri hazır hale getirilmiştir. Test tipleri yapılacak 

SFRA test metotlarına uygun olarak gruplanmış (açık ve kısa devre) ve her faz için uygun 

isimlendirmeler yapılmıştır (Şekil 36). 
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Şekil 36: Yapılacak SFRA testlerinin gruplandırılması ve isimlendirilmesi 

Sargı ve çekirdek yapısındaki arızaların tespitinde kullanılan uçtan uca açık devre SFRA testleri trafonun 

AG ve OG buşinglerine uygulanmıştır. Sargılardaki herhangi bir değişikliğe karşı çok hassas olan kısa 

devre testleri ise trafonun AG tarafı kısa devre yapılarak OG tarafından uygulanmıştır. Aşağıdaki 

şekillerde (Şekil 37 - Şekil 39) 250 kVA gücündeki SEM marka trafonun SFRA açık devre ve kısa devre 

test sonuçları gösterilmektedir. Fabrika kabul sırasında yapılan SFRA test sonuçları “parmak izi” eğrileri 

olarak kabul edilmiştir. Bu parmak izi eğrileri, saha montajı sonrası gerçekleştirilecek SFRA testlerinde 

referans olarak kullanılmıştır. 

 

Şekil 37: SEM Transformatör 250 kVA – OG tarafında açık devre testi (referans parmak izi) 
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Şekil 38: SEM Transformatör 250 kVA – AG tarafında açık devre testi (referans parmak izi) 

 

Şekil 39: SEM Transformatör 250 kVA – OG tarafında kısa devre testi (referans parmak izi) 

7.1.2. SEM Transformatör – Saha Montajı Sonrası Yapılan SFRA Testleri 

Trafoların nakliye, montaj/demontaj esnasında genellikle iç yapısında çekirdek kayması, sargılarda 

çökme/kopma ve dış yapısında sıkıştırma/tutucu elemanlarında hasarlar meydana gelebilmektedir. 

Böyle bir problemi tespit etmek için, fabrika kabul sırasında alınan parmak izleri referans alınarak, saha 

montaj sonrası SFRA testleri tekrarlanmıştır. Bu testler fabrika kabul sonrasında olduğu gibi uçtan uca 

açık devre ve kısa devre yöntemleri ile gerçekleştirilmiştir. Kayseri trafo ambarında nakliye sonrası 

gerçekleştirilen SFRA testleri bağlantıları Şekil 40’da gösterilmektedir. 
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Şekil 40: Kayseri trafo ambarı SFRA test cihazı bağlantısı 

Şekil 41 – Şekil 43’de 250 kVA gücündeki SEM marka trafonun nakliye sonrası Kayseri trafo ambarında, 

fabrika kabul sırasında yapılan test yöntemleri gerçekleştirilen SFRA test sonuçları gösterilmektedir. 

Fabrika kabul ve saha montaj sonrası gerçekleştirilen testlerin sonuçlarının kıyaslaması bir sonraki 

bölümde açıklanmıştır. 

 

Şekil 41: SEM Transformatör 250 kVA - OG tarafında açık devre testi (saha montaj sonrası) 
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Şekil 42: SEM Transformatör 250 kVA - AG tarafında açık devre testi (saha montaj sonrası) 

 

Şekil 43: SEM Transformatör 250 kVA – OG tarafında kısa devre testi (saha montaj sonrası) 

7.1.3. SEM Transformatör SFRA Test Sonuçlarının Karşılaştırılması 

Şekil 44 ve Şekil 45’de 250 kVA dağıtım trafosunun OG tarafındaki, H1-H2 (A-B) fazları SFRA açık devre 

test sonuçlarının, korelasyon analizörü ile gerçekleştirilen genlik ve faz değerleri karşılaştırmaları 

gösterilmektedir. Megger Frax korelasyon analizörü, seçilen iki testin sonuçlarının kıyaslamasını 

otomatik biçimde hesaplayarak, kıyaslama sonucunu “Conclusion” tablosuna yansıtmaktadır. 

Korelasyon analizöründe, Megger Frax cihazının varsayılan frekans aralıkları ve limit değerleri 

kullanılmıştır. Şekil 44 ve Şekil 45’de gösterildiği gibi, açık devre testi genlik ve faz kıyaslama sonuçlarına 

göre trafonun referans parmak izinde bir bozunum gözlenmemiştir.  
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Şekil 44: H1-H2 (OG) tarafında açık devre testlerinde genlik kıyaslanması (Korelasyon analizi-Genlik) 

 

Şekil 45: H1-H2 (OG) tarafında açık devre testlerinde faz kıyaslanması (Korelasyon analizi-Faz) 

Şekil 46’de 250 kVA dağıtım trafosunun H1-H2 fazları arasındaki SFRA test sonuçlarının DL/T 

standartlarına göre kıyaslaması gösterilmektedir. DL/T standartlarına göre yapılan kıyaslamada da, 

trafonun referans parmak izinde bir bozunum gözlenmemiştir. 
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Şekil 46: H1-H2 (OG) tarafında açık devre testlerinin DL/T standartlarına uygunluğunun kıyaslanması 

7.2. ASTOR Transfortmatör – Fabrika Kabul Sırasında ve Saha Montaj Sonrası 

Yapılan SFRA Testleri 

SFRA AR-GE projesi kapsamında ASTOR marka on adet dağıtım trafolarında da SFRA testleri 

uygulanmıştır. Bu trafolar vektör grubu (DYN11), güç (630 kVA) ve gerilim seviyesi (31,5/0,4 kV) olarak 

birbirleri ile aynı özelliklere sahiptir. SEM marka trafolarda uygulanan SFRA test yöntemlerinden uçtan 

uca açık devre ve kısa devre testleri ASTOR marka trafolarda da uygulanarak sonuçlar alınmıştır.  

