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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

Raylı Sistemler Teknolojisi

DAL

Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik

MODÜL

Hemzemin Geçit Koruma Sistemleri
Bu modül, raylı sistemlerde kullanılan hemzemin geçit
korumalarını gerekli ortam sağlandığında, kontrol edebilmek,
bu koruma elemanlarının bakım ve onarımını yapmak ile
ilgili bilgi, becerileri kapsayan öğrenme materyalidir.
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MODÜLÜN TANIMI
SÜRE
ÖN KOŞUL
YETERLİLİK

Hemzemin geçit korumalarını kontrol edebilmek
Genel Amaç
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, hemzemin geçit
korumalarını kontrol edebileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Amaçlar
1. Bariyerli hemzemin geçit koruma sistemi devrelerini
oluşturabileceksiniz.
2. Flaşörlü hemzemin geçit koruma sistemi devrelerini
oluşturabileceksiniz.
3. Dedektörlü hemzemin geçit devrelerini
oluşturabileceksiniz.
Ortam: Bu işleri yapan işletmeler
Donanım:İkaz lambaları, geçit kolları, geçit dedektörleri,
hemzemin geçit sistemi, atölye, kullanma kılavuzları,
malzeme katalogları, tepegöz, projeksiyon, bilgisayar
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Gelişen teknoloji içerisinde raylı sistem teknolojileri de hızla gelişmektedir. Bu
gelişme ile hızlanan kara yolu ve tren yolu araçları birbirleri ile kesiştikleri noktalarda büyük
tehlikeler oluşturmaktadır. Bu sistem içerisindeki araçların kesiştikleri noktalarda düzenli ve
güvenli bir şekilde hareket etmelerini sağlayan geçitler mevcuttur. Bu yüzden modülde
anlatılan geçit sistemlerini iyi bilmek gerekmektedir.
Bu modülü aldığınızda hemzemin geçit sistemlerini tanıyarak çeşitlerini
öğreneceksiniz. Bariyerli, flaşörlü ve dedektörlü hemzemin geçit sisteminin çalışma
prensibini öğrenecek montaj, bakım ve onarımını yapabileceksiniz. Bu sistemler içerisinde
bulunan bariyer, lamba, çan ve diğer devre elemanlarını tanıyarak montaj, bakım ve
onarımını yapabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bariyerli hemzemin geçit koruma sistemleri bakım ve onarımını yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizdeki raylı sistemler alanında faaliyet gösteren işletmeleri geziniz. Bu
işletmelerde bulunan sinyalizasyon merkezini gezerek hemzemin geçitler
hakkında bilgi edininiz.



Bölgede bulunan bariyerli hemzemin geçitleri gözlemleyerek çalışma sistemleri
hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu araştırmaları yaparken edindiğiniz bilgi
birikimlerini not ederek arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. BARİYERLİ HEMZEMİN GEÇİT
KORUMA SİSTEMLERİ
Hemzemin geçitler tren yolları ile kara yollarının kesiştiği noktalarda kullanılan
koruma sistemleridir. Bu noktalardan geçerken kara yolu taşıtları güvenli geçiş yapmak ister.
Bu amaçla bu noktalar da demir yolları işletmeleri değişik koruma yöntemleri uygular.

Resim 1.1: Hemzemin geçit

Bariyerler kara yolunun her iki geliş yönünde, yol genişliğine göre 2 veya 4 adet
monte edilir. Kara yolunun durumuna göre değişik ölçülerde(4, 6, 8, 10 m ) olabilir.
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Bariyerli hemzemin geçitler bulundukları hatlara ve yerlerdeki çalışma sistemine göre
otomatik veya elle kumandalı olabilir.

1.1. Geçit Sistemi Çalışması
Geçit sisteminin çalışmaları otomatik ve mekanik elle kumandalı olarak iki kısımda
incelenecektir.

1.1.1. Otomatik Hemzemin Geçit Koruma Sistemi
TSİ (tren trafiğinin merkez istasyondan elektrikli sinyalle kontrol edilmesi), DRS (tren
trafiğinin yerel istasyondan elektrikli sinyalle kontrol edilmesi) ve benzeri sinyal
sistemlerindeki hemzemin geçit koruma sistemi esas alınır. Azami hızı 125 km/sa. olan
trenlere göre trenlerin geçide gelişinden önce, standart sürede (azami 45 sn.) ray devresi
vasıtasıyla otomatik hemzemin geçit bariyerinin kapanmasını sağlayacak şekilde tesis edilen
sistemidir.

