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AÇIKLAMALAR 
IKLAMALAR 

ALAN Raylı Sistemler Teknolojisi 

DAL Raylı Sistemler Elektrik Elektronik 

MODÜLÜN ADI Tren Koruma ve Kontrol Sistemleri 

MODÜLÜN TANIMI 

Raylı sistemlerde kullanılan tren koruma ve kontrolünü 

sağlayan çeĢitli sistemleri tanımak ve bunların özelliklerini 

seçmekle ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40 / 32  

ÖN KOġUL 
Bu modülün ön koĢulu yoktur.  

 

YETERLĠK 
Tren koruma ve kontrol sistemlerinin özelliklerini 

seçmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Trenin korunmasını sağlayan ve tren hızlarını otomatik 

olarak kontrol eden sistemlerin özelliklerini seçebileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Otomatik tren durdurma (ATS) sistemi elemanlarının 

özelliklerini seçebileceksiniz. 

2. Otomatik tren koruma sistemi (ATP)   elemanlarının 

özelliklerini seçebileceksiniz. 

3. Tren seyirlerinin otomatik kumanda sistemi (ATC) 

özelliklerini seçebileceksiniz. 

4. Avrupa tren kontrol sisteminin (ETCS)  özelliklerini 

seçebileceksiniz. 

5. Elektrikli tren trafiğinde veri tabanlı kontrol 

gözetleme sistemi‟nin (SCADA) özelliklerini 

seçebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam:Bu iĢleri yapan iĢletmeler 

Donanım:Kumanda panosu, iĢletmede bulunan sinyal 

sistemi gereçleri, kullanma kılavuzları, malzeme katalogları, 

tepegöz, projeksiyon, bilgisayar 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlıĢ vb.) kullanarak modül uygulamaları 

ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir.  
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

GeliĢen teknoloji içinde raylı sistem teknolojileri büyük yer tutmaktadır. Teknolojinin 

geliĢmesi ile birlikte bu sistemde hareket eden araçların hızları da çok artmıĢtır. Bu hızla 

giden araçların kontrolü de o kadar zorlaĢır. Sinyalizasyon sistemlerinde düzenlemeler 

yapmak gereklidir. 

 

Demiryolu sinyalizasyon sistemleri, demiryolu hatları üzerindeki tren trafiğinin 

emniyetli bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesini sağlamak ve demiryolu hatlarını daha verimli 

kullanmak amacıyla geliĢtirilerek kullanılmaya baĢlanmıĢtır.  

 

GeliĢen teknolojiye paralel olarak sinyalizasyon sistemlerinde de geliĢmeler 

kaydedilmiĢ ve bugün treni tamamen kontrol eden tren kontrol sistemlerine sahip 

sinyalizasyon sistemleri üretilmiĢtir. 

 

Tren kontrol sistemleri; bir hat üzerindeki trenlerin zaman, sıklık ve kapasitelerinin 

optimize edilmesi, personel tasarrufu, trafik emniyeti ve etkin tren iĢletmeciliğini sağlayan 

sistemlerdir. Demiryolu iĢletmeciliğinde emniyetli ve verimli bir tren trafiğinin sağlanması 

amacıyla farklı tren kontrol sistemleri geliĢtirilmiĢ olup bunlardan bazıları (ATS) otomatik 

tren durdurma,  (ATP)  otomatik tren koruma,  (ATC)  otomatik tren kontrolüdür.  

 

ERTMS/ETCS Avrupa demiryolu trafik yönetim sistemi/Avrupa tren kontrol sistemi 

birçok geliĢmiĢ Avrupa ülkesinde kullanılan sinyal sistemlerinden biri olup ülkemizde de 

Ankara-Ġstanbul hızlı tren projesi 1. etap kısmında üretici firma tarafından tesis edilmeye 

baĢlanmıĢtır. 

 

Ayrıca demiryollarında elektrikli ulaĢımın yapıldığı bölgelerde kurulan SCADA 

sistemi sayesinde güzergâhta bulunan tüm donanımların kumanda ve kontrolünden yatırım 

planlamasına çevre kontrol ünitelerinden yardımcı iĢletmelere kadar bütün birimlerin 

kontrolü ve gözetlenmesi sağlanabilir. 

 

Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ile raylı sistemler teknolojileri 

alanının raylı sistemler elektrik elektronik dalı içindeki tren koruma ve kontrol sistemlerinin 

özelliklerini seçebileceksiniz.  

 

Bu modülü aldığınızda, otomatik tren durdurma (ATS) sisteminin, otomatik tren 

koruma (ATP) sistemini, otomatik tren kontrol (ATC) sistemini, Avrupa tren kontrol (ETCS) 

sistemini ve veri tabanlı kontrol gözetleme (SCADA) sistemlerini tanıyarak çalıĢma 

prensibini öğrenecek ve bunların tüm ünitelerini seçebileceksiniz 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 

 

Otomatik tren durdurma (ATS) sistemi elemanlarının özelliklerini seçebileceksiniz. 

 

 

 

 

 
 Çevrenizdeki raylı sistemler alanında faaliyet gösteren iĢletmelerden 

yararlanarak ATS sistemi hakkında bilgi edininiz.  

 Bu iĢletmelerde ATS cihazının nasıl monte edildiğini ve testinin nasıl 

yapıldığını daha detaylı öğreniniz.  

 Bu araĢtırmaları yaparken edindiğiniz bilgi birikimlerini not ederek 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. OTOMATĠK TREN DURDURMA SĠSTEMĠ 

(ATS) 
 

ATS, Ġngilizce “Automatic Train Stopping” kelimelerinin baĢ harfleridir. Otomatik 

tren durdurma anlamına gelir.  

 

ATS, otomatik tren durdurma sistemi, trafiğin elektrikli sinyallerle idare edildiği hat 

kesimlerinde kırmızı gösteren sinyalin çeĢitli nedenlerle izinsiz olarak geçilmesi hâlinde, 

güvenli tren trafiğini sağlamak amacı ile treni otomatik olarak durduran ve hızı kontrol eden 

sistemdir.  

 

Resim 1.1: ATS cihazı ve yol boyu bobini 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
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1.1. ATS Sisteminin Yapısı 
 

Sistem yapı olarak yol boyu ve araç donanımlarından oluĢmaktadır (Resim 1.1). 

Otomatik fren sistemi(ATS), hat boyuna konulan bobin devresi ile çeken araçlara konulan 

ATS kabin cihazından meydana gelen bir sistemdir. Kabin cihazı da kabin bobini, ATS 

kontrol devresi, takometre, gönderici devresi, kumanda paneli, fren tertibatı elektrik bağlantı 

devresi gibi kısımlardan oluĢur. ATS, sinyal bildirisine göre trenin hızını kontrol ederek 

trenin hızının azaltılması veya durdurulması için makinisti uyarır ve bu uyarıya uyulmaması 

hâlinde treni otomatik olarak durdurur. Araç ve yol boyundaki sistemler aĢağıdaki Ģekilde 

gösterilmektedir (ġekil 1.1). 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 Lokomotif 
 

 

 

 

                                                 Verici 

 

                   Yol boyu  

                       Magneti                         uzaklık(300m) 

                             

 

 

ġekil 1.1: ATS sisteminin temel yapısı 

 

1.2. ATS Sisteminin ÇalıĢması 
 

TSĠ ve DRS sisteminde trenlerin sinyali izinsiz ve belirlenen hızın üzerinde veya 

durmadan geçmeleri hâlinde durdurulması için otomatik fren sistemi kullanılır. 

 

Otomatik fren sistemi, bütün sinyallerin yanına ve lokomotiflerin altına konulan 

magnetlerle (bobinler) gerçekleĢtirilir. Her sinyalin yanına mutlaka bir magnet konur ayrıca 

giriĢ sinyalinin 300 metre gerisinde ikinci bir magnet bulunur. Magnetler sinyallerin sarı ve 

kırmızı olmasına göre trenin yavaĢlaması veya durması için makinisti uyarır. Kırmızı olan 

bir sinyalin geçilmesinde otomatik fren hemen devreye girerek treni en kısa sürede durdurur. 

 

Trenlere önden veya arkadan verilen destek lokomotiflerin ve kilometreden istasyona 

geri dönecek lokomotiflerin otomatik fren sistemi, gerekli hava musluğunun veya 

anahtarının kapatılması ile iptal edilir.  

Fren 

sistemi 

Pano 

o 

ATS 

kontrol 

cihazı 
Takometre 

Araç bobini 
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Trafik kontrol memurunun vereceği bölge ve zaman veya kırmızı geçiĢ izinlerinde, tren 

lokomotifinin otomatik fren sisteminin çalıĢmaması için kumanda panosunda bulunan iptal 

düğmesine basılarak sistem devre dıĢı bırakılır. Bu Ģekildeki geçiĢler, lokomotifte bulunacak 

olan ilgili modele yazılır. Ġzinsiz olarak otomatik fren sistemini iptal eden personel hakkında 

soruĢturma açılır.  