7.2.1. ASTOR Transformatör Nakliye Öncesi Yapılan SFRA Parmak İzi Testleri 

Proje kapsamında belirlenen on adet ASTOR marka trafonun fabrika kabulü sırasında SFRA testleri 

yapılarak referans parmak izleri başarılı bir şekilde elde edilmiştir. Yine aynı şekilde (1) trafoların AG ve 

OG tarafına uçtan uca açık devre testi; (2) OG tarafına kısa devre testi uygulanmıştır (Şekil 47– Şekil 

50). 

 

Şekil 47: ASTOR Transformatör 630 kVA-Trafo açık ve kısa devre SFRA frekans tepkimeleri (referans parmak izi) 
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Şekil 48: ASTOR Transformatör 630 kVA-OG Açık devre frekans tepkimeleri (referans parmak izi) 

 

Şekil 49: ASTOR Transformatör 630 kVA-AG Açık devre frekans tepkimeleri (referans parmak izi) 
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Şekil 50: ASTOR Transformatör 630 kVA-OG Kısa devre frekans tepkimeleri (referans parmak izi) 

7.2.2. Bağlantı Hatasının Sonuçlara Etkisi 

SFRA testleri esnasında bağlantıların doğru ve güvenlir olarak yapılması gerekmektedir. Bu bağlantıların 

yapısı hem test sonucunun doğruluğunu hem de cihazın güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. 

Şekil 51‘de ASTOR Transformatör fabrika kabul sonrası SFRA testleri esnasında, orta gerilim H1-H2 (A-

B) fazları arasında yanlış bağlantıdan kaynaklı açık devre testinin yanlış bağlantı ve doğru bağlantı 

sonuçları gösterilmektedir. Yanlış bağlantı sonucu alçak frekans ve orta frekans aralıklarında ciddi 

bozulmalar gözlemlenmiştir. Bağlantı yapısı kontrol edilip trafo tekrar test edilerek doğru sonuç elde 

edilmiştir. 

 

 

Şekil 51: ASTOR Transformatör 630 kVA-Doğru ve yanlış bağlantı durumlarında alınan frenaks tepkimeleri 
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7.2.3. ASTOR Transformatör – Saha Montajı Sonrası Yapılan SFRA Testleri 

Fabrika testleri yapılan on adet Astor marka trafoların beş tanesinde saha montajı sonrası SFRA testleri  

gerçekleştirilmiştir. Diğer beş adet trafoda nakliye sonrası SFRA testleri yapılmamış olup, ileride trafo 

bakım zamanı SFRA testleri yapılacak ve sonuçlar referans parmak izleri ile kıyaslanacaktır. Saha 

montajı sonrası test yapılan bir ASTOR marka trafonun açık ve kısa devre SFRA test sonuçları Şekil 52 -

Şekil 54’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 52: ASTOR Transformatör 630 kVA-OG-Açık devre frekans tepkimeleri (saha montaj sonrası) 

 

Şekil 53: ASTOR Transformatör 630 kVA-AG-Açık devre frekans tepkimeleri (saha montaj sonrası) 
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Şekil 54: ASTOR Transformatör 630 kVA-OG-Kısa devre frekans tepkimeleri (saha montaj sonrası) 

7.2.4. ASTOR Transformatör SFRA Test Sonuçları Karşılaştırılması 

Saha montajı gerçekleştirilen bir adet ASTOR trafonun, korelasyon ve DL/T analizörü metodları ile 

yapılan test sonuçları kıyaslamaları Şekil 55, Şekil 56 ve Şekil 57’de gösterilmiştir. Kıyaslama sonuçlarına 

göre, trafonun nakliye esnasında herhangi bir arızaya maruz kalmadığı anlaşılmaktadır.  

 

Şekil 55: H1-H2 (OG) tarafında kısa devre testlerinin korelasyon analizi ile kıyaslanması (Genlik) 
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Şekil 56: H1-H2 (OG) tarafında kısa devre testlerinin korelasyon analizi ile kıyaslanması (Faz) 

 

Şekil 57: H1-H2 (OG) tarafında kısa devre testlerinin DL/T analizörü ile kıyaslanması (Genlik) 

7.2.5. ASTOR Arızalı Transformatörün SFRA Test Yöntemi İle İncelenmesi 

Şekil 58’de, referans parmak izi fabrika kabul testlerinde alınmamış olan başka bir 630 kVA dağıtım 

trafonun SFRA test sonuçları gösterilmektedir. Yapılan testler sonucunda trafonun AG ve OG 

tarafındaki üçüncü fazları olan “C” (H3-H1) ve “c” (X3-X0) fazlarının sargılarında tipik bir bozulma 

olduğu gözlemlenmiştir. Bu faz eğrileri, diğer fazlardan alınan SFRA eğrileri ile karşılaştırıldığında (faz 

bazlı karşılaştırma), 1-10 kHz arasında belirgin bozulmalar saptanmıştır.  
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Şekil 58: ASTOR Transformatör 630 kVA-Aızalı trafo SFRA test sonuçları 

Trafonun kendi referans parmak izi olmadığından, aynı tip başka sağlam bir trafonun parmak izi eğrileri 

ile kıyaslama yapılmıştır (tip tabanlı karşılaştırma). Arızalı trafonun SFRA test sonuçları, güç, gerilim, 

vektör grubu ve diğer özellikleri aynı sağlam bir trafonun parmak izi eğrileri ile kıyaslanmıştır. Şekil 59 

ve Şekil 60’da arızalı dağıtım trafosu ve aynı tip sağlam trafonun AG ve OG taraflarında “C” ve “c” 

fazlarının korelasyon analizi ile karşılaştırmalarının sonuçları gösterilmektedir. Bu sonuçlar 

incelendiğinde, arızalı  ve sağlam trafo eğriler arasında 1 – 100 kHz bandında ciddi bir sapma olduğu 

gözlemlenmektedir.  