Resim 1.2: Otomatik bariyerli hemzemin geçidin kapanması

Bariyerli hemzemin geçit korumaları 24 volt DC gerilimle çalışan elektrik motorlu
olup bariyer kolları kara yolunun sağ şeridini kapatan yarım kol şeklindedir. Kolun uç
kısmında geçit kolu inik iken daimi kırmızı yanan ampul vardır. Bundan sonra kolun gerisine
doğru belirli mesafe aralıklarıyla konulmuş yanar söner durumlu iki adet ampul bulunur.
Direklerin biri üzerinde monte edilmiş özel bir çan vardır.
Trenler TCDD için geçerli olmak üzere hemzemin geçide yaklaşırlarken uzaklık 1500
metreye düştüğünde ikaz alır ve trenlerin sonu hemzemin geçit bölgesini terk ettiğinde
sükûnete döner. Bariyerli koruma sistemi ikaz aldığında bariyer kolları 10 saniye içerisinde
inişe başlar. İniş, yataya çok yaklaştığı ana kadar çan çalar (dakikada 60 kez) ve yatay
konumda çan çalmasını durdurarak kol üzerindeki uç lambaları sabit kırmızı, gerideki
lambalar ise yanar söner şekilde işlemlerini devam ettirir. Trenin sonu hemzemin geçit
bölgesini terk ettiği anda otomatik olarak yukarıya kalkarak kara yolu trafiğini açar.
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1.1.2. Mekanik Elle Kumandalı Geçit Koruma Sistemi
Hemzemin geçit sinyali TSİ ve DRS sistemlerinin bulunduğu hatlar dışındadır.
Hemzemin geçit ile istasyon arasındaki mesafe, ray devreli otomatik hemzemin geçit koruma
sisteminin tesisine imkân vermediği yerlerde, günün 24 saatinde nöbetçi hareket memuru
bulundurulan yerlerde baş makasın gidiş yönüne göre demir yolunun sağına konulan ve
butona basılarak kumanda edilen ray devreli hemzemin geçit koruma sistemi ile ankleşe
çalışan sinyaldir. Baş makastaki sinyalin istasyondan görülemediği yerlerde istasyonun
ilgililerce belirlenecek yerine sinyalin benzeri tekrarlama sinyali olarak konulur. Hemzemin
geçit sinyali 3-3,5 metre yüksekliğinde boru direk üzerine konulmuş üst lambası yeşil, alt
lambası kırmızı bildiri veren iki lambalı bir yüksek sinyaldir.

Resim 1.3: Elle kumandalı geçit sistemi kumanda mekanizması

Sinyalin yeşil bildiri vermesi, hemzemin geçidin kara yoluna kapalı demir yoluna açık
olduğunu ve trenin hareket memuru tarafından verilecek hareket emri ile hareket
edebileceğini bildirir. Sinyalin kırmızı bildiri vermesi, hemzemin geçidin kara yoluna açık,
demir yoluna kapalı olduğunu bildirir.
Butona basılarak çalışan ray devreli hemzemin geçit koruma sistemi ile birlikte
hemzemin geçit sinyalinin tesis edildiği istasyonlarda butonun konulduğu nöbetçi hareket
memurluğu yazıhanesi veya sinyal kulesinde, bu sistemle ankleşe çalışan hemzemin geçidin
kara yoluna kapalı olması hâlinde yanan yeşil ışık bulunur. Hemzemin geçidin kara yoluna
açık olması hâlinde kırmızı ışık veren ışıklı uyarı sistemi ve hemzemin geçidin kara yoluna
kapalı olduğunu bildiren 5–10 saniye sesli uyarı yapan zil tertibatı bulunur.

Resim 1.4: Elle kumandalı geçit sistemi tahrik mekanizması
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1.2. Start Stop Devreleri

Şekil 1.1: Bir hemzemin geçitte ikazın verilmesi basit diyagramı

Şekilde 1.1’de görüleceği gibi tren, A tarafındaki ray devresine basar basmaz. A rölesi
enerjilenecek A rölesinin kontakları, geçidin kara yoluna kapanmaya başlaması için gerekli
işlemleri başlatacak. Tren, B tarafındaki ray devresine basar basmaz B rölesi, enerjilenecek
B rölesinin kontakları geçidin kara yoluna açılması için gerekli işlemleri başlatacak.

Şekil 1.2: Hemzemin geçidin çalışma diyagramı

Tren yaklaşık geçide 1500 m uzaklıkta olan 1. elektronik dedektöre girince geçit ilk
işareti alır. Geçitte bulunan sinyal yanıp sönmeye ve çan çalmaya başlar, geçit sezinleyicisi
bariyerin motorunu çalıştırır, geçidin kolu 7-10 saniyede kapanır. Trenin hızına bağlı olarak
geçit kapalı kalır.
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Şekil 1.3: Hemzemin geçidin çalışma diyagramı

Tablo 1.1: Hemzemin geçidin çalışma diyagramı
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Hemzemin geçidin basit kontrolü şekildeki devredeki gibi yapılır. Tasarımlar rölelielektronik veya mikro bilgisayarlı tabanlı yapılabilir. İki tane birbirinden bağımsız ray
devresi oluşturularak geçide emniyetli bir kapama ve açma yaptırılır. Bu geçit ray
devresinden bağımsızda tasarımlanabilir.

1.2.1. Hemzemin Geçitte Zaman Ayarı
Hemzemin geçitte zaman ayarı yapılırken dikkat edilmesi gereken iki değişkene
dikkat etmek gerekir. Bunlar:



Araçların hemzemin geçidi karşıya geçme süresi
Trenin hemzemin geçide yaklaşma zamanı

Zamanların hesap edilmesi:

Şekil 1.4: Hemzemin geçitte zaman ayarı

Hemzemin geçitten karşıya geçen arabanın geçiş süresi:
tgeçiş = (2a+b)/ v
v: araçların hızı
a: araçların demir yoluna duruş uzaklığı
b: İki ray açıklığı
Trenin hemzemin geçide varış süresi:
t varış = x/v
x: trenin ilk ikaz noktasının hemzemin geçidin merkezine olan uzaklık
v: trenin hızı
8

Hemzemin geçitte zaman ayarı:
Bir hemzemin geçitte zaman ayarı değişik yöntemlerle yapılabilir. Başlıca şu şekilde
sıralanabilir:




Hız ne olursa olsun sabit bir zaman ayarı
Değişen hıza göre zaman ayarı
Hız kontrollü sistemlerde trenin hızına göre zaman ayarı

Hız ne olursa olsun zaman ayarı:
Hız değişik olmasına rağmen zaman ayarı bildiğimiz formülden hesaplanır.
t varış = x/v
Değişik hızlarda zaman ayrı, aynı zamanda bariyerin açılması için değişik hızlardaki
örnekler incelensin:

Şekil 1.5: Değişik hızlarda zaman ayarı

40 km/sa., 80 km/sa., 120 km/sa. hızlarla tren geçide yaklaşsın. Diyelim ki geçit 40 sn.
kapalı tutulmak istensin. Bu süre bölgenin trafik yoğunluğuna bağlı olarak ayarlanabilir.