 

 ATS kontrol (hız) komutu ray hattının yan tarafında yer alan bobin devresinden, tren 

kabinindeki ATS cihazına gönderilir. ATS kabin cihazı, gelen komut bildirisini tutar ve 

takometre devamlı olarak tren hızını ölçer. ATS kabin cihazı, fren yapılıp yapılmayacağına 

karar vermek için trenin seyir hâlindeki hızını belirtilen komut hızı ile karĢılaĢtırır (ġekil 

1.2).  

 

ġekil 1.2: Ġstasyon giriĢ-çıkıĢındaki sinyal ve yanındaki tren yolu üzerindeki magnet 

AĢağıda istasyon giriĢ-çıkıĢındaki sinyal durumları; 

 

 Tren yeĢil renk bildiri veren bir sinyali geçerse herhangi bir sınırlama ve uyarı 

söz konusu değildir.  

 Tren sarı sinyali geçerken hızı 65 km/saatin üzerinde ise sistem,  makinisti 

sürekli yanan sarı renkli bir ikaz lambası ve uygun tonda sesli alarmla uyarır. 

Sesli alarm, makinistin 10 saniye içinde butona basmasıyla iptal edilecektir.  

 Sarı sinyali geçtiği andan itibaren 20 saniye içinde trenin hızının 65 km/saatin 

altına düĢürülmemesi hâlinde otomatik frenleme gerçekleĢir. 65 km/saat sürekli 

kontrol edilir. Bu hızın üzerine tekrar çıkıldığında otomatik frenleme 

gerçekleĢir.  

 GiriĢ sinyali kırmızı ise giriĢ sinyalinden 300 metre öne konulmuĢ hız kontrol 

magnetinin üzerinden 40 km/saat hızın altında geçmesi gerekir. Aksi hâlde 

otomatik frenleme uygulanır.   

 Sürekli hız kontrolünden çıkma, 65 km/saat hızın altına düĢüldükten sonra 

serbest kalma butonuna basılmak suretiyle sağlanır. Bu durum kaydedilecek ve 

sarı sinyali geçerken yanan sarı ikaz lambası sönecektir. Ayrıca sürekli hız 

kontrolünden çıkma 12 km/saat hızın altında da otomatik olarak gerçekleĢir.  
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          hız(km/h) 

 
 65 

  10sn      20sn 

                                      40 km/h yüksek hız 

 40 

 

 Onaylı geçiĢ                              65km/h‟ den yüksek 

 frenleme                                         geçiĢ frenleme 

 

  

  Magnet (68hz)                          Magnet (74,5hz)      Magnet (k81hz)  Magnet (100,5khz) 

 

 

 

ġekil 1.3: ATS çalıĢma grafiği 

ġekil 1,3‟teki grafikten de anlaĢılacağı gibi, eğer sinyal sarı ve trenin hızı 65km/h‟ den 

yüksek ise 10 sn. içinde ikazlı bir Ģekilde hızını düĢürmek zorundadır. Eğer makinist sesli 

uyarı ikazı dikkate almazsa 20 sn. sonra sistem otomatik olarak treni durdurur. Makinist, 

sesli uyarı ikazları dikkate alırsa tren normal ilerleyiĢini yaparak duruĢunu gerçekleĢtirir. 

 

Trenin hızları 65 km/h (74,5 khz ) bobini, 40 km/h (81 khz) bobini kontrol eder. En 

son durdurmayı 100,5 (khz) bobini kontrol eder. Tüm bu trenin hızları araç üzerindeki 

kontrol panosundaki manyetik sayaca kaydedilir. Buradaki kayıtlara bakıldığında makinistin 

geçtiği kırmızı ıĢıklar kayıtlı tespit edilir.  

 

Acil anlarda veya ATS sisteminin arıza yapması hâlinde (sistem tren sistemi sürekli 

durduracağından) iptal edilebilir özelliktedir. 

 

Bobinler sinyalin 1-2 m önüne monte edilmiĢlerdir. Direkt sinyallerle bağlantılıdır. 

Sinyallerin renk bildirilerine uygun olarak magnetler frekans üretir. 

 

Tren bu magnetlerin üzerinden geçerken bu frekansı alır ve araç üzerinde bulunan 

kendi mantık devresinde değerlendirir. Kendi mantık devresinde kaydedilmiĢ 

(65km/h,40km/h) hız trenin miline bağlı takometrenin ölçtüğü hızları karĢılaĢtırır. Belirlenen 

frekanstaki hızlar geçildiğinde otomatik uyarı yapar veya frenlemeyi gerçekleĢtirir. 

 

Frenlemenin yapıldığı frekans ve renk bildirimleri: 

 

 74.5 khz = 65 km/h ( sarı renk, yaklaĢma sinyali) 

 81 khz    = 40 km/h  ( sarı renk, giriĢ sinyali) 

 100.5 khz = hemen frenleme (çıkıĢ sinyali) 
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1.3. ATS Sisteminin Üniteleri 
 

ATS ünitelerinin sistemleri aĢağıda açıklanmıĢtır. 

 

1.3.1.ATS Sistemi Yol Boyu Sinyal Donanımları 

 
 Yol Boyu Magneti ve Sinyali 

Trenlerin emniyetli bir Ģekilde durabilmelerini sağlayan değiĢik frekanslarda çalıĢan 

pasif (enerji harcamayan) devre elemanlarıdır. Sinyallerin hemen önüne yerleĢtirilmiĢtir 

(Resim 1.2).  

       

Resim 1.2: Tren yolu üzerindeki magnet ve yanındaki sinyal  

Yol boyu cihazlarının bağlantısı Ģekil 1.5‟te  verilmiĢtir. 

 
                           Yol boyu bobini                                   Kontrol kutusu 

 

 

                                                                                      GR 

 

 

                                                                                             

 

 YR 

 

 

                                                                                                                        G(yeĢil) 

 

 

                                                                                                        

                                                                                                                         Y(sarı) 

 

                                       

 

  
                Toprak 

ġekil 1.5: 65 km/h bobin bağlantısı 

             
C3                     

 

C2 

 

C1 

 

                        C0 

GR 

YR 
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Rezonans frekansları kutu içinde bulunan kondansatörlerin kapasitansları ile belirlenir. 

 

Genel formülü  

 

Frekansı f =  1/2п√LC göre belirlenmektedir. GR veya YR röleleri enerjilendiğinde 

veya enerjisiz kaldığında kontaklarını açıp kapayarak frekansları otomatik olarak 

ayarlamaktadır. 

 

 Magenet (Balis) Üzerinde OluĢan Gerilim 

 

 Bilindiği gibi magnetik alan içinde duran veya hareket eden iletkenler üzerinde 

gerilim ve magnetik kuvvetler oluĢur. Yol boyunda duran ve belli frekansta çalıĢan 

magnetler manyetik alan oluĢturur. Bunun üzerinden belli bir hızla geçen tren manyetik alan 

çizgilerini değiĢtirdiğinden üzerindeki magnette gerilim oluĢur. 

 E = d/t( B.S) = B(d/t(S)) = (d/t(B.VL t)) =  BLV  ( S= V.t)  

Tren V hızıyla giderken L uzunluğundaki magnetin yüzeyini süpürür baĢka bir 

deyimle alanı tarar. Böylece magnette üzerinde oluĢan gerilim, tren ne kadar hızlıysa o kadar 

büyük olur. 

E = B.L.V  
B: Magnetink alan (weber) 

L: Magnetin uzunluğu(m) 

V: Trenin hızı (m/sn.)  

OluĢan bu gerilimin genel denklemi E = Em Sin (wt+α), ( w= 2IIf)‟dir. Buradaki 

frekans bobindekine eĢittir. 

 

 Hız Tahdit Levhası 

 
Ġstasyon giriĢ sinyalinden 300 metre önce 40 x 50 cm boyutlarında, üzerine 40 rakamı 

yazılı 1,5 metre yüksekliğinde bir profil üzerine montajlı levhadır. 40 rakamı kırmızı renkli 

olup reflektörlüdür. 

 

Bu levha, giriĢ sinyalinin kırmızı veya sarı üzeri kırmızı bildiri vermesi durumunda bu 

noktadan trenin 40 km/saatin altında geçmesi için makinisti uyarmak amacıyla konulmuĢtur.   

 

1.3.2. ATS Sistemi Araç Üstü Donanımları 

 
ATS sisteminin bir parçası olan araçların bir kısmı da araç üzerinde 

konumlandırılmıĢtır. Kontrol iĢlemleri bu bölüm tarafından yapılır. 

 

 Araç Bobini: ATS kontrol cihazı osilatörüne ait geri besleme devresini 

oluĢturan bir antendir. Aracın sağ alt veya sol alt kısmına monte edilir (Resim 

1.3). 
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Resim 1.3: Araç bobini 

 Araç Bobini Bağlantı Kutusu: Kontrol cihazı ile araç bobini arasında kolayca 

bağlantı kurulup kesilmesini sağlar. Gövdenin altına monte edilmiĢtir. 

 

 Kontrol Cihazı: Antenin yol boyu ile etkileĢimini algılar ve ayrıĢtırır. Hızları 

karĢılaĢtırır. Sürücü tarafından yapılan iĢlemleri kaydeder (Resim 1.4). 

 

 

Resim 1.4: ATS cihazı 
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Ülkemizde TCDD‟de iki tip ATS kullanılmaktadır. 

