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Özet 

Bu çalışmada, Yük Altında Kademe Değiştirici 
Transformatörlerin (YAKDT) kademe değerinin ayarlanması 
için  çok katmanlı Yapay Sinir Ağı (YSA) tabanlı bir kontrolör 
önerilmiştir. Yük Altında Kademe Değiştirici 
Transformatörler önemli bir gerilim düzenleyici araçlardır ve 
otomatik olarak dönüştürme oranları vasıtasıyla yük 
barasındaki gerilimi istenilen değerlerde tutmaya yararlar. 
Önerilen kontrolör ile yük barası gerilimini istenen değere 
getiren kademe oranı değeri ayarlanmaya çalışılmıştır. 
Kontrolörün performansı iki baralı bir güç sisteminde test 
edilmiştir. Önerilen kontrolörün cevabı klasik PI ve PID 
kontrolörler ile kıyaslanmıştır. Test sistemi üzerinde 
simulasyon yapmak için Matlab/Simulink yazılım paket 
programı kullanılmıştır. Sonuç olarak, önerilen kontrolör 
kolay bir şekilde  uygulanabilir . Buna ilave olarak PI ve PID 
kontrolörlere göre yerleşme zamanı ve aşım miktarı açısından 
daha iyi bir performans gösterdiği gözlemlenmiştir.  
 

Abstract 

In this study,  A Multilayer Perceptron (MLP)   Artificial 
Neural Network based (ANN) a controller has been proposed 
for setting value of  tap ratio of under load tap changing 
transformers(ULTC) The ULTC  an important voltage 
regulation device automatically adjusts its turns ratio in 
order to keep the load side voltage within  an acceptable 
range. The proposed controller is adjust tap ratio value which 
is load bus voltage   desirable value. The performance of 
controller   is tested in two buses sample power system.     The 
response of proposed controller   has been compared 
conventially PI and PID.  The SIMULINK  /  MATLAB  
software „package‟  is  used  for  simulation  of  test system.. 
Finally,  the proposed controller is easily applicable In 
addition to, It is presented which is simulated, is beter than PI 
and PID controllers when compared by settling time and 
overshoot values. 

1. Giriş 

Güç sistemleri oldukça kompleks ve dinamik bir yapıya 
sahiptir. Güç sisteminden çekilen yüklerde sık sık değişimler 

arzu  edilmeyen gerilim değişimlerine neden olur. Elektriksel 
yükler gerilime karşı çok duyarlıdır ve gerilim kararlılığını 
etkileyen en önemli faktördür. Üstelik karakteristik yapıları da 
oldukça farklıdır. Bu nedenle bazı yükler, gerilim değişimleri 
sonucunda güç sistemini olumsuz biçimde etkileyebilirler. Bu 
problemi çözmek için kademe değiştirici transformatörlerden 
faydalanılır Güç üreticileri, yük altında kademe değiştirici 
transformatörlerin kademe oranını istenen değere getirmek 
suretiyle tüketicilere kararlı ve anma değerine yakın gerilim 
sağlarlar [Lee]. KDT’ler önemli bir gerilim düzenleyici 
araçlardır ve otomatik olarak dönüştürme oranları vasıtasıyla 
yük barasındaki gerilimi istenilen değerlerde tutmaya 
yararlar[Dong]. KDT’ler orta süreli gerilim kararsızlığı 
probleminde önemli bir etkiye sahiptir.[Zhu] ve [Vournas]  
çalışmalarında statik analiz kullanılarak KDT’lerin maksimum 
güç transferini artırmada ve gerilim kararlılığını iyileştirmede 
etkileri olduğunu göstermişlerdir. Gerilimin kararlılığını 
sağlamak ve sistemi  arzu edilen gerilim değerine getirmek 
için için kademe anahtarını otomatik olarak hareket ettiren ve 
ayarlayan iyi  bir kontrolöre ihtiyaç duyulur. 