40 km/sa. hızla giden trenin, treni sezinleme noktası geçitten 440 m uzaklığa C
ve P noktasına konmalıdır.

80 km/sa. hızla giden trenin, treni sezinlenme noktası yaklaşık 880 m uzaklığa
B ve R noktasına konmalıdır.

120 km/sa. hızla giden trenin, treni sezinleme noktası yaklaşık 1320 m uzaklığa
A ve S noktasına konmalıdır.
Bu uzaklıklarda ortak kapalı kalma süresi elde edilir.
Değişen hızlarda zaman ayarı:
Her farklı hız için farklı bariyeri kapanma süreleri elde edilir. Örneğin, 120 km/sa.
hızında giden bir tren için bariyer 40 sn. kapalı kalacaksa, trenin ivmesine bağlı olarak 80
km/sa. hızda daha fazla kapalı kalacak, 40 km/sa. tren hızında daha çok bariyer kapalı
kalacaktır.
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Şekil 1.6: Değişen hızlarda zaman ayarı





120 km/sa. hızında trenin sezinleme noktası bariyerden 1500 m geçitten uzağa
konmuşsa ve geçit 45 sn. kapalı kalacaksa( a= 4 m/ sn2 ise)
80 km/s hızında trenin gene aynı uzaklıktaki sezinleme noktası için bariyerin
kapalı kalma süresi yaklaşık 73 sn. olacaktır.
40 km/sa. hızla giden tren için yaklaşık 136 sn. geçit kapalı kalacaktır.
Hız kontrollü sistemlerde zaman ayarı:

Bu tür sistemlerde geçidin kara yolu trafiğine kapalı kalma süresi trenin hızına göre
otomatik olarak ayarlanabilir. ATP’li ve ATC’li sistemlerde trenin hız ayarı bir öndeki
trenin durumum bilgisi ve hız bilgisi yol boyundaki balis sistemi veya ray devresi
sistemlerinden gelir. Arkadaki trende hızını otomatik olarak öndeki trenin durumuna göre
ayarlar.
Geçidin kontrolü sistem ray devreli ise ray devresinin meşguliyet durumuna göre bilgi
trene gelir. Meşgul ise otomatik olarak tren geçide yaklaşırken hız ayarı yapar. Hızını
düşürür veya yükseltir. Geçit kapanır ve tren geçer. Geçit ray devresi meşgul değilse bariyer
kapanır ve tren geçitten geçerek gider.
Yüksek yoğunluklu bölgelerde hız kontrollü sistemlerin kullanılması her zaman
avantajdır.
Hız kontrollü sisteme örnek:

Şekil 1.7: Hız kontrollü sistemlerde zaman ayarı

Tren 2 geçerken bariyer kapanır. Arkadaki tren 1, ray devresi vasıtasıyla gelen bilgiye
bağlı olarak hızını düşürür. Blok 2’nin sonuna doğru geldiğinde bariyer yeniden otomatik
10

olarak kapanır. Tren hemzemin geçidi geçer geçmez geçit yeniden açılır. Geçidin kapalı
kalma süresi 3. bloğun uzunluğuna göre ayarlanır.

1.2.2. Hemzemin Geçit Kontrol Tablosu

Şekil 1.8: Hemzemin geçit kontrol tablosu
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Kırmızı geçişte G1 başlamayacak bariyerin kolları kapanmadan tren kontrollü geçer.
TR arıza ise G1 başlayacak kollar kapalı vaziyette geçiş yapılacak, son noktada TR
çalışacak.
Makinist, tren geçide 1500 m uzaklıktayken G1 noktasına basar ve o anda çan çalar.
Kara yolu araçlarına sinyal vermeye başlar ve bariyerin kolları açılmaya başlar. Tren, G3
noktasını geçerken çan susar, sinyal söner ve bariyer kolu açılmaya başlar.

G2

G3

1500m

T4

G1

T1
011

T2

G4

012

T3

G4
A2

A1
Hat

Sinyal

A1-A2

A2-A1

Ray
dev.

Başla
ma

011G

T1,T2,T3, G1

012G

T4 Boş

012G

T4,T3,

Son
nok.
G3

G4

Yeşil geçiş.

G2

011G
Şekil T2,T1
1.9: Hemzemin

Yeşil geçiş

geçit kontrol tablosu

011G

1.2.3 Hemzemin Geçit Kontrol Sistemi
M1
Gönderme noktası

1TS

L1

Alış noktası

2TR

1TR

2TS
L2
M2

Şekil 1.10: Hemzemin geçit kontrol tablosu

Tek hatlı bir sinyalizasyon sisteminde bulunan bir sürekli geçit kontrol devresi, şu
bölümlerden oluşur:
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Tekrarlama role devresi
1TPR
B

C

1TR
2TPR
2TR

Şekil 1.11: Tekrarlama role devresi



Bariyer kontrol devresi
CR1
M1
XR
B

CR2

Şekil 1.12: Kontrol role devresi



Güç kaynağı devresi

Bx +
Cx Şekil 1.13: Güç kaynağı devresi
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C



Kontrol role devresi
1TPR

2SR
1SR

2TPR
1SR

2TPR

2SR

C

1SR
1TPR

2SR

2TPR

R

R

1TPR

B

1SR

2SR

XR
R

Şekil 1.14: Kontrol role devresi

Bir geçit devresinin nasıl çalıştığına ilişkin devre:
Normal koşul:
1TR, 2TR, 1TPR, 2TPR, R, XR röleleri enerjili
1SR, 2SR enerjisiz
Tren sol taraftan 1T bölümüne yaklaşıyorsa
LTR
1TPR , 1SR , R

alarm başlar.