 

 Kapıkule-KayaĢ arasında kullanılan Japon nippon signal sistemi (ġekil 1.6)dir. 

 

ġekil 1.6: Nippon signal sistemi ATS kumanda paneli 

 Ġskenderun-Divriği, KayaĢ-Çetinkaya arasında kullanılan Alman standart 

electric lorenz (SEL) sistemi (ġekil 1.7)dir.  

 

 

ġekil 1.7: Standart electric lorenz (SEL) sistemi ats kumanda paneli 
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 Ats Kontrol Paneli 

 Ġkaz Göstergesi: NORMAL ve Y olmak üzere iki ikaz göstergesi 

mevcuttur (ġekil 8).  Y ikaz göstergesi,  ATS kabin cihazı 65 km/saat 

veya 40 km/saat malumatı aldığı veya otomatik frenleme yapıldığı 

takdirde yanar. FREE ve RESET butonlarına basılıncaya veya tren hızı 

12 km / saatin altına düĢünceye kadar bu durum devam eder. 

 NORMAL ikaz göstergesi; Y göstergesine münhasıran yanar. 

 Ġkaz Zili: ATS kabin cihazı 65 km/h bilgisini aldığı veya otomatik 

frenlemeye geçildiği takdirde çalıĢmaya baĢlar. Bu ses makinist, ACK 

düğmesine basınca kesilir. 

 ACKNOWLEDGE (Teyit) Butonu: Bu butona basılınca ikaz zilinin 

sesi kesilir.  

 FREE (Serbest) Butonu: Bu butona basılmak suretiyle ATS kontrol 

ünitesinde ezbere tutulan 65 km/saat ve 40 km/saat değerleri iptal edilir. 

Makinist ilerideki sinyal bildiriminin yeĢile döndüğünü gözlemlediğinde 

bu butona basarak treni serbest hızda kullanabilir. 

 RUN (Ġlerle) : Kabin bobini yol boyu bobini üzerinden geçerken bu 

butona devamlı basmak suretiyle trafik kontrol memuru yetkisi altında 

kırmızı sinyal geçiĢi temin edebilir. 

 RESET (Sıfırlama) Butonu: Tren otomatik frenleme sonucu 

durdurulduğunda bu butona basılarak fren mekanizması serbest bırakılır. 

 EMERGENCY (Acil) Butonu: ATS‟ nin bozulması gibi kullanım dıĢı 

kaldığı durumlarda bu buton yardımıyla ATS devre dıĢı bırakılır. 
 

Manyetik sayaç, kırmızı sinyalde geçme (Makinist RUN butonuna bastığı sürece , tren 

kırmızı bildirimli sinyali geçse de, manyetik sayaç bu durumda da bir artarak sayar) ve ATS 

kullanılıyorken  iki sayma yapar (ġekil 1.9). 

 

ġekil 1.8: ATS kontrol paneli 
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 Takometre: Trenin miline bağlı ve terenin iĢletim hızını ölçen cihazdır. 

 Manyetik Valf ve Kesici Vana: Treni frenlemeye geçiren sitemin 

parçalarındandır. 

 

 

ġekil 1.9: Araç üzerindeki donanımların blok diyagramı 

 

 ATS Cihazı Test ĠĢlemi 

 

ATS sisteminin test iĢlemi aĢağıdaki tabloya göre yapılır. 

ĠĢletme 

paneli 

DC/AC 

çevirici 

Alıcı CCT Mantık 

kontrol 

Manyetik 

valf 

Kesici vana 

Bağlantı 

kutusu 

Araç 

bobini 

Takometre 

Verici 

Fren 

Sistemi 

 



 

           

 

13 

 
1 ATS sistemi devreye alınır, MAVĠ ve KIRMIZI lamba yanar. 

Kumanda masası üzerindeki kumanda cihazında gerekli ayarlamalar yapılır. 

 

2 SARI SĠNYALDEN (HIZ SINIRLAMASI YOK) GEÇĠġ 

Sesli uyarı alınır. Ġlk 10 sn.de „SĠSTEM UYARI‟ butonuna basılmaz. 

SONUÇ: Fren gerçekleĢir……………………………………………………..   

 

3 SARI SĠNYALDEN 65 KM/H ÜZERĠNDE GEÇĠġ 

Sesli uyarı alınır. Ġlk 10 sn.de „SĠSTEM UYARI‟ butonuna basılır, 20 sn. içinde hız 65 

km/h‟ın altına düĢürülür. Hız tekrar 65 km/h‟ın üzerine çıkarılır. 

SONUÇ: Fren gerçekleĢir……………………………………………………..   

 

4 SARI SĠNYALDEN 65 KM/H ÜZERĠNDE GEÇĠġ 

Sesli uyarı alınır. Ġlk 10 sn.de „SĠSTEM UYARI‟ butonuna basılır, 20 sn. içinde hız 65 

km/h‟ın altına düĢülür. „SERBEST KALMA‟ butonuna basılarak hız tekrar 65 km/h‟ın 

üzerine çıkarılır. 

SONUÇ: Fren gerçekleĢmez…………………………………………………..   

 

5 SARI YAKLAġMA SĠNYALĠNDEN 65 KM/H ÜZERĠNDE GEÇĠġ 

Sesli uyarı alınır. Ġlk 10 sn.de „SĠSTEM UYARI‟ butonuna basılır, 20 sn. içinde hız 65 

km/h‟ın altına düĢürülür. 40 km/h magnetinden (iĢaretli levha), hız 40 km/h‟ın altında 

iken geçilir. 

SONUÇ: Fren gerçekleĢmez…………………………………………………..   

 

6 SARI YAKLAġMA SĠNYALĠNDEN 65 KM/H ÜZERĠNDE GEÇĠġ 

Sesli uyarı alınır. Ġlk 10 sn.de „SĠSTEM UYARI‟ butonuna basılır, 20 sn. içinde hız 65 

km/h‟ın altına düĢürülür. 40 Km/h magnetinden (iĢaretli levha) hız  40 km/h‟in 

üzerinde iken geçilir. 

SONUÇ: Fren gerçekleĢir……………………………………………………..   

 

7 KIRMIZI SĠNYALDEN GEÇĠġ 

SONUÇ: Fren gerçekleĢir……………………………………………………..   

 

8 KIRMIZI SĠNYALDEN GEÇĠġ 

„ĠZĠNLĠ GEÇĠġ‟ butonuna basılarak hız 40 km/h‟ın altında iken geçilir. 

SONUÇ: Fren gerçekleĢmez…………….………………….…………………..   

 

9 KIRMIZI SĠNYALDEN GEÇĠġ 

„ĠZĠNLĠ GEÇĠġ‟ butonuna basılarak hız 40 km/h‟in üzerinde iken geçilir. 

SONUÇ: Fren gerçekleĢir……………………………………………………..   

 

10 40 km/h LEVHASINDAN, HIZ 40 km/h’ın ALTINDA ĠKEN GEÇĠġ 
Tren durdurulur. GiriĢ sinyali „YEġĠL‟ yaptırılarak hız 40 km/h‟ın üzerinde giriĢ 

sinyalinden geçilir. 

SONUÇ: Fren gerçekleĢir……………………………………………………..   

 

11 SARI SĠNYALDEN GEÇĠġ 

Sesli uyarı alınır. Ġlk 10 sn.de „SĠSTEM UYARI‟ butonuna basılır, 20 sn. içinde hız 12 

km/h‟ın altına düĢürülür ve sistemin resetlendiği görülür…………..……………..   

 

Tablo 1.1: SKB 101 ATS cihazı ile test iĢlemi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 
Her hangi bir makas sinyalini gönderme iĢlemini aĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre 

yapınız. 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 

 ATS sisteminin ünitelerini seçiniz. 

 

 ĠĢlem basamaklarına uygun çalıĢma 

düzenini sağlayınız. 

 Mesleğinizle ilgili etik kurallara 

uyunuz. 

 

 ATS sistemi ünite birimlerinin 

özelliklerini seçiniz. 

 Ünite birimlerinin özelliklerinin 

seçimi esnasında çevre Ģartlarına dikkat 

ediniz. 

 ATS ünitelerinin kullanım yerlerini 

seçiniz. 

 

 Kontrol etmek için kullanılan araç ve 

gereçleri tespit ediniz. 

 ATS ünitelerinin kontrolünü yapınız. 

 ATS cihazını kontrol ederken 

gereken test iĢlemlerini cihazın katalog 

bilgilerine göre adım adım uygulayınız. 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

 DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ Evet Hayır 

1. 
ATS sisteminin ünitelerini seçtiniz mi? 

  

2 
ATS sistemi ünite birimlerinin özelliklerini seçtiniz mi? 

  

3. 
ATS ünitelerinin kullanım yerlerini seçtiniz mi? 

  

4. 
ATS ünitelerinin kontrolünü yaptınız mı? 

  

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirmeye geçiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerin hangisinde ATS‟nin Ġngilizce ve Türkçe açılımı doğru olarak verilmiĢtir? 