 

Şekil 59: ASTOR Transformatör 630 kVA-C (OG) fazı korelasyon analizörü ile karşılaştırılması 
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Şekil 60: ASTOR Transformatör 630 kVA-c (AG) fazı korelasyon analizörü ile karşılaştırılması 

Şekil 61 ve Şekil 62’de korelasyon analizi yapılan trafonun AG ve OG tarafındaki fazların (X3-X0 ve H3-

H1) DL/T analizörü ile karşılaştırma sonuçları gösterilmektedir. Korelasyon analizlerinde görüldüğü gibi 

DL/T analizörü sonuçları arızadan kaynaklı sapmanın düşük frekans bölgesinde oluştuğunu 

göstermiştir. 

 

Şekil 61: ASTOR Transformatör 630 kVA-C (OG) fazı DL/T analizörü ile karşılaştırılması 
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Şekil 62: ASTOR Transformatör 630 kVA-c (AG) fazı DL/T analizörü ile karşılaştırılması 

7.3. BEST İndirici Merkez Güç Trafosu – Bakım Sırasında Yapılan SFRA Testleri 

SFRA AR-GE projesi kapsamında, KCETAŞ proje ekibi tarafından BEST marka bir adet indirici merkez 

(İM) güç trafosuna, trafonun bakım döneminde SFRA testleri uygulanmıştır. Trafonun üretim yılı 1990, 

vektör grubu DYN5, 10 MVA gücünde ve gerilim seviyesi 33/15,8 kV değerindedir. SEM ve ASTOR marka 

trafolarda uygulanan SFRA test yöntemleri (uçtan uca açık devre ve kısa devre testleri) BEST İM 

trafosuna da uygulanarak sonuçlar alınmıştır. 

BEST İM trafo testleri öncesinde trafonun enerjisi 6 saat öncesinden kesilerek soğumaya bırakılmıştır 

ve trafo tamamen soğuduktan sonra test hazırlıklarına başlanılmıştır. SFRA test cihazı ve trafonun 

güvenliği açısında yapılan bütün testlerde bağlantı yapılarına özen gösterilmiştir (Şekil 63). 

 

Şekil 63: BEST İM Trafo - SFRA testi 

Şekil 64, Şekil 65 ve Şekil 66’da 10 MVA İM trafosunun 33 kV ve 15,8 kV taraflarındaki SFRA test 

sonuçları gösterilmektedir. Şekillerde de görüldüğü gibi, SFRA test sonuçlarına göre bir arıza veya arıza 
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başlangıç belirtisi gözlenmemiştir. Diğer yandan, bu trafoya daha önceden herhangi bir SFRA testi 

uygulanmamış olduğundan, referans bir SFRA parmak izi mevcut değildir. Bununla birlikte, 

gerçekleştirilen bu ilk SFRA test sonuçları, ileride gerçekleştirilecek olan SFRA testlerinde referans 

olarak kullanılabilecektir. 

 

Şekil 64: BEST İM Trafo – 33 kV tarafında açık devre testi 

 

Şekil 65: BEST İM Trafo – 33 kV tarafında kısa devre testi 
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Şekil 66: BEST İM Trafo – 15,8 kV tarafında açık devre testi 
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8. Sonuçlar 

“SFRA Tekniği ile Trafo Kestirimci Bakım Stratejisi AR-GE Projesi” kapsamında geliştirilen SFRA test  

prosedürleri ile, proje kapsamında tedarik edilen Megger FRAX-101 SFRA Test Cihazı ile, KCETAŞ’ta 

belirlenen pilot trafolarda başarıyla gerçekleştirilen SFRA testlerinde elde edilen en önemli sonuçlar 

aşağıda maddeler halinde özetlenmiştir: 

• Yeni satın alınan dağıtım trafolarının fabrika kabul testleri kapsamında SFRA testleri yapılması, 

trafoların referans SFRA parmak izinin oluşturulması açısından oldukça önemlidir.  

 

• Referans SFRA parmak izi belirlenen trafolara, sahaya sevkiyat sonrası ve bakım dönemlerinde 

gerçekleştirilecek olan SFRA testleri ile, kısa devre, yıldırım düşmesi v.b. olaylar sonrası 

trafoların sargılarında ve/veya çekirdeğinde meydana gelebilecek ve ileride uzun süreli 

kesintilere sebep olabilecek yıpranmaların/arıza başlangıçlarının tespit edilebileceği 

anlaşılmıştır.  

 

• SFRA testlerinin kıyaslanması, arıza durumunda sapmanın derecesi ve frekans aralığının 

belirlenmesi Megger FRAX-101 yazılımın özelliklerinden DL/T 911-2004 Standardı/korelasyon 

teknikleri ile saptanabildiği anlaşılmıştır. DL/T 911-2004 Standartları, frekans aralıklarını üç 

bölmeye bölmekte ve her frekans aralığında en kötü arıza durumu düşünülerek uygun görece 

faktörü ile analizler yapılmaktadır. Korelasyon tekniğinde ise, DL/T 911-2004 standardından 

farksız olmakla beraber, analizlerde kullanılan frekans aralıklarını ve limitlerini değiştirmeyi 

mümkün kılmaktadır. Her iki metod ile frekans aralıklarında oluşabilecek sapmaların hangi 

arıza tipine uygun olduğunun tespiti anlaşılmıştır (Tablo 3). 

Tablo 3: Frekans ve bozulma tiplerine göre görece (relatif) faktör aralıkları 

 
 

• SFRA test sonuçlarının Megger FRAX-101 test yazılımı ile Bode diyagramı üzerinde ve geniş 

frekans aralıklarında gösteriminin mümkün olduğu anlaşılmıştır. Bu frekans aralıkları FRAX-101 

yazılımında düşük frekans, orta frekans ve yüksek frekans olarak üç gruptan oluştuğu 

gözlemlenmiştir. Ayrıca bu frekans aralıklarında oluşabilecek frekans sapmalarının farklı arıza 

tiplerine karşılık geldiği tespit edilmiştir (Tablo 4). 