6 sn. sonra XR , M1, M2 kolları aşağı inmeye başlar. Yollara dönük sinyaller flaş yapar.
Tren 2T bölümüne girerse
1TR , 2TPR sürekli alarma başlar.
Tren 1T’yi geçerse 1TR ,1TPR ,R ,XR
kolları yükselir.

alarm durur. Sinyaller söner. M1,M2 bariyer

Tren 2T’ye geçerse 2TR , 2TPR , 1SR normal durumuna döner.
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1.3. Bariyer Motorları
Hemzemin geçit sistemlerinde bariyer mekanizmasının hareketi 24 V DC gerilimle
çalışan motorları tarafından sağlanır. Burada doğru akım motorlarının yapısı ve çeşitleri
kısaca açıklanacaktır.

1

DC Motor komple

10

2. Grup küçük dişli

19

Şasi bağlantı cıvatası

2

Motor tahrik dişlisi

11

2. Grup dişli mili

20

Manüel emniyet anah.

3

Fren mekanizması

12

3. Grup büyük dişli

21

Gresörlük

4

Fren bobini

13

3. Grup küçük dişli

22

Ana mil

5

1. Grup büyük dişli

14

3. Grup dişli mili

23

Şasi bağlantı somunu

6

1. Grup küçük dişli

15

Yarım ay çıkış dişlisi

24

Dişli kutusu sabitleme

7

1. Grup dişli mili

16

Manüel tahrik dişlisi

25

Sabitleyici vida

8

1. Grup dişli rul. kap.

17

Yaylı tahdit cıvatası

9

2. Grup büyük dişli

18

Yaylı tahdit takozu

Şekil 1.15: Otomatik bariyer motor tahrik kutusu
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Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi hemzemin geçitlerde kullanılan bariyerler 24 V’luk
bir DC motor ve dişli sistemleri vasıtası ile çalışır. Tren yaklaştığında rölelerden sinyal alan
bu sistem çalışmaya başlar ve bariyerin inmesini sağlar. Aynı şekilde tren geçtikten sonrada
bariyerin tekrar kalkmasını sağlar.

1.3.1. Doğru Akım Motorlarının Yapısı
Burada doğru akım motorları kısaca şöyledir:
Doğru akım makinelerini oluşturan ana parçalar şunlardır:


Manyetik alan kutupları ve gövdesi (endüktör)

Şekil: 1.16: Ana ve yardımcı kutuplu iki gövde





Endüvi ve göbek
Kolektör ve fırçalar
Yatak, kapak ve öteki parçalar

Şekil: 1.17: Doğru akım makinesinin parçaları: a) Gövde b) Endüvi
c) Kapaklar d) Kollektor e) Fırça g) Fırça yıldızı
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1.3.2. Doğru Akım Motorlarının Çeşitleri


Dıştan uyarmalı motorlar: Dıştan uyarmalı motorlarda uyarı (Endüktör)
sargısı endüvi ile bağlanmaz. Uyarı akımı bağımsız bir gerilim kaynağından
sağlanır. Genellikle seri motorun özelliklerini taşır. E 43000 tipi elektrikli
lokomotiflerde kullanılan cer motorları dıştan uyarmalı motorlardır.



Seri motorlar: Endüvi sargıları endüktör sargılarına seri olarak bağlanmıştır.
Seri motorlarda endüvi akımının tümü uyarı sargılarından da geçer. Bu nedenle
endüvi akımı yükseldikçe uyarı akımı da yükselir. Bu oluşum, özellikle
motorun yol alması (kalkınma) sırasında büyük olur. Günlük hayatta en çok
kullanılan motorlardır. DE lokomotiflerde (DE 11000 ABB hariç) ve elektrikli
lokomotiflerde ve dizilerde, bariyerlerde kullanılan motorlar seri motorlardır.

Seri motorların özellikleri ve kullanıldıkları yerler:







Seri motorların yol alma anında momentleri çok yüksektir.
Devir sayıları yükle çok değişir.
Boşta (yüksüzken) hiçbir zaman çalıştırılmazlar. Aksi hâlde devir sayıları çok
yükselerek motorun parçalanmasına neden olabilir. Bu bakımdan seri motor iş
yerine ya dişli ile veya direk olarak bağlanmalıdır. Kayış veya zincirle hiçbir
zaman bağlantı yapılmamalıdır.
Seri motorun devir yönünün değiştirilmesi için endüvi veya kutup sargılarından
geçen akımın yönü değiştirilir.
Seri motorların kalkınma momentleri çok yüksek olduğundan özellikle tren,
tramvay, troleybüs ve vinçlerde kullanılır.
Şönt motorlar: Endüvi sargıları, endüktör sargılarına paralel bağlanmış
motorlardır (Taşlama ve freze makinelerinde kullanılır.).
Kompunt motorlar: Sargılarında hem seri hem paralel bağlantı bulunan
motorlardır. Seri-şönt motorlar da denir (Vinçlerde, asansörlerde kullanılır.).

1.3.3. Kesintisiz Güç Kaynakları
Sistemde oluşabilecek bir gerilim kesilmesine karşı hemzemin geçitler müstakil bir
kesintisiz güç kaynağı ile beslenmektedir. Bunun için bu geçitlerde çelik akümülatör
bataryaları kullanılmaktadır.
Her bir eleman 1,33 VDC olup bir batarya sandığı yapımında 3 eleman bulunur. Bir
batarya yapımı 6 sandıktan oluşturulup toplam gerilim 24 VDC’dir.
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Her bir elemanın nominal gerilimi 1,33 VDC olup deşarj voltajı 1 VDC şarj voltajı ise
1,5 VDC’ dir.