Son yıllarda yük altında kademe değiştirici transformatörlerin 
kontrolunu sağlamak için birçok çalışmalar yapılmıştır.Kim ve 
Singh] sırasıyla STATCOM ve YAKDT’lerin  YSA tabanlı  
kontrolu ile reaktif gücün kontrolunu  koordineli olarak 
sağlayan kontrolörler önerilmişlerdir. [Vidyasagar] ve 
arkadaşları yapmış olduğu çalışmada SVC ve KDT 
cihazlarının reaktif güç kontrolunu sağlaması için koordineli 
çalışan bir kontrolör sistemi önermişlerdir.[Milano] 
YAKDT’ler için hibrit bir kontrol modeli önermiştir. [Choi] 
çalısmasında dağıtım sistemlerinde fiderlerdeki dengesiz 
yükler nedeniyle oluşan düzensiz gerilimin ayarlanması için 
KD transformatörlerin   online bir kontrolunü  önermiştir. 
 
Bu bildiride YAKDT’lerin kademe oranının ayarlanması 
amacıyla çok katmanlı YSA tabanlı online öğrenme 
algoritmalı bir kontrolör tasarımı önerilmiştir. Önerilen 
kontrolörün performansı klasik PI ve PID kontrolörler ile 
kıyaslanmıştır. Matlab/Simulink ortamında gerçekleştirilen 
simulasyonlar sonucunda önerilen kontrolör PI ve PID 
kontrolörlere göre  arzu edilen gerilim değerini kısa zamanda 
yakalayarak başarılı bir performans göstermiştir.   
 



2. İki Baralı Örnek Sistemin Tanıtılması 

Şekil 1.de iki baralı basit bir güç sistemi gösterilmiştir.. Bu 
sistem için temel generator modeli dinamik bağıntıları 
kullanılarak generator modeli, gerilim ile reaktif güç 
arasındaki kuvvetli bağımlılıktan ötürü yüke ait reaktif güç ile 
talep edilen reaktif güç arasındaki değişimle ifade edilen yük 
modeli ve kademe değiştirici transformatöre ait dinamik 
model  aşağıdaki denklemlerde verilmiştir.  
 

                      

Şekil 1.  İki baralı örnek sistem 

2.1.1 Generatör Dinamik Modeli 
 
Makine için dinamik bağıntılar aşağıdaki gibidir 
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2.1.2 Yük Modeli 

Yük barasındaki dinamik eşitlikler aşağıdaki gibidir. 
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burada sırasıyla M ve DG generator eylemsizlik ve sönümleme 
sabitleri, τ  dinamik yüke ait  gerilim  zaman sabitleridir 
[Canizares]. 
Şekil 1’de verilen iki baralı sistem için güç akışı eşitlikleri 
kullanılarak baralardan çekilen aktif ve reaktif güçler denklem  
4,5,6 ve 7 numaralı denklemlerde verilmiştir. δ = δ1- δ2 ,   
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Generatör barasından üretilen güç ve Yük barasından talep 
edilen güç sırasıyla PG + jQG ve Pd + jQd şeklindedir.  
Basitleştirmek amacıyla hattın omik direnci ihmal edilmiştir. 
X ve Bl hattın empedansı ve şönt kapasitesini, a ve Xt ise 
KDT’nin dönüştürme oranı ve kaçak reaktansını 
göstermektedir. Generator barası gerilimi V1 sabit ve 1.p.u 
olarak alınmıştır. 