Deformasyon Derecesi Görece Faktörü (R)

Şiddetli bozulma RLF<0.6

Belirgin bozulma 1>RLF>=0.6 / RMF<0.6

Hafif bozulma 2>RLF>=1 / 0.6<=RMF<1

Normal RLF>=2, RMF>=1 ve RMF>=0.6 

RLF: Alçak frekans görece faktörü(1-100kHz)

RMF: Orta frekans görece faktörü(100-600kHz)

RHF: Yüksek frekans görece faktörü(600-1000kHz)
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Tablo 4: Frekans aralıklarına göre genel arızalar 

 
 

• Henüz SFRA parmak izi olmayan trafolarda gerçekleştirilecek olan ilk SFRA test sonuçlarının 

yorumlanmasında, aynı marka ve tipte olan ve SFRA parmak izi olan trafoların SFRA 

sonuçlarından yararlanılabileceği anlaşılmıştır. Nitekim, bir adet pilot trafoda bu yaklaşımla 

gerçekleştirilen SFRA testlerinde arıza başarıyla tespit edilmiştir.  

 

• SFRA test sonuçlarının doğru alınabilmesi için; test cihazı, test edilecek trafo ve sonuçların 

aktarılacağı bilgisayar arasındaki bağlantıların çok dikkatli ve güvenli bir biçimde olarak 

yapılması gerekir. Nitekim, proje kapsamında yanlış bağlantı sonucu alçak frekans ve orta 

frekans aralıklarında ciddi bozulmalar gözlemlenmiştir.  

 

• Projede elde edilen sonuçlar, SFRA testlerinin transformatör kestirimci bakım stratejilerine 

eklenebileceğini göstermiştir.  

 

  

Frekans Aralıkları Arıza Tipi

Sargılarda/Çekirdekte kısa devre

Topraklama arızaları

Sargılarda deformasyon

Sargılarda radyal ve eksensel hareketlilik

Yüksek Frekans (High-Frequency) Kademe ve bağlantı kaynaklı arızalar

Alçak Frekans (Low-Frequency) 

Orta Frekans (Medium-Frequency)
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1. Giriş 
Bu test prosedürü dökümanı, “SFRA (Sweep Frequency Response Analysis) Tekniği ile Trafo Kestirimci 

Bakım Stratejisi AR-GE Projesi” çalışmaları kapsamında geliştirilmiştir. ARGE Projesi kapsamında 

belirlenen ve tedarik edilen SFRA test cihazı; Megger FRAX-101 olup, prosedür hazırlanırken SFRA 

testlerinin bu cihaz ile gerçekleştirileceği varsayılmıştır. Diğer yandan, test prosedüründe yer alan 

süreçler farklı bir cihaz ile yapılacak testlere uygulanabilir.  

SFRA testleri için geliştirilen test prosedürünün anahtar süreçleri ve akış şeması Şekil 1’de 

gösterilmiştir. Şekil 1’de de gösterildiği gibi, SFRA testleri test öncesi hazırlık ile başlamakta ve test 

sonuçlarının yorumlanması ile tamamlanmaktadır. Her bir sürece ait detaylar prosedür dökümanında 

ayrı ayrı başlıklarda açıklanmıştır.  

 

 

Şekil 1. Test prosedürünün anahtar süreçleri 

 

2. SFRA testleri öncesi hazırlık 
Test öncesi yapılması gereken hazırlıklar bu bölümde açıklanmıştır. Bu hazırlıklar, SFRA testlerinin 

başarılı bir şekilde gerçekleşmesi ve sonuçların yorumlanabilmesi için oldukça önemlidir. 

 Test edilecek trafo, öncelikli olarak enerjisi kesilerek, şebekeden tamamen izole edilmelidir.  

 Trafonun enerjisi kesildikten sonra en az 4 saat soğuması gerekir.  

 Test için gerekli olan ve aşağıda belirtilen cihaz ve ekipmanlar hazır bulundurulmalıdır (bkz. 

Şekil 2): 

 SFRA test cihazı 

 SFRA test cihazı güç kablosu 

 C ve G kelepçeleri 

 Koaksiyel kablolar (ölçüm ve kaynak-referans) 

 Toraklama kabloları 

 Topraklama kelepçeleri 

 Laptop – SFRA test cihazı 

ilişkilendirilmesi için USB kablosu/ 

Bluetooth aparatı 

 Taşınabilir bilgisayar (Laptop) 

 SFRA test yazılımı (Taşınabilir 

bilgisayara yüklenmiş olmalıdır) 

 Laptop/SFRA test cihazı için gerekli 

olabilecek enerji (SFRA test cihazı 

şarj edilebilen pil içermektedir. Pil, 

ölçümler sırasında en az 3 saat, boşta 

ise 12 saate kadar dayanabilmektedir. 

SFRA Testleri 
Öncesi Hazırlık 

SFRA Test 
Cihazının Test 

Edilecek 
Transformatör ile 

Bağlantısı

SFRA Test 
Yönteminin 
Belirlenmesi

SFRA Testlerinin 
Gerçekleştirilmesi

SFRA Test 
Sonuçlarının 

Yorumlanması

Şekil 2: SFRA test cihazı ekipmanları 
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3. SFRA test cihazının test edilecek transformatör ile bağlantısı 
Bir diğer önemli husus; SFRA test cihazının test edilecek transformatör ile doğru ve güvenli olarak 

bağlantısıdır. SFRA test cihazının test edilecek transformatör ile bağlantısına yönelik genel şema Şekil 

3’te gösterilmiştir. Bağlantının detayları ise aşağıda açıklanmıştır. 

 

Şekil 3: SFRA test cihazı bağlantı şeması 

 SFRA test cihazı ve taşınabilir bilgisayar arasında USB veya Bluetooth üzerinden bağlantı 

yapılması gerekmektedir. 

 SFRA test cihazının; kaynak (sarı), referans (kırmızı) ve ölçüm (siyah) analog giriş ve çıkışları 

koaksiyel kablolar ile uygun olarak bağlanmalıdır (bkz. Şekil 4).  