Şekil 1.5: 100 Amper ve 200 amperlik çelik akümülatör sandıkları

1.4. İkaz Lambaları
Demir yolunun kara yolu ile kesiştiği ve kara yolu trafiğinin yoğun olduğu hemzemin
geçitlere konulur.
Gündüz, bariyer kolunun demir yoluna paralel, kara yolu üzerine inik durumda
görülmesi; gece, bariyer kolu üzerindeki fenerin kara yolunun her iki tarafına kırmızı ışık,
demir yolunun her iki tarafına gün ışığı göstermesi; yolun demir yolu araçlarına açık, kara
yolu araçlarına kapalı olduğunu bildirir.

Şekil 1.6: Bariyer kolunun inik olduğu durum

Gündüz, bariyer kolunun dik vaziyette durması; gece bariyer kolunun üzerindeki
fenerin kara yolunun her iki tarafına gün ışığı, demir yolunun her iki tarafına kırmızı ışık
göstermesi; yolun kara yolu araçlarına serbest, demir yolu araçlarına kapalı olduğunu
bildirir.
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Şekil 1.7: Bariyer kolunun dik olduğu durum

1.5. Çanlar(Sesli İkaz)
Hemzemin geçit koruma sistemi, hem göze hem de kulağa hitap etmelidir. Hemzemin
geçitlerde kullanılan sesli ikaz yani akustik çanlar bulunur. Otomatik bariyer sistemli geçit
sisteminde bariyerin inmesi ile beraber 5–10 sn. çalar. Mekanik elle kumandalı geçit koruma
sisteminde ise bariyerin kapanması ile çalmaya başlayıp bulunduğu yere göre 10 sn. ile tren
geçişi boyunca çalabilir. Bu çanlar, bütün bariyer sistemlerinde mevcuttur. Aşağıda görülen
çanlar, trenin belli bir mesafeye yaklaştığında kurulu sistem sayesinde otomatik olarak
çalmaya başlar.

Şekil 1.8: Çeşitli geçit sistemlerde bulunan çanlar
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Şekil 1.18: Bir hemzemin geçitte lambanın çalışma devresi

A rölesi enerjilenince kontağını kapayarak F rölesini enerjileyecek onun kontağına
bağlı lamba flaş yapmaya başlayacak ve o anda çanda dakikada 60 kez çalmaya
başlayacaktır.

1.6. Kontak Grupları
Bariyerlerin alt kısmında bulunan tambur gövdenin içinde bulunur. Kontak gruplarının
görevi bariyerin her hareketini kontaklar vasıtası ile algılar ve bu harekete göre bariyerin
hareketini sağlayan motora kumanda eder.

Şekil 1.9: Kontak gruplarının bulunduğu tambur
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Herhangi bir makas sinyalini gönderme işlemini aşağıdaki işlem basamaklarına
göre yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Koruma sistemlerinin de start ve stop
devrelerinin montajını yapınız.
 Bariyer motorlarının montajını yapınız.

 Bu devrelerin devre şemalarını
inceleyiniz.
 Devrelerin montaj yapılacağı yerleri
inceleyiniz.
 Devrelerin montajlarını devre şemalarına
göre yapınız.
 Montaj yaparken uygun araç ve gereçleri
kullanınız.
 Bariyer motorlarının montajını yaparken
motorun dönüş yönüne dikkat ederek
bağlayınız.
 Çan sistemini montaj ederken çanı sabit
bir noktaya sıkıca tutturunuz.
 Kontak gruplarının ayarını yapmadan
önce tüm kontakların aralarının temiz
olduğuna dikkat ediniz.
 İşlem basamaklarına uygun çalışma
düzenini sağlayınız.
 Mesleğinizle ilgili etik kurallara uyunuz.
 Yaptığınız işi son kez kontrol ederek
montaj ve ayarları doğru yaptığınıza
emin olun. Kontrol etmeden sistemi
denemeyiniz.
 Tüm kontrolleri yaptıktan sonra sistemin
doğru çalıştığını deneyerek görünüz.

 Sesli ikaz için kullanılan çan sisteminin
montajını yapınız.

 Mekanizmadaki kontak guruplarının
ayarını yapınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Koruma sistemlerinin de start ve stop devrelerinin montajını
yaptınız mı?
2. Bariyer motorlarının montajını yaptınız mı?
3. Sesli ikaz için kullanılan çan sistemini montajını yaptınız mı?
4. Mekanizmadaki kontak gruplarının ayarını yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1.

Çelik akümülatörün her bir elemanın gerilim kaç volttur?
A)1,33 VDC
B)1,33 VAC
C)1,5 VDC
D)1 VAC

2.

Otomatik bariyer sistemli geçit sisteminde bariyerin inmesi ile beraber zil kaç sn.
çalar?
A) 60 sn.
B)20-25sn.
C)30 sn.
D)5–10 sn.

3.

Aşağıdakilerden hangisi seri motorların özelliklerinden değildir?
A) Seri motorların yol alma anında momentleri çok yüksektir.
B) Devir sayıları yükle çok değişir.
C) Devir sayıları sabittir.
D) Boşta (yüksüzken) hiçbir zaman çalıştırılmaz.

4.

Aşağıdakilerden hangisi doğru akım makinelerini oluşturan ana parçalar değildir?
A) Kolektör ve fırçalar
C) Endüktör
B) Endüvi
D) Kontaklar

5.

Bariyerli hemzemin geçit korumalarında çalışan elektrik motorunun çalışma gerilimi
aşağıdaki hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A) 24 volt AC gerilimle
B) 24 volt DC gerilimle
C) 1,33 volt DC gerilimle
D) 220 volt DC gerilimle

6.