 

A) Automatic train starting - Otomatik tren durdurma 

B) Automatic train stopping - Otomatik tren durdurma 

C) Automatic train stopping - Otomatik tren hız kesici 

D) Audi train stopping – Hız kontrol  
 

2. ATS kabin cihazında aĢağıdakilerden hangisi bulunmaz?  
 

A) Kabin bobini 

B) ATS kontrol devresi 

C) Hız kontrol ünitesi 

D) Fren tertibatı 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi ATS kontrol panelinde bulunmaz? 
 

A) RUN (Ġlerle)       

B) RESET (Sıfırlama)  

C) EMERGENCY (Acil)   

D) CLOCK (Zaman) 
 

4. Tren giriĢ sinyali kırmızı ise giriĢ sinyalinden 300 metre öne konulmuĢ hız kontrol 

magnetinin üzerinden 40 km/saat hızın altında geçmez ise aĢağıdakilerden hangisi olur?   

 

A) Otomatik frenleme uygulanır.   

B) Serbest geçiĢ uygulanır. 

C) Ġkaz lambası yanar.      

D) Ġkaz zili çalar.  
 

5. Otomatik fren sistemi bütün sinyallerin yanına ve lokomotiflerin altına konulan 

……………..gerçekleĢtirilir.  

Bu cümlede boĢ bırakılan yere aĢağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A) emergency butonu ile    

B) lambalarla 

C) magnetlerle(bobinler)    

D) ikaz zili ile 
 

6. AĢağıdakilerden hangisi ATS cihazı araç üstü donanımlarından değildir? 

A) Araç bobini     B) Sinyaller  

C) Takometre     D) Kontrol cihazı 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FAALĠYETĠ-2 
 

 

 

 

Otomatik tren koruma sisteminin (ATP) elemanlarının özelliklerini seçebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki raylı sistemler alanında faaliyet gösteren iĢletmelerden 

yararlanarak ATP sistemi hakkında bilgi edininiz.  

 ĠĢletmelerde ATP cihazının nasıl monte edildiğini ve testinin nasıl yapıldığını 

daha detaylı öğreniniz.  

 Bu araĢtırmaları yaparken edindiğiniz bilgi birikimlerini not ederek 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

2. OTOMATĠK TREN KORUMA SĠSTEMĠ 

(ATP) 
 

GeliĢen teknolojiyle birlikte sinyal hatalarından dolayı trenlerin çarpıĢmalarının 

önlenmesi amacıyla yüksek teknolojiye dayalı sistemler geliĢtirildi. Bunlardan birisi de 

ATP‟dir. ATP, Ġngilizce “Automatic Train Protection” kelimelerinin baĢ harfleridir. 

Otomatik tren koruma anlamına gelir. 

 

Trenlerin hızlarını kontrol eden sistem yoldaki sinyallerin tamamlayıcısıdır. Yoldaki 

sinyalizasyonun verdiği emirleri makinist doğru bir Ģekilde izlediği ölçüde makinist üzerinde 

hız kontrolünün direkt bir etkisi yoktur. ATP ancak makinistin eylemleri uygun değil ise 

trenin kabul edilen azami hızını veya tehlike noktalarını geçmesini önleyecek bir düzeltme 

yapılması için müdahalede bulunur. 

 

2.1. ATP Sisteminin Yapısı 
 

Sistem yapı olarak yol boyu ve araç donanımlarından oluĢmaktadır. Otomatik tren 

koruma sistemi (ATP); 

 Yol boyunda bulunan sinyal devreleri ve sinyaller, 

 Hat boyu elektronik ünite (LEU), 

 Ray devresi ile beraber çalıĢan kod üreticileri  

 Çeken araçlara konulan ATP kabin cihazından meydana gelen bir sistemdir.  

 

Kabin cihazı da;  

 ATP sinyal kodlarını yakalayan (trenin altına, ilerleyen yönde monte edilmiĢ ) 

kod yakalayıcı anten, 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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  Bilgilerin takip ve kontrol edilerek karĢılaĢtırıldığı iĢlemci, 

 Hızölçer, 

 Hızı azaltmaya veya durdurmaya yarayan frenleme sistemi  

 Makinistin tüm bilgileri takip ettiği makinist panelinden oluĢur. 
 

Araç ve yol boyundaki sistemler ġekil 2.1‟de gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ġekil 2.1: ATP sistemi yapısı 

2.1.1. ATP Sisteminin ÇalıĢması 
 

Bu sistem genel olarak trenin hızını kontrol eder ve trenin gitmesi gereken emniyetli 

hızla karĢılaĢtırır. Emniyetli hızı oluĢtururken kırmızı sinyalden trenin uzaklığı, hattın 

durumu ( eğimi, hız sınırı, kurp vb.) gibi değerler hesaplanır. Eğer bu hesaplanan hız kabinde 

belirlenmiĢ hızı geçiyorsa trenin hızını o kesimde belirtilen hıza düĢürür veya treni otomatik 

olarak durdurur. 

 

ġekil 2.2: Bloklara ait elektronik sürat kodları 

                                  Sürücü paneli ĠĢlemci 

Paneli 

Frenleme 

arabirim 

Anten 

Kod 

üretici 
Rayda Sinyal kod iletimi 

Kodu yakalayan bobin 

Hızöl

çer 
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Burada sinyalleri gösterilmiĢ olmasına rağmen ATP kullanılan birçok sistemde, hat 

kenarlarında görülebilir sinyaller yoktur. Çünkü sinyaller sürücü kabin konsoluna direkt 

olarak aktarılır.  

 

ġekil 2.2‟de gösterildiği gibi ATP ile donatılmıĢ bir hatta her blok kendi track 

devrelerinin tepesinde elektronik sürat kodunu taĢır. Tren sıfır hızı gerektiren bir bloka ya da 

baĢka bir trenin bulunduğu bloka girmeye çalıĢırsa ya da sürat kodu tarafından bildirilmiĢ 

müsaade edilen süratin üstünde bir hızda bloka girerse elektronik devreler acil fren iĢlemini 

gerçekleĢtirecektir. 

 

 Kabinde: Ray devresinde bulunan ATP sinyal kodları trene iletilir. Trenin 

altında monte edilmiĢ olan kod yakalayıcı anten, makinist kabinin hemen 

altında ilerleyen yöndedir. Bu bilgiler kabine gelir, Ģifre çözülür ve emniyet 

iĢlemciye geçer. O kesimde izin verilen (kayıtlı hız) hız, gerçek hızla 

karĢılaĢtırılır. Ġzin verilen hız gerçek hızdan büyükse hemen frenleme baĢlar. 

Daha modern sistemlerde data, kabindeki makinist paneline de gönderilir. 

 Yol Boyunda: Yol boyunda ilerlenen bölümlerin sinyal görüntüleri izlenir ve 

her bir bölümde bulunan kod üreticisine geçer. Kod üreticisi ray devresine 

uygun olan kodu gönderir. Kod trenin altına yerleĢtirilmiĢ olan anten tarafından 

sezinlenerek araçtaki bilgisayara gelir. Bu bilgisayar, trenin gerçek hızıyla 

kodun gerektirdiği hızı karĢılaĢtırır. Büyükse hemen frenleme baĢlar.  

 

 Bekon (Balis)Ġletimi 

Yukarıda anlatılan ATP sisteminde, ATP bilgisinin ray devresinden trene, kodlu ray 

devresi kullanılarak iletim, raylar vasıtasıyla gerçekleĢir.  

 

 

                                               Makinist panosu 

                                            

 

 

                                                     

 

 

ġekil 2.3: ATP sistemi bekon (baliz) Ġletimi 

Bekon 2 
Bekon 

1 
Blok 

Blok 

1 

Tren 1 Sinyal 

2 

Tren 2 Sinyal 

1 

Blok 

2 

Yer 

belirtme 

bekonu 

Sinyal 

bekonu 

sabit 

Yol boyu 

elektroni

k kontrol 

kutusu 

 

Anten 

 

ĠĢlemc

i 

Frenle

me ara 

birimi 

Makini

st 

paneli 

Sinyal bilgileri 
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Bu sistem sürekli bir sistemdir. Çünkü bilgi trene her saniyede ulaĢmaktadır. Ama   

bunun da bir sınırı vardır. Uzun ray devreleri olduğunda kayıplar oluĢmaktadır. Bunun için 

ray boyları yaklaĢık 350 m‟ye düĢürülmüĢtür. Bu cihazlar pahalı olduklarından, hat boyuna 

belirli aralıklarla yerleĢtirilen elektronik bekon kullanılır (ġekil 2.3). 

 

Sinyal 2 kırmızıdır ve bu sinyalin bekonu Sinyal 1‟den önce yerleĢtirilmiĢtir. “Bekon 

2” daha sonra gelecek olan sinyalin elektronik bobinidir. “Sinyal 2” kırmızı ise bunun 

bildirimi “Bekon 1”e gelir ve “Tren 2” bunu sezer, bunun için durma komutunu alır ve 

“Sinyal 2”nin önünde duracak Ģekilde ayarlıdır. 

 

ATP kod iletimi değiĢik tasarımlarla trenlerin duracakları Ģekilde raylardan veya 

değiĢik düzenlemeyle radyo dalgalarıyla kabindeki cihaza ulaĢtırılır (ġekil 2.4). 