 

Şekil 4: SFRA test cihazı – Laptop – Koaksiyel kabloların bağlantıları 

 Bir ucu SFRA test cihazına bağlanan koaksiyel kabloların diğer uçları trafo burçlarına bağlanacak 

olan C kelepçelerinin üzerindeki uygun girişlere bağlanmalıdır. Kaynak ve referans analog 

girişleri birlikte, ölçüm analog çıkışı ise ayrı olarak C kelepçelerine bağlanmalıdır (bkz. Şekil 5). 
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Şekil 5: C kelepçesi – Koaksiyel kablo – Trafo burç bağlantıları 

 SFRA Test cihazı ve C kelepçeleri güvelik açısında topraklama kablosu ile topraklanmalıdır (bkz. 

Şekil 6). 

 

Şekil 6: SFRA FRAX-101 test cihazı ve trafo toprak bağlantıları 

 C kelepçeleri topraklama kablolarının trafo gövdesine temas etmemesi gerekmektedir. Bunun 

için topraklama kablolaları G kelepçeleri trafo üzerine tutturularak gergin bir yapı sağlanabilir 

(bkz. Şekil 7). 

 

Şekil 7: G kelepçesi topraklama kablosu gerginliğini ayarlama 
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4. SFRA test yönteminin belirlenmesi  
ARGE Projesinde yapılan araştırma sonuçlarına göre, standart SFRA test yöntemleri içerisinde en yaygın 

olarak kullanılan yöntem “açık devre” ve “kısa devre” testleridir. Bu yöntemler, bağlantı yapısı olarak 

birbirlerine benzerdir. Açık devre testlerinde trafonun her iki tarafınada (primer ve sekonder) SFRA 

testleri uygulanmaktadır. Ölçümler primer tarafta yapılıyor ise sekonder taraf boş bırakılır/sekonder 

tarafta yapılıyor ise primer taraf boş bırakılır. Açık devre testi, trafo sargıları ve çekirdek yapısındaki 

arızaların belirlenmesinde kullanılır.  

Kısa devre testlerinde, trafonun alçak gerilim tarafı (sekonder) kısa devre edilerek ölçümler primer 

tarafta yapılır. Bu test yöntemi sargı üzerindeki herhangi bir değişikliğe karşı çok hassastır. Bu nedenle, 

sargılarda gelen ve ileride istenmeyen arıza durumuna neden olabilecek eksensel ve radyal hareketi 

tespit etmede tercih edilen yöntemdir. 

Test bağlantılarının yapılmasından önce hangi test yönteminden başlanılacağı belirlenmesi 

gerekmektedir. SFRA test yöntemlerinde önceliği bulunan bir test yöntemi bulunmamaktadır. Test 

personelinin bu noktada dikkat etmesi gereken husus, açık devre ve kısa devre test yöntemlerinin 

bağlantı yapısı olacaktır. Bağlantıların test yöntemlerine göre gerçekleştirilmesi aşağıda maddeler 

halinde açıklanmıştır: 

Uçtan uca açık devre testi: 

 Kaynak ve referansın bağlı olduğu C kelepçesi test edilecek faza bağlanmalıdır. 

 Ölçümün bağlı olduğu C kelepçesi ölçümün yapıldığı taraftaki (primer/sekonder) nötre 

bağlanmalıdır. 

 Eğer ölçüm yapılan tarafta nötr mevcut değil ise yanındaki faza bağlanarak ölçüm alınır (Örnek: 

Kaynak ve referans A fazı-ölçüm B fazı / Kaynak ve referans a fazı-ölçüm b fazı).   

 Eğer ölçüm trafonun primer tarafında yapılıor ise sekonder tarafı boş bıraklılır./ Sekonder 

tarafında yapılıyor ise primer tarafı boş bırakılır. 

 

Şekil 8: Uçtan uca açık devre bağlantı yapısı ve tipik yanıtı 

Uçtan uca kısa devre testi: 

 Kaynak ve referansın bağlı olduğu C kelepçeleri ölçüm yapılacak faza bağlanmalıdır. 

 Ölçümün bağlı olduğu C kelepçesi ölçümün yapıldığı taraftaki (primer/sekonder) nötre 

bağlanmalıdır. 
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 Eğer ölçüm yapılan tarafta nötr mevcut değil ise yanındaki faza bağlanarak ölçüm alınır (Örnek: 

Kaynak ve referans A fazı-ölçüm B fazı / Kaynak ve referans a fazı-ölçüm b fazı).   

 Kısa devre testlerine başlanılmadan önce trafonun sekonder tarafı (alçak gerilim) fazları 

birbirleri ile kısa devre yapılmalıdır.  

 

Şekil 9: Uçtan uca kısa devre bağlantı yapısı ve tipik yanıtı 

5. SFRA testlerinin gerçekleştirilmesi 
SFRA test yazılımı, yapılan SFRA test sonuçlarının testler sırasında bilgisayar ortamında izleme imkanı 

sunmaktadır. Ayrıca bu yazılım, testlerin tiplere göre isimlendirilmesi ve gruplandırılması, testin 

başlatılması/durdurulması, test sonuçlarının analiz edilmesi gibi işlemlerin yapılabildiği bir kontrol 

merkezi olarak da kabul edilebilir.  

Bağlantılar gerçekleştirildikten sonra SFRA testleri için gerekli aşamalar aşağıda maddeler halinde 

verilmiştir: 

 SFRA yazılımı açılarak “File” sekmesi altından “New Test” seçilmelerek yeni test oluşturulur 

(bkz. Şekil 10). 

 

Şekil 10: Yeni test oluşturmak 
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 Yeni test oluştur seçiminin ardından ölçüm tipleri ekranı gelecektir. Bu ekranda mevcut olan 

bir tarama grubu seçilmeli veya kullanıcıya özgü yeni bir tarama grubu oluşturulmalıdır (bkz. 

Şekil 11). 