Bir hemzemin geçitte zaman ayarı aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile yapılmaz?
A) Hız ne olursa olsun sabit bir zaman ayarı
B) Trenin yaklaşma tarafına göre zaman ayarı
C) Değişen hıza göre zaman ayarı
D) Hız kontrollü sistemlerde trenin hızına göre zaman ayarı

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Flaşörlü hemzemin geçit koruma sistemleri bakım ve onarımını yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizdeki

raylı

sistemler

alanında

faaliyet

gösteren

işletmelerden

yararlanarak bu işletmelerde bulunan sinyalizasyon merkezini gezip flaşörlü
hemzemin geçitler hakkında bilgi edinebilirsiniz.


Bölgede

bulunan

flaşörlü

hemzemin

geçitleri

gözlemleyerek

çalışma

sistemlerini gözlemleyebilirsiniz. Bu araştırmaları yaparken edindiğiniz bilgi
birikimlerini not ederek arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. FLAŞÖRLÜ HEMZEMİN GEÇİT SİSTEMİ
Flaşörlü hemzemin geçit korumaları kara yolu trafiğinin az olduğu yerlerde kullanılan
geçit korumalarıdır. Genellikle şehir trafiğinin dışındaki yerleşim yerlerinde kullanılır.

Resim 2.1: Flaşörlü hemzemin geçit

Flaşörlü hemzemin geçit sistemi, yanar söner ışıklı ve sesli ikaz sistemidir. Kara
yolunun karşılıklı her iki sağ tarafına konulmuşlardır. Flaşörlü hemzemin geçit korumaları
bariyerli hemzemin geçit korumalarında da bulunur. Bu yüzden bariyerli hemzemin geçit
korumalarının içinde flaşörlerden de bahsedilmiştir.
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2.1. Geçit Sistemi Çalışması
Flaşörlü hemzemin geçitlerde tren, geçide 1500 metre yaklaştığında ikaz alırlar. Bu
ikaz bazı geçitlerde tren dedektörü, bazı geçitlerde ise ray devresi aracılığıyla verilmektedir.
İkaz verildikten sonra geçitte bulunan flaşör lambaları yanıp sönmeye başlar. Aynı zamanda
da burada bulunan akustik çan çalmaya başlar. Tren sezinleyicileri tarafından trenin geçidi
18-20 metre geçtiği algılandıktan sonra flaş lambalarının yanıp sönmesi durur. Aynı
zamanda sesli ikaz veren çan da susar.
Flaşörlü hemzemin geçitlerde yolu kapayan bir bariyer yoktur. Bu yüzden uyarıyı alan
araçlar trenin geçidi geçmesini bekler. Tren geçidi geçtikten sonra tren yolunu geçer.

Şekil 2.1: Bir hemzemin geçitte ikazın verilmesi basit diyagramı

Şekilde görüleceği gibi tren A tarafındaki ray devresine basar basmaz A rölesi
enerjilenecek A rölesinin kontakları geçitte bulunan flaşör lambalarını yakacak ve çan
çalmaya başlayacaktır. Tren B tarafındaki ray devresine basar basmaz B rölesi enerjilenecek
B rölesinin kontakları geçitte çalışan flaşör lambalarını ve çanı durduracaktır.

Şekil 2.2: Bir hemzemin geçitte ikazın verilmesi basit diyagramı
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Tren, yaklaşık geçide 1500 m uzaklıkta olan elektronik dedektöre girince geçit işareti
alır. Geçitte bulunan sinyal yanıp sönmeye ve çan çalmaya başlar.

2.2. İkaz Lambaları
Flaşörler kırmızı işarda bulunur. Yan yana iki lambadan oluşur. Sırası bile biri
yanıkken diğeri sönük olarak çalışır. Flaşörlerin dakikada yanıp sönme sayısı 50–60
arasındadır. Flaşör lambaları DC 24 volt gerilim ile beslenir.

Şekil 2.3: Flaşörlü hemzemin geçitlerde bulunan ışıklı ikaz sistemi

2.3. Çanlar
Flaşörlü hemzemin geçit koruma sistemlerinde bariyer olmadığından uyarı şiddeti
yüksek olmalıdır. Çünkü bu geçitler taşarlarda olduğu için bu geçitlerde iş makineleri veya
traktörler çok fazla geçer. Bu araçların sesi duyabilmeleri gereklidir. Bu uyarıda, Flaşör
lambalarının yanında 80-100 desibel şiddetinde ses veren sesli ikaz yani akustik çanlarla
yapılır. Bu çanlar, dakikada 60 defa çalar.

Resim 2.2: Çeşitli geçit sistemlerde bulunan çanlar
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2.4. Kontak Grupları

Şekil 2.4: Bir hemzemin geçitte çan ve lambanın çalışma devresi

A rölesi, enerjilenince kontağını kapayarak F rölesini enerjileyecek ve onun kontağına
bağlı lamba flaş yapmaya başlayacaktır. O anda çan da dakikada 60 kez çalmaya
başlayacaktır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem sırasını uygulayarak raylı sistemlerin kullanım alanlarını ve çeşitlerini
inceleyiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Koruma sistemlerinin de start ve stop
devrelerinin montajını yapınız.

 Flaşör lamba devrelerinin montajını
yapınız.

 Sesli ikaz için kullanılan çan sisteminin
montajını yapınız.