2.1.3 Sürekli kademe değiştirici modeli 
 
Bu model a(t) ‘nin sürekli bir şekilde değişimine dayanır. a(t)  
amin ile amax arasındaki tüm gerçek değerleri alabilir. 
Genellikle  sürekli kademe değiştirici modelde ayarlanan band 
sınırlarının etkisi ihmal edilir. Bu nedenle diferansiyel eşitlik 
aşağıdaki gibi [cutsem] yazılabilir. 
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(8) numaralı denklem  kullanıldığı zaman kademe 
değiştiricinin bir integral karakteristik kontrollu olarak 
modellendiğine  dikkat edilmelidir. Sürekli kademe değiştirici 
modeli ayrık kademe değiştirici modellerinden daha az 
doğrudur, fakat faydalı bir yaklaşımdır. Özellikle analitik 
çözümlemeler için elverişlidir. Zaman simulasyonlarında 
kullanımı sınırlıdır. Tc zaman sabiti olarak yazılabilir. Pratikte 
mekanik zaman gecikmesinin (Tm) önüne geçilemeyeceğine 
göre bunu kompanze etmek için daha büyük bir zaman 
sabitine ihtiyaç duyulur. 

3. Yapay Sinir Ağları 

YSA dinamik sistemlerin kontrolüne başarılı şekilde 
uygulanabilmektedir. YSA klasik modellemeye göre hızlı, 
basit yapıda ve modellenmesi zor problemlerde kabul 
edilebilir sonuçlar sunması açısından üstünlükler arz 
etmektedir. En basit ve en genel yapay sinir ağları tek yönlü 
sinyal akışını kullanırlar. Yapay sinir ağı modelleri temel 
olarak İleri ve geri beslemeli yapay sinir ağları olarak iki 
grupta incelenebilir. İleri beslemeli yapay sinir ağlarında 
gecikmeler yoktur, işlem girişlerden çıkışlara doğru ilerler. 
Çıkış değerleri öğreticiden alınan istenen çıkış değeriyle 
karşılaştırılarak bir hata sinyali elde edilerek ağ ağırlıkları 
güncellenir. Geri beslemeli yapay sinir ağlarında ise tıpkı 
kontrol uygulamalarında olduğu gibi gecikmeler söz 
konusudur. Geri beslemeli sinirsel ağ, çıkışlar girişlere 
bağlanarak ileri beslemeli bir ağdan elde edilir. Ağın t 
anındaki çıkışı o(t) ise, t +  anındaki çıkışı ise o(t+ )’dır. 
Buradaki  sabiti sembolik anlamda gecikme süresidir.  İleri 
beslemeli yapay sinir ağları notasyonu kullanılarak o(t+) = f 
[w.o(t)]şeklinde yazılabilir. Burada Başlangıç anında o(0) = 
x(0)’dır [Özer].  

3.1 YSA ile kontrol 

Tanılama ve kontrol problemleri endüstride  de sıkça 
karşılaşılan problemlerdir. Bir sistemin YSA kullanılarak 
tanılanmasının nasıl yapılacağı Şekil 2. de gösterilmiştir. 
Sistem ve tanılayıcı aynı girdileri almakta ve bu girdilerle 
karşı sistemden xd,  tanılayıcıdan xn çıktısı alınmaktadır.  
 
Amaç tanılayıcıdan sistemin ürettiği yanıtı almak olduğuna 
göre, xd ile xn  arasındaki hatayı en aza indirecek şekilde 
parametre güncellemesi yapılmalı ve e ile gösterilen hata 
değeri, tasarımcını öngördüğü belli bir sınırın altına düşene 
kadar eğitim sürdürülmelidir [Efe] 

 
3.2  Önerilen YSA tabanlı Kontrolörün Tasarımı 
 
Yapılan çalışmada güç sistemininin dinamik davranışına ve 
yük artımı gibi bozucu etkilere karşı yük barası geriliminin 
kararlı halde kalmasını sağlayacak olan YAKDT’lerin kademe 
oranı değerinin istenilen değere getirilmesi amaçlanmaktadır 



 

  Şekil 2: Sistem tanılama mimarisi 

Gerilim değişiminin istenilen referans değerde sabit tutmak 
için YSA denetleyici referans ile yük barası gerilim (V) 
çıkışını karşılaştırarak bir hata değeri elde etmekte ve bu 
hatayı azaltmak için sistemi referans değere yaklaştıracak 
kademe değeri ayarlamasını parametre güncelleyerek 
yapmaktadır. Sistem denetiminde ise Şekil 3. de gösterilen 
yapı kullanılmaktadır.  