 

Şekil 11: Tarama grubu ve test isimlerinin seçilmesi/oluşturulması 

 Tarama grubu oluşturulduktan sonra yapılacak testler fazlara göre birbirinde ayırt edebilmek 

için isimlendirilmelidir.  

 Tarama grupları ve yapılacak testlerin isimleri tamamlandıktan sonra gelen isim etiket ekranına 

testi yapılan trafonun seri numarası, gerilim/güç değeri, vektör grubu, üretici v.b. bilgiler 

girilmesi gerekmektedir. (Bu bilgiler ileride yapılacak testler için önemlidir. Bkz. Şekil 12) 

 

Şekil 12: Trafo bilgilerinin girileceği isim etiket ekranı 

 Trafo bilgilerinin girilmesinin ardından yapılacak testlerin kaydedileceği yerin belirlemesi 

gerekmektedir. İleride ve diğer trafo testleri göz önünde bulundurularak yapılan testleri klasör 

içerisinde belirli bir düzende olması önerilmektedir. 
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 İsimlendirmeler tamamlandıktan sonra laptop ve SFRA test cihazı arasında “Connect” (veya F7) 

butonuna tıklanarak ilişkilendirme sağlanır (bkz. Şekil 13). 

 

Şekil 13: SFRA test cihazının laptop ile ilişkilendirilmesi ve testin başlatılması 

 Testin başlatılması için “Start” (veya F9) butonuna tıklanması gerekmektedir. Bu işlemden 

sonra test başlatılmış olacaktır ve ekran üzerinde analiz sonuçları izlenebilecektir. Bu uygulama 

testi yapılacak her faz için tekrarlanmalıdır. Test edilecek faz üzerinde kelepçelerin yerleri 

değiştirilmelidir. 

6. SFRA test sonuçlarının yorumlanması 
SFRA test yazılımı, SFRA testlerinin kıyaslanması, arıza durumunda sapmanın derecesini ve frekans 

aralığını belirlenebilmesi için “Analyzers” (Analizör) özelliği kullanılmaktadır. Ayrıca sonuçların 

karşılaştırılarak yorumlanması ve arızanın mevcut olduğu frekans aralığındaki sapma limiti gibi değerler 

bu özellik içerisinde istenilen aralıkta ayarlanabilmektedir. Analizör sekmesi altında iki adet analiz 

metodu bulunmaktadır. Bu analizör yöntemlerinin kullanımı aşağıda açıklanmaktadır: 

 Test sonuçları karşılaştırılacak analizler öncelikli olarak ana ekranda seçilir. (Farklı test veya aynı 

test sonuçlarındaki fazlar için seçilebilir (bkz. Şekil 14). 

 

Şekil 14: Karşılaştırılacak test sonuçlarının seçilmesi 



 

65/77 
 

 “Configuration” sekmesi altında “Analyzers” seçeneği seçilir. Açılan pencerede “Correlation 

analysis” ve “DL/T 911-2004 Analzer” olmak üzere iki adet analiz tipi bulunmaktadır. Bu ekran 

üzerinde istenilen bir analiz tipi veya her iki analiz tipide aynı anda seçilebilir (bkz. Şekil 15).  

 

Şekil 15: Analizör seçim ekranı 

 Analiz tipleri seçilip “OK” butonuna tıklandıktan sonra otomatik olarak yazılım seçili analizleri 

karşılaştırarak ekrana yansıtacaktır. 

 

“DL/T 911-2004 Analzer” analizör tipi, frekans bandını üç bölmeye ayrılmaktadır ve her frekans 

aralığı farklı relatif faktörlere sahiptir. Bu relatif faktörler trafo sargılarındaki deformasyon 

derecesini belirlemektedir ve analizlerde relatif faktör fonksiyonunu hesaplamaktadır.  Bu 

hesaplamalar trafo sargıları üzerinde en kötü deformasyon derecesi göz önüne alınarak 

değerlendirilir. 

 

 

Şekil 16: DL/T 911 analizörü ile karşılaştırma 

“Correlation analysis” analiz tipi, “DL/T 911-2004 Analzer” ile aynı yapıya sahiptir. İki analiz tipi 

arasındaki fark, kullanıcaya özel analizör oluşturmak için frekans aralıklarını ve bu frekans 

aralıklarındaki limitleri değiştirmek mümkündür. Ayrıca korelasyon analizleri ayar sekmesi 

altında yeni bir frekans aralığı oluşturulabilir veya mevcut frekans aralıkları kaldırılabilir. 
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“Correlation analysis” analizörü frekans aralıkları ve limitler üzerinde değişiklik yapılmak 

isteniyor ise “Analyzers” ekranında “Correlation analysis” seçilir. Sağ altda bulunan “Settings” 

butonu ile analizör ayar ekranı açılır. Bu ekran üzerinde frekans aralıkları değiştirilebilir veya 

yeni bir frekans aralığı oluşturulabilir. Ayrıca arıza sapma limitleri frekans aralıklarına göre 

istenilen değerde değiştirilebilir (bkz. Şekil 17). 

 

 

Şekil 17: Korelasyon analizörü fekans aralıkları ve limitleri 

 

 Yapılan karşılaştırmanın sonucu her iki analiz yöntemi için ekranın altındaki tabloda 

gösterilecektir (Şekil 18). 

 

 

Şekil 18: Korelasyon analizörü ile karşılaştırma 
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EK-2. Proje İle İlgili Yayınlanan Makale  
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SUMMARY 

 
Transformers are one of the most important equipment of electrical transmission and distribution systems. 