 Mekanizmadaki kontak gruplarının ayarını
yapınız.
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 Bu devrelerin devre şemalarını
inceleyiniz.
 Devrelerin montaj yapılacağı yerleri
inceleyiniz.
 Devrelerin montajlarını devre
şemalarına göre yapınız.
 Montaj yaparken uygun araç ve
gereçleri kullanınız.
 Çan sistemini montaj ederken çanı
sabit bir noktaya sıkıca tutturunuz.
 Kontak gruplarının ayarını yapmadan
önce tüm kontakların aralarının temiz
olduğuna dikkat ediniz.
 İşlem basamaklarına uygun çalışma
düzenini sağlayınız.
 Mesleğinizle ilgili etik kurallara
uyunuz.
 Yaptığınız işi son kez kontrol ederek
montaj ve ayarları doğru yaptığınıza
emin olun. Kontrol etmeden sistemi
denemeyiniz.
 Tüm kontrolleri yaptıktan sonra
sistemin doğru çalıştığını deneyerek
görünüz.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Koruma sistemlerinin de start ve stop devrelerinin
montajını yaptınız mı?
2. Flaşör lamba devrelerinin montajını yaptınız mı?
3. Sesli ikaz için kullanılan çan sistemini montajını yaptınız
mı?
4. Mekanizmadaki kontak gruplarının ayarını yaptınız mı?
DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1.

Flaşörlü hemzemin geçit korumaları nerelerde kullanılır?
A) Kara yolu trafiğinin çok olduğu yerlerde
B) Kara yolu trafiğinin az olduğu yerlerde
C) Yaya trafiğinin çok olduğu yerlerde
D) Gece tüm geçitlerde

2.

Flaşörlü hemzemin geçitlerde bulunan flaşörler hangi renk işarda bulunur?
A) Yeşil
B) Sarı
C) Turuncu
D) Kırmızı

3.

Flaşörlü hemzemin geçitlerde bulunan flaşörlerin dakikada yanıp sönme sayısı kaçtır?
A) 10-20
B) 30-40
C) 50-60
D) 100-120

4.

Flaşörlü hemzemin geçit korumalarında bulunan çanların sesi kaç db şiddetinde ses
verir?
A) 80-100 db
B) 20 db
C) 3-5 db
D) 60 db

5.

Flaşörlü hemzemin geçit koruma sistemlerinde kullanılan çanlar dakikada kaç defa
çalar?
A) 30
B) 60
C) 100
D) 120

6.

Flaşörlü hemzemin geçit koruma sistemlerinde kullanılan çanlar ile bariyerli
hemzemin geçitteki çanların çalmaları arasındaki fark nedir?
A) Flaşörlü geçitte çanlar tren geliş ikazını aldıktan sonra geçinceye kadar çalar.
B) Flaşörlü geçitte çanlar tren geliş ikazını alınca çalar ve durur.
C) Flaşörlü hemzemin geçitte çanlar aynı sürede fakat daha çok çalar.
D) Flaşörlü hemzemin geçitte bariyer olmadığı için çan da yoktur.
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DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Bu faaliyet sonunda dedektörlü hemzemin geçit koruma sistemleri bakım ve onarımını
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizdeki

raylı

sistemler

alanında

faaliyet

gösteren

işletmelerden

yararlanarak bu işletmelerde bulunan sinyalizasyon merkezini gezip dedektörlü
hemzemin geçitler hakkında bilgi edinebilirsiniz.


Bölgede bulunan hemzemin geçitleri gözlemleyerek çalışma sistemlerini
gözlemleyebilirsiniz. Bu araştırmaları yaparken edindiğiniz bilgi birikimlerini
not ederek arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. DEDEKTÖRLÜ HEMZEMİN GEÇİT
KORUMALARI
Elektronik tren dedektörleri geçit koruma sistemleri kumanda için genelde ray
devrelerinden yararlanırdı. Ancak son dönemde kumanda için bazı bölgelerde tren
dedektörleri de kullanılmaya başlanmıştır. Belli mesafelere yerleştirilen tren dedektörleri
trenini yaklaşımından sistemi haberdar etmektedir.

3.1. Geçit Sistemi Çalışması
Elektronik tren dedektörleri hemzemin geçitlerin korunmasında önemli kontrol
elemanlarındandır. Öncelikle ray devrelerinin bulunmadığı yollarda kullanılmaya
başlanmıştır. Bugün ray devrelerinin bulunduğu yollarda da sisteme yardımcı olarak
kullanılmaktadır. Bu dedektörler sayesinde trenin belli bir mesafede hemzemin geçide
yaklaştığı tespit edilir ve böylelikle geçit koruma düzeninin devreye girmesi temin edilmiş
olur.
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Şekil 3.1: Tren dedektörlerinin gösterimi

Tren yaklaşık geçide 1500 m uzaklıkta olan 1. elektronik dedektöre girince geçit ilk
işareti alır. Geçitte bulunan sinyal yanıp sönmeye ve çan çalmaya başlar, geçit sezinleyicisi
bariyerin motorunu çalıştırır, geçidin kolu 7-10 saniyede kapanır. Trenin hızına bağlı olarak
geçit kapalı kalır.

Şekil 3.2: Hemzemin geçidin çalışma diyagramı
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Tablo 3.1: Hemzemin geçidin çalışma diyagramı

Hemzemin geçidin basit kontrolü şekildeki devredeki gibi yapılır. Tasarımlar rölelielektronik veya mikro bilgisayarlı tabanlı yapılabilir. İki tane birbirinden bağımsız ray
devresi oluşturularak geçide emniyetli bir kapama ve açma yaptırılır. Bu geçit, ray
devresinden bağımsızda tasarımlanabilir.

3.2. İkaz Lambaları
Demir yolunun kara yolu ile kesiştiği ve kara yolu trafiğinin yoğun olduğu hemzemin
geçitlere konulur.
Gündüz, bariyer kolunun demir yoluna paralel olması ve kara yolu üzerine inik
durumda görülmesi; gece, bariyer kolu üzerindeki fenerin kara yolunun her iki tarafına
kırmızı ışık, demir yolunun her iki tarafına gün ışığı göstermesi; yolun demir yolu araçlarına
açık, kara yolu araçlarına kapalı olduğunu bildirir.