Önerilen Yapay sinir ağı denetleyicisi iki girişli, bir çıkışlıdır. 
Girişler denetlenen sistem çıkışı ve aynı sistemin bir önceki 
çıkışıdır. Denetleyici on-line olarak sürekli eğitilmekte ve 
sistemin denetimi için uygun frekans değerini çıkış olarak 
vermektedir. Öğrenme katsayısı 0.125 olarak seçilmiştir. Daha 
öncede belirtildiği gibi girişlerle çıkışlar arasındaki hata 
sinyali bulunarak, ağırlıklar bu hata sinyaliyle güncellenmiştir. 
Hata yani e(k), arzu edilen çıkış (gerçek çıkış - y(k)) ile sinir 
ağının çıkışı (o(k)) arasındaki farktır.  
 

 

Şekil 3. Yapay sinir ağları ile oluşturulan bir denetleyici ve 
denetim sistemi  

Denetleyici mimarisi Şekil 4’de verilmiştir. Gizli katmanda 10 
adet nöron  ve  doğrusal olmayan aktivasyon fonksiyonu çıkış 
katmanında ise doğrusal aktivasyon fonksiyonu kullanılmıştır. 
Fonksiyon her giriş değerine karşılık bir çıkış üretmekte elde 
edilen çıkış ile referans değer karşılaştırılarak hata değeri 
bulunmaktadır. YSA’ ya ait parametre güncelleme işlemi ise 
bu hata değerine göre gerçekleştirilmektedir.   

Şekil 4. Oluşturulan yapay sinir ağı denetleyicisi mimarisi. 

4. Simulasyon Sonuçları 

Şekil 1’de gösterilen örnek güç sistemi üzerinde simulasyon 
çalışmaları yapılmıştır. Bu sisteme ait model 2. Bölümde 
ayrıntılı olarak verilmiştir. Kullanılan parametrik değerler   
M=1, DG=0.1,τ=0.5s, TC =200s. Olarak seçilmiştir. İletim 
hattının empedansı  X=0.5 p.u ve şönt empedansı  Bl=0.01 p.u, 
olarak alınmıştır. İletim hattının  direnci ihmal edilmiş  (R=0) 
ve problemi basitleştirmek için PM=Pd kabul edilmiştir. 
KDT’nin kaçak reaktansı   Xt=0.1 p.u olarak alınmıştır. 
Önerilen kontrolorün tasarımı için iki girişli ve tek çıkışlı 10 
adet gizli  katmanlı bir yapay sinir ağı hücresi oluşturulmuştur. 
Her katmana ait giriş ve çıkış değerleri Çizelge 1.’de 
verilmiştir. 

 Çizelge 1: Önerilen online YSA tabanlı kontrolörün giriş ve 
çıkış katmanı ağırlıkları 

Katmanlar Giriş katmanı 
ağırlıkları(v) 

Çıkış katmanı 
ağırlıkları(w) 

1 
2 

0.2439 
0.3667 

0.3990 
0.0724 

3 0.1263 0.1901 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

0.3962 
0.1059 
0.1005 
-0.2663 
0.0698 
-0.2246 
0.0703 

-0.0053 
-0.2068 
-0.3201 
-0.3308 
0.2076 
-0.2536 
0.0176 

 