Sweep Frequency Response Analysis (SFRA) test method is predominantly characterized by the ability to 

detect mechanical and electrical failures of transformers, and therefore, it is implemented in many utilities 

particularly in transmission sector for more than 15 years. By this method, the smallest fault in the core and 

winding structure of the transformer can be detected graphically by the transmitted low voltage signals. This 

study presents consideration of the SFRA technique by a distribution company, KCETAS, in Turkey in the 

context of reliability based maintenance strategy. SFRA tests are performed for some pilot distribution 

transformers initially during factory acceptance tests. Fingerprints of the pilot transformers are recorded 

before transporting them to site. SFRA tests are repeated after the transportation in order to detect mechanical 

failures, if any, during the transportation. SFRA tests are also performed for some transformers during 

maintenance period. It is observed that the SFRA test gives a strong indication about the failures in the 

transformers and saves effort and time of staff for failure detection. 
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1. INTRODUCTION 

 

Transformers are at the head of the most important network equipment on the road from the 

production of electric energy to the use of the last customer. These equipments, which form the basis 

of transmission and distribution networks, carry the risk of electrical, mechanical and thermal 

breakdown during their lifetime. Breakdowns in transformers brings electricity interruptions and 

serious costs. Transformer fault diagnosis is a critical issue in maintenance planning for existing 

power systems prone to a state-based maintenance scheme. SFRA technigue has been used frequently 

by transformer manufacturers, transmission and distribution companies worldwide in recent years. 

This technique is a powerful diagnostic technique for evaluating the mechanical condition of 

transformer windings and defects in the iron core. Unlike other techniques, the most important 

feature is that it has the ability to detect even minor faults on the transformer without ignoring it. 

In this study, breakdowns in transformers are explained generally at the beginning (Chapter 2). In 

Chapter 3, the general principles of the SFRA test technique are presented. SFRA test methods 

applied in field conditions are described in Chapter 4. The application of the SFRA test applied to 

one of the selected pilot transformers in KCETAŞ is addressed in Chapter 5. Section 6 describes the 

comparison of a pilot transformer with SFRA tests after factory acceptance and post-shipment. In 

this section the comparison of the SFRA test results of a faulty transformer is also examined. The 

results obtained from the research are given in Chapter 7. 

 

2. GENERAL BREAKDOWNS IN TRANSFORMERS 

 

Transformers are one of the most important equipments of electrical transmission and distribution 

system. In electric networks, breakdowns in auto-transformers, power transformers and distribution 

transformers cause long interruptions and financial losses.  

Defects in transformers are usually the result of small breakdowns that start after mechanical impacts 

grow over time. These initially small faults turn into transformer breakdowns resulting in permanent 

interruption over time [1]. In Figure 1 the deformation occurring in the transformer windings  (1), 

the short circuit (2), the winding break (3) and breaks in the clamping element (4) such fault types 

are shown. 

 

 
Figure 1: Transformer fault types [1][2][3] 
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3. SFRA TECHNIQUE GENERAL PRINCIPLE 

 

The SFRA method comes to the forefront with its ability to detect mechanical and electrical faults 

that can not  be detected by any other method and has been used by many transmission and 

distribution companies around the world for many years. The distance between the conductors of the 

transformers forms a capacitance, and because each winding has its own inductance and resistance, 

the transformers can be considered as the RLC network. A physical damage to the transformers may 

cause a change in the RLC equivalent circuit. The distance between the windings affects the capacity 

ratio, and as a result of this change in the distance, the capacitance value changes proportionally. It 

is possible to predict the changes in the RLC circuit using the SFRA method.SFRA is based on 

measuring the input and output signals by applying a low voltage signal at different frequency values 

to the transformer windings. When a transformer is subjected to the SFRA test, four terminals are 

used. These  terminals can be classified as a pair of inputs and a pair of outputs. It can be modeled 

as a two-port network structure, as seen in Figure 2 [4]. 

 

 
Figure 2: Modelling of transformers windig [4] 

 

The transfer function of this network can be expressed as the Fourier transform H (jω) in the 

frequency domain  (ω = 2πf). 

 
 

 

𝐻(jω) =
𝑉ç𝚤𝑘𝚤ş(jω)

𝑉𝑔𝑖𝑟𝑖ş(jω)
 

 

(1) 

 

While it is quite advantageous to draw the H(jω) transfer function logarithmically over a wide 

frequency range on the bode diagram, it achieves a stable solution. The Bode amplitude diagram 

represents the amplitude of the frequency response of the system and is usually measured in decibels 

(dB). The Bode phase diagram expresses the phase shift in the system. Both diagrams are drawn 

against the horizontal axis where the logarithm of the frequency is found. Therefore, it is 

advantageous to use the bode diagram which is preferred by engineers in SFRA test methods [4]. 

 
 

 

A(𝑑𝐵) = 20𝑙𝑜𝑔10(𝐻(jω)) 
 

(2) 

 
 

A( ) = tan − 1(𝐻(jω)) 
 

(3) 

 

The reference fingerprint (Reference - Fingerprint - Figure 3) is the identification curve of the 

transformer itself. This reference is used for future comparisons and ensures the continuity of the 

energy by avoiding possible disasters in any pre-failure analysis. 
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Figure 3: Reference Fingerprint [5] 

 

4. SFRA METHODS 

 

The SFRA test technique is a comparative measurement method and reference data must be available 

to analyze these test results. The following three methods are commonly used to evaluate measured 

traces: 

Time Based: The current SFRA results are interpreted by comparing the same transformer tested 

with the previous SFRA test results. 

Typ Based: In type-based comparisons, SFRA results are compared with other transformer results 

of the same type and design. 

Phase Compersion: A phase-based comparison is a method in which the current SFRA results of a 

phase are compared with the results of the other phases of the same transformer being tested. 
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Figure 4: Comparative tests [6] 

 

5. SFRA TESTS 

 

SFRA tests can be performed with many devices belonging to different manufacturers. Although 

these devices differ as a manufacturer or model, they are unique in terms of usage technique and 

functional features. 

SFRA tests are usually performed on all the coils. The transfer function of each test can be compared 

with the reference data. Figure 5 shows the SFRA test results of a distribution transformer applied 

on the low voltage (LV) and medium voltage (MV) sides of a 630 kVA power in KCETAŞ. These 

tests were carried out using the Megger FRAX-101 SFRA tester and software. During the tests, open-

circuit and short-circuit analysis results were used as the most common type of SFRA measurement 

types. In addition, these results may be accepted as the fingerprint curves of the tested transformer, 

as well as those received after the factory acceptance. 