 

Metrolardaki ATP sistemleri de genelde yukarıdaki açıklamaya göre çalıĢır. Trenler,  

birbirlerinin hızlarını ATP kodlu kontrol ederek arka arkaya belli mesafelerde çalıĢır.  

 

ġekil 2.4: ATP sistemi bekon (balis) iletimi 

Yol boyunda bulunan değiĢen durumların kaydedildiği interloking cihazı, bilgileri 

balise iletir. Tren balis üzerinden geçerken öndeki blokun bilgilerini alır. Bu bilgileri 

değerlendirerek hızını ayarlar (ġekil 2.5). 

 

ġekil 2.5: ATP sistemi bekon (balis) iletimi 
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2.1.2. ATP Sisteminin Üniteleri 

 

ATP sistemi donanımları aĢağıda açıklanmıĢtır. 
 

2.1.2.1. ATP Sistemi Yol Boyu Sinyal Donanımları 
 

Hat boyunda bulunan sinyal devreleri ve sinyaller, hat boyu elektronik ünite (LEU), 

ray devresi ile beraber çalıĢan kod üreticileri ile çeken araçlara konulan ATP kabin 

cihazından meydana gelen bir sistemdir. Kabin cihazı da ATP sinyal kodlarını yakalayan 

trenin altına ilerleyen yönde monte edilmiĢ olan kod yakalayıcı anten, bilgilerin takip ve 

kontrol edilerek karĢılaĢtırıldığı iĢlemci, hızölçer, hızı azaltmaya veya durdurmaya yarayan 

frenleme sistemi ve makinistin bilgileri takip ettiği makinist panelinden oluĢur (ġekil 2.6). 

 

 

ġekil 2.6: ATP sistemi yol boyu donanımları 

2.1.2.2. ATP Sistemi Araç Üstü Donanımları 
 

ATP sisteminin araç üstünde bulunan donanımlar: 

 Anten: ATP sinyal kodlarını yakalayan trenin altına ilerleyen yönde monte 

edilmiĢ olan kod yakalayıcı bir anten bulunur. 

 ĠĢlemci: Bilgilerin toplandığı takip ve kontrol edilerek karĢılaĢtırıldığı kısımdır. 

 Hızölçer: Trenin o anki hızını ölçerek ilgili kısımlara bilgiyi ileten kısımdır. 

 Fren Sistemi: ĠĢlemciden aldığı bilgiye göre hızı azaltmaya veya durdurmaya 

yarayan sistemdir. 

 Makinist Paneli: Makinistin bilgileri takip ettiği paneldir. 

 GSM-R: Yol boyundan gelen bilgiler, interloking cihazına iletilir, interloking 

cihazı ATP balizi ile anklaĢe çalıĢır. Bilgileri alarak yol boyundaki radyo 

blokuna iletir. Radyo bloku da öndeki blokun bilgilerini GSM-R cihazına 

bildirir. Bu cihaz da radyo dalgaları ile trene iletir. Tren, gelen bu bilgilere göre 

normal ilerleyiĢini sürdürür veya otomatik frenlemeye geçer ya da hızını 

düĢürürAALĠYETĠ 

Sabit Baliz 

Programlanabilir 

Baliz 

Hat Boyu 

Elektronik 

Ünite 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem sırasını uygulayarak raylı sistemlerin kullanım alanlarını ve çeĢitlerini 

inceleyiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları ÖNERĠLER 
 ATP sisteminin ünitelerini seçiniz. 

 
 ĠĢlem basamaklarına uygun çalıĢma 

düzenini sağlayınız. 

 Mesleğinizle ilgili etik kurallara 

uyunuz. 

 ATP sistemi ünite birimlerinin 

özelliklerini seçiniz. 

 

 Kontrol etmek için kullanılan araç ve 

gereçleri tespit ediniz. 

 ATP ünitelerinin kullanım yerlerini 

seçiniz.   Ünite birimlerinin özelliklerinin 

seçimi esnasında çevre Ģartlarına dikkat 

ediniz. 

 ATP ünitelerinin kontrolünü yapınız. 

 

 ATP cihazını kontrol ederken 

gereken test iĢlemlerini cihazın katalog 

bilgilerine göre adım adım uygulayınız. 

 

KONTROL LĠSTESĠ 

 
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

 Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ATP sisteminin ünitelerini seçtiniz mi? 
  

2. ATP sistemi ünite birimlerinin özelliklerini seçtiniz mi? 
  

3. ATP ünitelerinin kullanım yerlerini seçtiniz mi? 
  

4. ATP ünitelerinin kontrolünü yaptınız mı? 
  

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirmeye geçiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

1. Makinistin eylemleri uygun değil ise trenin kabul edilen azami hızı veya tehlike 

noktalarını geçmesini önleyecek bir düzeltme yapılması için müdahale eden sistem 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) ATS    

B) ATO    

C) ATP    

D) ATC 

 

2.  Trenin hız bilgilerini kontrol ederek uygun değilse treni yavaĢlatan veya durduran kısım 

neresidir? 

A) Frenleme sistemi         

B) ĠĢlemci 

C) Hızölçer            

D) Sinyaller 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi yol boyu donanımı değildir?  

A) Anten           

B) Sinyaller 

C) LEU(hat boyu elektronik ünite)     

D) Baliz 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi araç üstü donanımı değildir?  

A) ĠĢlemci           

B) Makinist paneli 

C) Hızölçer           

D) Sabit baliz 

 

 

 

 

 

 
5. Yukarıdaki Ģekle göre tren 2‟nin hareketi için aĢağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 

A) Sinyal 2‟nin önünde duracak Ģekilde frenler. 

B) Sinyal 1‟in önünde duracak Ģekilde frenler. 

C) Sinyal 2‟nin önünden yavaĢlayarak geçer. 

D) Sinyal 2‟den normal hızı ile geçer. 

 

DEĞERLENDĠRME 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

Bekon 

1 

Blok 
Blok 1 

Tren 1 Sinyal 2 Tren 2 Sinyal 1 

Blok 2 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 
 

 

 

Tren seyirlerinin otomatik kumanda sisteminin (ATC) özelliklerini seçebileceksiniz. 

 

 

 

 
 Çevrenizdeki raylı sistemler alanında faaliyet gösteren iĢletmelerden 

yararlanarak ATC sistemi hakkında bilgi edininiz.  

 Bu iĢletmelerde ATC cihazının nasıl monte edildiğini ve testinin nasıl 

yapıldığını daha detaylı öğreniniz.  

 Bu araĢtırmaları yaparken edindiğiniz bilgi birikimlerini not ederek 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

3. ATC SĠSTEMĠ 
 

Son yıllarda yüksek hızlı trenlerin kullanımı artmıĢtır. Yüksek hız tren hatlarının 

sinyalizasyon sistemi, diğer sinyalizasyon sistemlerinden farklı bir yaklaĢım 

gerektirmektedir. Trenin hızı, yol kenarlarına yerleĢtirilmiĢ iĢaretlerin (sinyal bildirimlerinin) 

makinist tarafından güvenilir bir biçimde anlaĢılmasını engelleyecek kadar yüksektir. Yol 

kenarlarındaki iĢaretler uzun süre ve özellikle kötü hava koĢullarında bir insandan 

beklenmeyecek kadar dikkat gerektirdiğinden yüksek hız trenlerinde kabul edilen azami hız 

sürücü kabininde belirtilir. Makinist isterse manuel olarak veya otomatik bir Ģekilde treni 

kumanda edebilir (ġekil 3.1). Bu nedenle güvenli bir sistem olan ATC sistemi ile trenler 

donatılmıĢtır.  

 

ATC, Ġngilizce “Automatic Train Control” kelimelerinin baĢ harfleridir. Otomatik tren 

kontrolü anlamına gelir. 

 

Tamamen bir önceki ve sonraki trenin konumları dikkate alınarak hızlarının kontrol 

edilmesine dayanan ve otomatik olarak bunu yapan bir sistemdir. 

 

ATC sistemi, ATP sistemi ile ortaklaĢa fonksiyonlar uygular. Fakat ATC sistemi bir 

adım daha ileri giderek hem kapının açılması ve kapanması gibi iĢlemlerini hem de 

emniyetini yapar. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 3.1: ATC kontrol kolu 

3.1. ATC Sistemi Yapısı 
 

Sistem yapı olarak yol boyu ve araç donanımlarından oluĢmaktadır. Otomatik tren 

kontrol sistemi (ATC), yol boyunda bulunan sinyal devreleri ve sinyaller, hat boyu 

elektronik ünite (LEU), ray devresi ile beraber çalıĢan kod üreticileri ile çeken araçlara 

konulan ATC sistem paketinden meydana gelen bir sistemdir. Sistem paketi de ATC sinyal 

bilgileri toplayıcısı, araç kontrol sistemi, tren merkez arası alıcı ve vericisi ile makinistin 

bilgileri takip ettiği makinist panelinden oluĢur (ġekil 3.2). 