Önerilen kontrolorün güç sisteminindeki performansını test 
etmek için  yük barasından 0.6+j0.2 p.u değerinde aktif ve 
reaktif güç çekildiği farzedilmiş ve yük altında kademe 
değiştirici transformatörün kademe ayarı kontrolu 
hedeflenmiştir. Yük altında kademe değiştirici 
transformatörün kademe ayarının transformatörün sekonderine 
bağlı  yük barası gerilimini 1.0 p.u değerine getiren kademe 
değeri önerilen kontrolör tarafından  tespit edilerek gerilim 
kararlılığı sağlanmaya çalışılmıştır. Önerilen kontrolörün 
cevabını karşılaştırmak için klasik PI ve PID kontrolörlerle 
kıyaslaması yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda kademe 
değiştirici transformatörün kademe ayarı (a) ve yük barası 
geriliminin (V) değişimlerini gözlemlemek amacıyla Şekil 5. 
çizdirilmiştir. Bu şekilden görülmektedir ki 15 sn lik 
simulasyon sonucunda gerilimi 1.0 p.u değerine getirecek olan 
kademe ayarı değeri 0.842 p.u olarak bulunmuş ve önerilen 
kontrolor PI ve PID kontrolöre kıyasla daha başarılı bir 
performans göstermiştir. PI ve PID kontrolöre ait  orantı sabiti 
(Kp), interal sabiti (Ki) ve türev sabiti (Kd) parametrik değerleri 
Çizelge 2’de verilmiştir. 

Çizelge 2: Klasik PI ve PID kontrolör parametreleri 

Kontrolör Kp Ki Kd 

PI 10 5 - 

PID 10 7 5 

 

Önerilen kontrolörün  bir bozucu etki sonrasında 
performansını araştırmak için yük artımının etkisi 
düşünülmüştür.  

Tanılama 
hatası 

e(t) 

 



 

 

  Şekil 5: Kademe ayarı ve yük barası geriliminin zamana göre 
cevabı 

Simulasyonun 10. saniyesinde 0.6+0.2j p.u değerinde olan 
talep gücü %16.6 oranında artırılarak  0.7+0.23j p.u değerine 
ayarlanmıştır. 20 saniyelik simulasyon sonucunda önerilen 
online YSA kontrolör bozucu etki sonrasında da başarılı bir 
performans göstermiştir. Şekil 6’ da kademe değiştirici 
transformatörün kademe ayarı (a) ve yük barası geriliminin 
(V) zamana karşı değişimleri görülmektedir.  

 
Bu şekilden görülmektedir ki bozucu etki öncesinde 0.6+0.2j 
p.u değerinde yük barasından çekilen aktif ve reaktif güç 
sonucunda önerilen kontrol çok kısa bir sürede gerilimi 1.0 p.u 
değerine getirmeyi başarmıştır. 10. Saniyede 10. saniyesinde 
0.6+0.2j p.u değerinde olan talep gücü %16.6 oranında artarak 
0.7+0.23j p.u değerine ulaştığı farzedilmiştir.Bozucu etki 
sonrasında yük barası  gerilimi 1.0 p.u değerine getirecek olan 
kademe ayarı değeri 0.788 p.u olarak bulunmuş ve önerilen 
kontrolor PI ve PID kontrolöre kıyasla daha başarılı bir 
performans göstermiştir. 
 

 

 

  Şekil 6: Onuncu saniyede güç sisteminin talep gücünün 
artırılmasına ilişkin kademe ayarı ve yük barası geriliminin 

zamana göre cevabı 

5. Sonuçlar 

Bu çalışmada güç sistemlerinde yük barası gerilim değerinin 
arzu edilen değerde tutulabilmesi için yük altında kademe 
değiştirici transformatörlerin kademe değerini ayarlayacak  
online öğrenme algoritmasına sahip  YSA tabanlı bir kontrolör 
tasarımı gerçekleştirilmiştir. Önerilen kontrolörün performansı 
klasik PI ve PID kontrolörler ile kıyaslanmıştır. Elde edilen 
sonuçlar Şekil 5 ve 6’da sunulmuştur. Önerilen kontrolör güç 
sisteminin dinamik davranışı ve bozucu etki sonrasında 
başarılı bir performans göstererek yük barasına ait gerilimi 
arzu edilen değere daha kısa bir sürede taşımıştır. Böylece 
önerilen kontrolörün hem kolay bir şekilde uygulanabilirliği 
gösterilmiş hem de PI ve PID kontrolörlere göre yerleşme 
zamanı ve aşım miktarı açısındn daha iyi bir performans 
gösterdiği gözlemlenmiştir. 
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