 

 
Figure 5: 630 kVA distribution transformer fingerprint test 

End to end open circuit test 

(LV-side of transformer) 

 

End to end short circuit test 

(MV-side of transformer) 

End to end open circuit test 

(MV-side of transformer) 
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During the SFRA tests, the connections must be made correctly and reliably. The structure of these 

links both directly affect test results and play a major role in the safety of the device. During the 

SFRA tests in Figure 6, the open circuit test of the MV "A" (H1-H2) phase is incorrect and the correct 

connection results are shown. As a result of wrong conncection significant degradation has been 

observed in the low-frequency and medium-frequency ranges. After checking and correcting the 

connection structure, open circuit analysis on "A" phase windings was repeated and the test result 

was taken correctly. 

 

 
Figure 6: Correct and faulty connection in SFRA tests 

 

6. EXAMINATION OF SFRA TEST RESULTS 

 

The regular operation of the factory and field SFRA tests of transformers, the main element of the 

electrical energy system, is important in terms of the prevention of undesired energy interruptions 

and the continuity of energy quality, by predicting possible failures. SFRA is a comparative 

measurement method that analyzes test results with reference data. It is advantageous to use a 

logarithmic scale on the bode diagram for the frequency and logarithmically plot it over a wide 

frequency range, as well as to obtain a stable solution. The Megger FRAX-101 SFRA tester software 

offers the user the ability to easily compare the results using the analyzer feature. It is also easy to 

determine which frequency range and degree of defects originate from faults. Through the analyzer 

feature, correlations and DL/T 911-2004 analyzes can be performed. The DL/T 911 analyzer is based 

on the standards of the People's Republic of China Electricity Energy Industry. It evaluates the 

electrical and mechanical integrity of the transformer and specifies the basic requirements for SFRA 

analysis. Correlation analysis is a copy of DL/T 911 analyzer as structure and analysis feature. The 

only difference with the DL/T 911 analyzer is that it makes it possible to create a special analyzer by 

changing the frequency ranges and limits in this range [7] [8]. 

Figure 7 and Figure 8 show the comparison of the short circuit SFRA test results of the "A" (H1-H2) 

phases on the MV side of the 630 kVA distribution transformer after factory acceptance and post-

shipment comparison with DL/T 911 standards analysis. At the bottom of the screen the results 

screen evaluates the low, medium and high frequency ranges separately and reflects the state of the 

transformer on this screen. 
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faulty connection 
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Figure 7: Comparison of SFRA test before and after transport with correlation analysis 

 

 
Figure 8: Comparison of SFRA test before and after transport with DL/T 911 analyzer 

 

Figure 9 shows the SFRA test results of a defective 630 kVA distribution transformer. Before this 

transformer was sent to the field to be energized, the SFRA test was applied to detect any possible 

mechanical change. As a result of the tests made it has been observed that the transformer is a typical 

change in the windings of the phases "C" (H3-H1) and "c" (X3-X0), which are the third phases of 

the LV and MV sides. It has been found that these phase curves are significantly degraded between 

1-10 kHz when compared with the SFRA curves obtained from other phases (phase-based 

comparison). Since these breakdowns are the risk of encountering short circuit and open circuit 

conditions, investigations have been started on the transformer without being ignored. 
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Figure 9: Test results in SFRA-faulty transformer (Short circuit and Open circuit tests) 

 

Since the faulty transformer reference data is not included in the factory acceptance tests, it has been 

decided to compare this transformer with the fingerprint curve of another robust transformer of the 

same type. The SFRA test results of the defective transformer are compared in detail with the 

fingerprint curves of a robust transformer of the same type as the power, voltage, vector group and 

other features. Figure 10 and Figure 11 show the results of the comparison with the correlation 

analysis of the phases "C" and "c" on the LV and MV sides of the faulty distribution transformer and 

the same type of robust transformer. As a result of the tests on both sides of the transformer, it is 

observed that there is a serious deviation and deterioration in the low frequency region (1 - 100 kHz) 

between the defective transformer and the intact transformer curves. In the results table of these 

analyzes, the severity of the deterioration was determined as the obvious failure and the suspicious 

failure. 

 

 
Figure 10: Comparison of LV “c” phases with correlation analysis 
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Figure 11: Comparison of MV “C” phases with correlation analysis 

 

Figure 12 and Figure 13 show the results of the comparison of LV and MV phases (X3-X0 and H3-

H1) with DL/T 911 analyzer. As shown in the correlation analysis, the results of the DL/T 911 

analyzer show that there are distortions in the low frequency region. In comparing the robust 

transformer with the fingerprint curves, the frequency range and the degree of distortion are given in 

the DL/T 911 analyzer results table. Deviations in the low frequency range correspond to short circuit 

faults in the open circuit in transformer windings or core. In addition, this frequency range can be 

understood in case of faults caused by transformer ground. As a result of these analyzes, the 

possibility of a short circuit in the open circuit in the third phase of the transformer is certain. 

 

 
Figure 12: Comparison of LV “c” phases with DL/T 911 analyzer 
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Figure 13: Comparison of MV “C” phases with DL/T 911 analyzer 

 

7. CONCLUSIONS 

 

In this study, the application of the SFRA technique on transformers and the examination of the 

results are explained. The SFRA method is a powerful method for detecting and diagnosing faults in 

the active parts of transformers also can provide information about core,windings,internal 

connections and grounding of the electrical and mechanical failures that can not be detected by any 

other method. MEGGER FRAX-101 SFRA tester was used in the realization of SFRA tests and 

MEGGER FRAX-101 SFRA tester software was used in evaluating the results. As a result of these 

tests and evaluations, the analyzes were performed successfully and the results from these analyzes 

were compared and compared. 
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