 

ġekil 3.1: ATC araç ve merkez sistemlerinin Ġngilizce ifadeleri  
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3.2. ATC Sistemi ÇalıĢması 

 

ġekil 3.2: ATC cihazı özet Ģeması 

Ray devresi izole noktaları ile bölümlere ayrılmıĢtır. YaklaĢık bu bölümlerin uzunluğu 

1,5 km‟dir. Bu devrelerde sinyal dalgaları dolaĢır. Sinyal alıcısı ve vericisi 20 km‟de bir 

sinyal kabinlerine konmuĢtur ve raylara polyester alüminyum kılıflı bir kabloyla ray 

devrelerine bağlanmıĢtır. Alıcı trenin ray devresinin meĢguliyetini sezinler ve gerideki 

vericinin sinyal dalga Ģeklinin koĢullarını kontrol eder. Kabinde, sinyal dalgasının alınmasını 

sağlar ve otomatik kontrol mekanizmasına frenleme talimatı verir (ġekil 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.3: Birbirini izleyen trenlerin kabin sinyali diyagramı 

  ATC Frenleme 

160 km/h 

210 

150 

100 

50 

0 

3000 m          3000 m            3000 m          3000 m       durma 

sinyali 
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Ara bölümlerdeki ATC frenleme diyagramı; her bir blokun uzunluğu 3 km ve ray 

devrelerinin uzunluğu da 1.5 km‟dir. Ġstasyonlar arasında çalıĢan trenin çalıĢma eğrisini 

göstermektedir. 

 

ġekil 3.3 ve ġekil 3.4‟te verilen hız eğrilerinin altındaki değerlerde seyreden trenlerin 

sürücüleri normal çalıĢmasını sürdürür. Ama bu belirtilen hızlar aĢıldığında tren otomatik 

olarak frenlemeye baĢlar. Eğer tren duracaksa 30 km/h hıza otomatik olarak ATC tarafından 

çekilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.4: ATC’nin çalıĢma diyagramı 

Kabinde altı çeĢit sinyal bildirimi ve üç çeĢit sinyal durdurma bildirimi vardır. 

Noktasal P kontrol; tren belli bir nokta olan P noktasını geçince, 30 km/h sinyali bildirimini 

aldığında sinyal durma bildirimine geçer. Özellikle sınırda duran trene çarpmasını önleyecek 

Ģekildedir. 

 

Durulacak olan P noktasının sezinlenebilmesi için yol boyunda rezonans bobini, araçta 

değiĢen osilasyon frekansı bulunur. 

 

ATC sistemi trenin emniyetini sağlayan emniyete iliĢkin cihazlar, çalıĢma noktasına 

göre Tablo 3.1‟deki gibi sınıflandırılmıĢtır. 

  210 sinyali  160 sinyali     70 sinyali       30 sinyali 

3000 m          3000 m            3000 m          3000 m       durma sinyali 

160 

100 

50 

210 

150 

0 

70 

30 

B 

1. H.S       2500m       500m 

2 H S      B 
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ÇalıĢma kontrol 

 

 

Kontrol tanımı 
 

Temel cihazlar 
 

Modern cihazlar 

 

Hat kontrol 

 

 

Hat tanzim kontrol 
 

Ġnterloking cihazı 
Otomatik interloking 

cihazı 

Aralık kontrol 
Tren aralık kontrol 

Durdurma 

Hız azaltma kontrol 

Blok cihazı 

Sinyal sistemi 

ATS 

ATC 

ÇalıĢma kontrol 
Hızlanma kontrolü 

Sabit durum çalıĢma 

kontrolü 

 
ATO 

Tablo 3.1: ATC’nin çalıĢma diyagramı 

3.2.1. ATC’nin Blok Cihazına Göre Sınıflanması 
 

 Otomatik Blok Sistemi: GiriĢ sinyali, çıkıĢ sinyali, blok sinyali ve ray devresi 

vasıtasıyla sinyal renk bildirimlerini otomatik olarak kontrol eder. 

 Kep Blok Sistemi: Kep sinyal blok sisteminin bulunduğu kesimde iĢleyen 

trenin çalıĢma odasından sağlanan kep sinyali, kep cihazı ile sağlanır. Kep 

sinyal blok sistemi, tren kontrolünü otomatik olarak sağlar. Kep sinyali trenin 

çalıĢma odasındaki sinyali bildirir. AĢağıdakiler kep sinyal tarafından onların 

bildirim yollarını ve sinyallerin çeĢitlerini gösterir. 

 Araba Durdurma Sinyali: Kırmızı veya “Dur”u bildiren sıfırdır. 

 Trenin ÇalıĢmasını Gösteren Lamba: Renk tipine göre hız değiĢimini 

(kırmızı hariç) veya hız  numarasını gösterir. Kep sinyali sinyal bildirimi 

değiĢtiğinde çalıĢma odasında sesli alarm verir. 
 

3.2.2. ATC’nin  Uygulama Olarak Sınıflanması  
 

Yol boyu sinyale göre ATC‟ ye yardımcı olarak kep sinyal sisteminde ana ve yardımcı 

sistem olarak sınıflandırılır.  

 Yardımcı Sistem Olarak ATC: Yol boyundaki sinyal bildirimlerine göre 

çalıĢır. ÇalıĢma hataları ve belirlenen hız geçildiğinde otomatik olarak treni 

yavaĢlatır veya durdurur. Bunun için insan tarafından kullanılan bu makine 

hemen sürücünün bulunduğu yerde bulunur. Ġnsan kontrolünde gerçekleĢir. 

 Ana Eleman Olarak ATC: Yol boyundaki ATC sinyal koĢullarına göre treni 

otomatik olarak yavaĢlatır veya durdurur. Frenleme sürücünün hareketinden 

bağımsızdır. Otomatik olarak gerçekleĢir. 
 

3.2.3. ATC’nin  Kontrol Metoduna Göre Sınıflanması 
 

 Çoklu Adım Kontrol Sistemi: Çoklu adım kontrol sistemi, genel olarak 

konvesiyonel demir yollarında kullanılır. Kontrol bilgisini gösteren bölümün 

uzunluğu öyle olmalıdır ki trenin yavaĢlama hızı, bahsi geçen bölümün sınırları 

içinde olmalıdır. 
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Onun sınırları dıĢına çıkmamalıdır. Çoklu adım kontrol sisteminde, ATC 

sisteminin her bir hattının ideal zamanına çalıĢma zamanı da eklenerek birbirini 

takip eden trenle bir önceki tren arasında geniĢ bir mesafenin bırakılmasına 

olanak sağlamıĢtır. 

 Sürekli Kontrol Sistemi: Sürekli kontrol sisteminde, trenin hızı orta sinyal 

bildirim kısmında belirtilen hızın altına düĢmemiĢ olabilir. Orta sinyal 

bildiriminde, sistem önde giden trenden önceki bloktan önce ATC fren 

mesafesinde durabilmesine olanak sağlar.  
 

3.2.4. ATC’nin  Donanım Olarak Sınıflanması 
 

ATC sisteminde genel olarak önde hareket hâlinde olan veya duran tren sistem 

tarafından belirlenir. Kontrol bilgisi olan hız sinyali takip eden trene iletilir. Bu da iki Ģekilde 

sınıflandırılır. 

 Trenin pozisyonunu belirleyen farklı frekans kullanılır. 

 Kontrol bilgisi iletimi ve sistem aynı frekansı kullanır. 

Trenin durumunu ve hız sinyal iletimi için tek frekans kullanılır. Bu sistemi daha basit 

yapar fakat joinless ray devresinde biraz sınırlamalar getirir. 
 

Makinedeki Ģifreyi çözmek için gerekli ATC frekansı: 

 Tek frekanslı yöntem 

 Ġki frekansın birleĢmesi yöntemi   
 

Makinedeki hız sinyali için modülasyon frekansına göre tek tip sinyal alınır. Ġki 

frekans yönteminde belirlenen hız sinyali için aynı anda iki frekans alınır. Ġkili frekans 

yöntemi çok karmaĢık olması, fiyatının yüksek olması nedeniyle diğerine göre 

dezavantajlıdır. 
 

Trenin hattaki durumu iki sistemle belirlenir: 
 

 Sürekli Belirleme ( Ray devresi, lop sistemi ) Ray devreleri ve loplar 

kullanılarak belirlenir.  

 Kesik Belirleme ( GiriĢ çıkıĢ kontrol sistemi) Gelen ve giden trenlerin blok 

kesiminin belli yerlerine konan yardımcı hatlarla belirlenir. GiriĢ ve çıkıĢ 

kontrollü sistemlerde öndeki tren f1 frekansını, arkadaki tren f2 frekansını hatta 

döĢenmiĢ her bir blokta bulunan, yardımcı hatlar vasıtasıyla kontrol yapılır. 

Trenlerin durumu her bir blokta bulunan lojik (mantık) iĢlemci ile belirlenir. 

 

Kep ATC sinyali ve pozisyon belirleme sistemi için raylı sistemde aynı sinyal 

kullanılır. Joinless ray devresi kullanılırsa tren belirleme sinyalinden farklı bir sinyal 

iletilebilir. Bu durumda sinyale yakın bir yerde ek bir hat devresi monte edilmelidir. 

 

3.2.5. Ray Devrelerinin Sınıflandırılması 
 

 Jointed Ray Devresi: BirleĢik ray devresinde (jointed) raydaki izolasyonu 

sağlamak için sınır noktalarına ray izolasyon noktaları konur ve ray devresi 

oluĢturmak için empedans bond kullanılır. Her tarafta frekans aynıdır. 
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 Jointless Ray Devresi: ( Eksiz) Jointless ray devresinde raya izole contaları 

koymaksızın ray devresi oluĢturulur. Bu da iki Ģekilde yapılır. 