Resim 3.1: Bariyer kolunun inik olduğu durum
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Gündüz bariyer kolunun dik vaziyette durması, gece bariyer kolunun üzerindeki
fenerin kara yolunun her iki tarafına gün ışığı, demir yolunun her iki tarafına kırmızı ışık
göstermesi, yolun kara yolu araçlarına serbest, demir yolu araçlarına kapalı olduğunu
bildirir.

Resim 3.2: Bariyer kolunun dik olduğu durum

3.3. Çanlar (Sesli İkaz)
Hemzemin geçit koruma sistemi hem göze hem de kulağa hitap etmelidir. Hemzemin
geçitlerde kullanılan sesli ikaz yani akustik çanlar bulunur. Otomatik bariyer sistemli geçit
sisteminde bariyerin inmesi ile beraber 5–10 sn. çalar. Mekanik elle kumandalı geçit koruma
sisteminde ise bariyerin kapanması ile çalmaya başlayıp bulundu yere göre 10 sn. ile tren
geçişi boyunca çalabilir. Bu çanlar bütün bariyer sistemlerinde mevcuttur. Aşağıda görülen
çanlar trenin belli bir mesafeye yaklaştığında, kurulu sistem sayesinde otomatik olarak
çalmaya başlar.

Resim 3.3: Çeşitli geçit sistemlerinde bulunan çanlar
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Şekil 3.3: Bir hemzemin geçitte lambanın çalışma devresi

A rölesi enerjilenince kontağını kapayarak F rölesini enerjileyecek onun kontağına
bağlı lamba flaş yapmaya başlayacak ve o anda çanda dakikada 60 kez çalmaya
başlayacaktır.

3.4. Kontak Grupları
Bariyerlerin alt kısmında bulunan tambur gövdenin içinde bulunur. Kontak gruplarının
görevi bariyerin her hareketini kontaklar vasıtası ile algılar ve bu harekete göre bariyerin
hareketini sağlayan motora kumanda eder.

Resim 3.4: Kontak gruplarının bulunduğu tambur
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Herhangi bir makas sinyalini gönderme işlemini aşağıdaki işlem basamaklarına göre
yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler
 Bu devrelerin devre şemalarını
inceleyiniz.
 Devrelerin montaj yapılacağı yerleri
inceleyiniz.
 Devrelerin montajlarını devre
şemalarına göre yapınız.
 Montaj yaparken uygun araç ve
gereçleri kullanınız.
 Bariyer motorlarının montajını
yaparken motorun dönüş yönüne
dikkat ederek bağlayınız.
 Çan sistemini montaj ederken çanı
sabit bir noktaya sıkıca tutturunuz.
 Kontak gruplarının ayarını yapmadan
önce tüm kontakların aralarının temiz
olduğuna dikkat ediniz.
 İşlem basamaklarına uygun çalışma
düzenini sağlayınız.
 Mesleğinizle ilgili etik kurallara
uyunuz.
 Yaptığınız işi son kez kontrol ederek
montaj ve ayarları doğru yaptığınıza
emin olun. Kontrol etmeden sistemi
denemeyiniz.
 Tüm kontrolleri yaptıktan sonra
sistemin doğru çalıştığını deneyerek
görünüz.

 Koruma sistemlerinin de start ve stop
devrelerinin montajını yapınız.

 Bariyer motorlarının montajını yapınız.

 Sesli ikaz için kullanılan çan sisteminin
montajını yapınız.

 Dedektörlerin ray devresi bağlantı ve
ayarlarını yapınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için Evet,
kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi kontrol
ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1.. Koruma sistemlerinin de start ve stop devrelerinin montajını
yaptınız mı?
2.. Bariyer motorlarının montajını yaptınız mı?
3.. Sesli ikaz için kullanılan çan sistemini montajını yaptınız mı?
4.. Dedektörlerin ray devresi bağlantı ve ayarlarını yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Tren dedektörleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)
Trenin belli bir mesafede hemzemin geçide yaklaştığı tespit edilir.
B)
Trenin geçide girdiği tespit edilir.
C)
Trenin geçitten ayrıldığı tespit edilir.
D)
Trenin cinsi tespit edilir.
2.

Trenler, TCDD için geçerli olmak üzere hemzemin geçide yaklaşırlarken uzaklık kaç
metreye düştüğünde ikaz alır?
A)
1000 m
B)
1200 m
C)
1500 m
D)
2000 m

3.

Bariyerlerin alt kısmında bulunan tambur gövdenin içinde ne bulunur?
A)
Kontaklar
B)
Zil
C)
Telsiz sistemi
D)
Ağırlık

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
DÜL DEĞERLENDİRME
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1.. Koruma sistemlerinin de start ve stop devrelerinin montajını
yaptınız mı?
2.. Flaşör lamba devrelerinin montajını yaptınız mı?
3.. Sesli ikaz için kullanılan çan sistemini montajını yaptınız mı?
4.. Mekanizmadaki kontak gruplarının ayarını yaptınız mı?
5.. Bariyer motorlarının montajını yaptınız mı?
6.. Detektörlerin ray devresi bağlantı ve ayarlarını yaptınız mı?
DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1.

A

2.

D

3.

C

4.

D

5.

B

6.

B

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1.

B

2.

D

3.

C

4.
5.

B
A

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1.

D

2.

C

3.

A

41

KAYNAKÇA
KAYNAKÇA




Bariyer Yönetmeliği
www.tcdd.gov.tr
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