 

 Sınır ġöntleme (Kısa Devre) Sistemi ( Rezonans Sistem) : Ray devresi 

diğer ray devresinin sınırlarına konan gerçek ray devresinin veya 

rezonatörün Ģöntlenmesi ile oluĢur. Böylece komĢu ray devresine sızıntı 

oluĢmaz. Sinyal iletim ve kabulü sinyal alma ve verme noktalarındaki lop 

bobini veya rezonatör vasıtasıyla gerçekleĢtirilir.  

 Frekans Dağıtım Sistemi ( Non Rezonans Sistem) : ATC‟ninkinden 

farklı çok değiĢik tren belirleme sistemleri mevcuttur. Bunlar ray devresi 

oluĢturmak için gönderilip alınırlar. Farklı frekanslar tekrar edilir diğer 

ray devresinin wrap-around empedansından emin olunur. Aynı frekans 

kullanılırsa ray devresi ile kullanım için damping sağlar. Bu durumda, 

araç kep ATC sinyallerini almaması için ATC sinyal iletimini durdurmak 

zorundadır.  
 

3.2.6. Men-Machine Sistemi ve ATC 
 

Sadece ulaĢım sektörü değil, diğer tüm sektörlerde insan ve makine arasında yakın bir 

iliĢki vardır. 

 

Kep sinyalli bir ATC sistemi aralık kontrolü için otomatik durdurma kontrol sağlar. 

ATC sistemi sürücü kırmızı sinyal geçtiğinde hataların yapılamamasının düzenlemesini 

yapar. Bu durum iletme çalıĢmalarında bir iĢlemin yapılmasına sebep olur. ATS sistemi 

bölümün dıĢında emniyetli bir uzakta trenin durması için tasarlanmıĢtır. ATC sistemi bu 

sisteme ek olarak verimli bir taĢımacılığın geliĢtirilmesini sağlamaktadır. ATC sistemi çok 

yoğun hatlarda çalıĢtırılmasına karĢılık ATS az yoğun hatlarda çalıĢtırılır (ġekil 3.6). 

 

3.3. ATC Sisteminin Üniteleri 
 

ATC sisteminin blok diyagramı Ģeması aĢağıda görülmektedir. 
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ġekil 3.5: ATC Sistem Ģematiği 

3.3.1. ATC Sistemi Yol Boyu Sinyal Donanımları 
 

Yol boyu cihazı trenin durumunu açığa çıkarır ve yol durumuna göre o hatta izin 

verilen hıza iliĢkin bilgiyi sinyal akımı olarak raya verir. 

Yol boyunda bulunan sinyal devreleri ve sinyaller, yol boyu elektronik ünite(Line 

Elektronic Unit LEU), ray devresi ile beraber çalıĢan kod üreticileri ile birlikte bulunur. 

 

Resim 3.1: ATC sinyal bekonları 
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Resim 3.1‟de görülen sinyal bekonları normalde iki tanedir. Birisi konum kontrolü 

için diğeri ise sinyal bilgileri için konulmuĢtur. 

 

3.3.2. ATC Sistemi Araç Üstü Donanımları 
 

Kabin Cihazı( KEP) :Bu cihaz raydan gelen sinyal akımını alır ve trenin 

yavaĢlamasını kontrol eder. Bunlar trenin çalıĢmasını kontrol eden direkt cihazlardır. Belli 

baĢlı parçaları elektroniktir. 

 

ATC sisteminin araç üstünde bulunan donanımlar (ġekil 3.8): 

 

 Anten: ATC sinyal kodlarını yakalayan trenin altına ilerleyen yönde monte 

edilmiĢ olan kod yakalayıcı bir anten bulunur. 

 ĠĢlemci: Bilgilerin toplandığı takip ve kontrol edilerek karĢılaĢtırıldığı kısımdır. 

 Hızölçer: Trenin o anki hızını ölçerek ilgili kısımlara bilgiyi ileten kısımdır. 

 Fren Sistemi: ĠĢlemciden aldığı bilgiye göre hızı azaltmaya veya durdurmaya 

yarayan sistemdir. 

 Kamera ve Monitör: Makinistin iniĢ ve biniĢi gözle takip edebilmesi için iniĢ 

biniĢi çeken kamera ve bunları gösteren monitörlerden oluĢan kısımdır. 

 Kapı Kontrol Butonu ve Gösterge IĢıkları: Kapının durumunu ve 

göstergelerin aydınlatmalarını gösterir.  

 GSM-R: Yol boyundan gelen bilgiler, interloking cihazına iletilir, interloking 

cihazı ATC balizi ile anklaĢe çalıĢır. Bilgileri alarak yol boyundaki radyo 

blokuna iletir. Radyo bloku da öndeki blokun bilgilerini GSM-R cihazına 

bildirir. Bu cihazda radyo dalgaları ile trene iletir. Trende gelen bu bilgilere 

göre normal ilerleyiĢini sürdürür ya da otomatik frenlemeye geçer veya hızını 

düĢürür. 
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ġekil 3.6: Sürücü kabini 

ĠniĢ biniĢi izleyen 

kamera 

Platform 

kapısı 

IĢık yayıcı 

IĢık algılayıcısı 

ĠniĢ ve biniĢi izleyen 

mönitör 

Kapı kontrol butonları 

Gösterge ıĢıkları 

    Sürücü kabini 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 
AĢağıdaki iĢlem sırasını uygulayarak raylı sistemlerin kullanım alanlarını ve çeĢitlerini 

inceleyiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ATC sisteminin ünitelerini seçiniz. 

 ĠĢlem basamaklarına uygun çalıĢma 

düzenini sağlayınız. 

 Mesleğinizle ilgili etik kurallara 

uyunuz. 

 ATC sistemi ünite birimlerinin 

özelliklerini seçiniz. 

 Ünite birimlerinin özelliklerinin 

seçimi esnasında çevre Ģartlarına dikkat 

ediniz. 

 ATC ünitelerinin kullanım yerlerini 

seçiniz.  

 Kontrol etmek için kullanılan araç ve 

gereçleri tespit ediniz. 

 ATC ünitelerinin kontrolünü yapınız. 

 

 ATC cihazını kontrol ederken 

gereken test iĢlemlerini cihazın katalog 

bilgilerine göre adım adım uygulayınız. 

 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına  ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 
 

 Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ATC sisteminin ünitelerini seçtiniz mi? 
  

2. ATC sistemi ünite birimlerinin özelliklerini seçtiniz mi? 
  

3. ATC ünitelerinin kullanım yerlerini seçtiniz mi? 
  

4. ATC ünitelerinin kontrolünü yaptınız mı? 
  

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 

 UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 
1. Tamamen bir önceki ve sonraki trenin konumları dikkate alınarak hızlarının kontrol 

edilmesine dayanan ve otomatik olarak bunu yapan sistem hangisidir? 

 

A) ATS 

B) ATO 

C) ATP 

D) ATC 

 

2.  ATC sisteminde kullanılan kamera ve monitör hangi amaçla kullanılır? 

 

A) Ġstasyonu gözlemlemek için 

B) ĠniĢ ve biniĢi kontrol etmek için 

C) Yolcu kabinlerini gözlemlemek için  

D) Trenin yaptığı hızı gözlemlemek için 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi yol boyu donanımı değildir?  

 

A) Monitör 

B) Sinyaller 

C) LEU(hat boyu elektronik ünite) 

D) Baliz 

 

4. Normalde iki tane olan sinyal bekonlarının görevleri aĢağıdakilerden hangisinde doğru 

olarak verilmiĢtir? 

 

A) Birincisi hız kontrolü, ikincisi durma bilgileri için kullanılır. 

B) Birincisi konum kontrolü, ikincisi hız bilgileri için kullanılır. 

C) Birincisi durma noktası kontrolü, ikincisi fren mesafesi bilgileri için kullanılır. 

D) Birincisi konum kontrolü, ikincisi sinyal bilgileri için kullanılır. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4 
 

 

 

 
Avrupa tren kontrol sisteminin (ETCS) özelliklerini seçebileceksiniz. 

 

 

 

 
 Ankara-Ġstanbul hızlı tren projesi 1. etap kısmında tesis edilen Avrupa tren 

kontrol sistemi (ETCS) hakkında bu merkezlerden veya internet üzerinden 

araĢtırma yaparak bu sistem hakkında bilgi edininiz.  

 Bu araĢtırmalardan edindiğiniz bilgi birikimlerini not ederek arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 

 

4. AVRUPA TREN KONTROL SĠSTEMĠ 

(ETCS) 
 

Avrupa ülkelerinde kullanılan farklı farklı sinyalizasyon sistemleri ve trenlerdeki 

farklı araç üstü donanımlar sebebiyle sınır geçiĢlerinde ya da farklı sinyalizasyon sistemi 

tesis edilmiĢ bölgelerde, mevcut lokomotifler kullanılamamıĢ ya da lokomotiflere kullana- 

bileceği her hattın sinyal sistemine ait araç üstü donanımlarının montajını gerektirmiĢtir. 

ERTMS  (Avrupa Demiryolu Trafik Yönetim Sistemi ) tren kontrol sistemlerinde belirli bir 

standardın oluĢturulması ve bu standardın yaygın olarak kullanılması amacıyla doğmuĢtur.  

 

European Rail Traffic Management System / European Tren Control System‟ in 

Ġngilizce kısaltması olan ERTMS / ETCS‟in Türkçe tercümesi ise Avrupa Demiryolu Trafik 

Yönetim Sistemi / Avrupa Tren Kontrol Sistemi'dir. Birçok geliĢmiĢ Avrupa ülkesinde 

kullanılan sinyal sistemlerinden biri olup ülkemizde de Ankara-Ġstanbul hızlı tren projesi 1. 

etap kısmında tesis edilmeye baĢlanmıĢtır. 

 

ERTMS tren kontrol sistemi, ETCS ve demiryolu haberleĢmesinde kullanılan GSM-

R‟nin bileĢimidir. ERTMS/ETCS son yıllarda Avrupa ülkelerinin gerek ülke içinde ve 

gerekse ülkeler arası sinyal sisteminde yaĢanan sistem farklılıklarını gidermeyi sağlayacak 

uyum projesi olarak hayata geçmiĢ önemli bir sinyal projesidir. Türkiye Cumhuriyeti Devlet 

Demiryolları aynı gerekçelerle söz konusu standartları kullanmaya baĢlamıĢ ve gelecekteki 

projelerde kullanmayı planlamıĢtır.   

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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ġekil 4.1 ETCS sistem yapısı 

 

4.1. ETCS Sistemi Yapısı 
 

Sistem yapı olarak yol boyu ve araç donanımlarından oluĢmaktadır. Avrupa tren 

kontrol sistemi (ETCS), yol boyunda bulunan sinyal devreleri ve sinyaller, hat boyu 

elektronik ünite (LEU), ray devresi ile beraber çalıĢan kod üreticileri, radyo blok sistemi, 

radyo sinyali alıcı ve vericisi ile çeken araçlara konulan ETCS sistem paketinden meydana 

gelen bir sistemdir. Sistem paketi de bilgilerin alınıp iĢlendiği bilgisayar, hız-yolölçer, tren-

merkez-yol boyu arası alıcı ve verici radar, ses veya görüntü kayıt sistemi ve makinistin 

bilgileri takip ettiği makinist panelinden oluĢur (ġekil 4.1.).  

 

4.2. ETCS Sistemi ÇalıĢması 
 

ETCS sisteminin çalıĢmasını incelerken üç ayrı seviyede inceleyeceğiz. 
 

4.2.1. ETCS Sistemi ÇalıĢması Seviye-I 
 

ERTMS/ETCS seviye 1 sisteminde tren hareket yönündeki varılacak sinyallere ait 

sinyal renk bildirileri, trenin ilerlediği hat kesiminde yapılacak maksimum hız, trenin 

duracağı noktaya olan mesafe ve trenin ilerlediği istikametteki kurp, tünel ya da tren hızını 

sınırlayabilecek bütün bilgiler yol boyuna tahsis edilen donanımlar tarafından tren üzerine 

tahsis edilmiĢ araç üstü donanımına iletilmektedir. Hat boyundan alınan bütün bu bilgiler 

araç üstü donanımının bilgisayarı tarafından değerlendirilerek makinist kabininde bulunan 

gösterge ile sesli ve görsel olarak makiniste bildirilmekte ve tren hızı alınan bilgilere göre 

sürekli olarak değerlendirilmektedir. Makinistin uyarıları dikkate almaması durumunda araç 

üzerine tahsis edilmiĢ hayati bilgisayar, aldığı bilgiye göre otomatik olarak treni 

yavaĢlatmakta ya da frene geçirmektedir (ġekil 4.2).  
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ġekil 4.2: ETCS sistemi çalıĢması seviye-I 

 

4.2.2. ETCS Sistemi ÇalıĢması Seviye-II 
 

ERTMS/ETCS seviye 2 ise sinyalizasyon sisteminin üzerine kurulan radyo tabanlı bir 

tren kontrol sistemidir. Radyo ortamı olarak GSM-R kullanılmaktadır. ERTMS/ETCS seviye 

2 tarafından sağlanan iĢlevsellik ERTMS/ETCS seviye 1 tarafından sağlanan tüm özellikleri 

ve iĢlevsellikleri kapsamaktadır. ERTMS/ETCS seviye 1‟ den farklı olarak hat boyu 

sinyalizasyon sistemleri tarafından üretilen tren hareket yetkisi tren araç üstü donanımına 

GSM-R aracılığı ile iletilir. Yol boyu ile trenin araç üstü donanımı arasında sürekli bir 

haberleĢme mevcut olduğundan sinyalizasyon bilgilerindeki değiĢiklikler anlık olarak trene 

iletilebilir. Bu sistemde yol boyu sinyallerinin kullanılması zorunlu değildir (ġekil 4.3).  
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ġekil 4.3: ETCS sistemi çalıĢması seviye-II 

4.2.3. ETCS Sistemi ÇalıĢması Seviye-III 
 

Yine radyo tabanlı bir tren kontrol sistemi olan ERTMS/ETCS seviye 3 ise hâlen test 

aĢamasında olan bir sistemdir. Farklı sinyalizasyon sistemlerine ait tren kontrol sistemleri 

arasında bir uyumluluğun sağlanması ve bu farklı tren kontrol sistemleri için bir standardın 

oluĢturulmaması demiryolu iĢletmeciliğindeki önemli sorunlardan biridir. Bu sorunun 

çözümünü ETCS karĢılamaktadır. ĠĢletmeci kuruluĢlar için önemli olan bu standart 

belirlenerek hangi firma tarafından bu sistem kurulursa kurulsun tren kontrol sistemleriyle 

tesis edilmiĢ demiryolu üzerinde çalıĢan lokomotiflerin araç üstü donanımları ve bu araç üstü 

donanımların sinyalizasyon sistemi ile sağlanan iĢlevselliği trenlerin taĢıdığı farklı kontrol 

sistemleri arasındaki farklılıkları ortadan kaldıracaktır (ġekil 4.4).  
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ġekil 4.4: ETCS sistemi çalıĢması seviye-III 

 

 ERTMS/ETCS sistemlerinin avantajları:  

 

 Farklı tren kontrol sistemleri sebebiyle farklı kesimlerde kullanılmak 

zorunda kalınan lokomotiflerin her yerde emniyetli bir Ģekilde kullanımı 

sağlanacaktır. Bu da çeken araç parkının en verimli Ģekilde kullanımını 

sağlayacaktır.  

 KomĢu ülkeler arasındaki iĢletmecilikte farklı sistemlerde standarda 

gidileceğinden sınırlardaki demiryolu iĢletmeciliği daha basit ve daha 

emniyetli bir hâle gelecektir. 

 Ülkeler arası transit taĢımacılık standart tipteki tren kontrol sistemleri 

sayesinde rahatlıkla ve daha emniyetli bir hâle gelecektir.  

 Ülkemizde farklı zamanlarda kurulan sinyalizasyon sistemlerinin tren 

kontrol sistemlerinde yeknesaklık sağlayacaktır.  

 

Sistem, bahsedilen faydaları nedeniyle Avrupa ülkelerinde yaygın olarak 

kullanılmaktadır. AB üyelik sürecinde olan bir ülke olarak demiryollarımızın da Avrupa‟da 

kullanılmakta olan sinyalizasyon sistemlerine entegrasyonu ve ülkemizde kullanılan 

sistemlerin yeknesaklığı açısından ERTMS/ETCS sistemlerinin kullanılması prensip olarak 

kararlaĢtırılmıĢtır.  Ankara-Ġstanbul hızlı tren projesi 1. etap kısmında ERTMS/ETCS seviye 

1 sistemleri üretici firma tarafından tesis edilmeye baĢlanmıĢ, Ankara-Ġstanbul 2. etap, 

Marmaray, Ankara-Konya, sonrasında Ankara-Sivas, Ankara-Ġzmir hızlı tren hatlarına ve 

Boğazköprü-UlukıĢla Mersin-Yenice-Toprakkale ve Irmak-Zonguldak hat kesimlerine bu 

sistemin kurulması planlanmıĢtır.  
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4.3. ETCS Sisteminin Üniteleri 
 

ETCS Sisteminin üniteleri yol boyu sinyal donanımları ve araç üstü donanımları 

olmak üzere iki baĢlık altında incelenebilir. 

 

4.3.1. ETCS Sistemi Yol Boyu Sinyal Donanımları 
 

Avrupa tren kontrol sistemi (ETCS), yol boyunda bulunan sinyal devreleri ve 

sinyaller, hat boyu elektronik ünite(LEU), ray devresi ile beraber çalıĢan kod üreticileri, 

radyo blok sistemi, radyo sinyali alıcı ve vericisinden oluĢur (ġekil 4.5 ġekil 4.6).  

 

       
 

                                  

ġekil 4.6: Trainguard 200 RBC  

ġekil 4.5: ETCS Yol boyu donanımları (Eurobalise S21, Euroloop S21, LEU S21)  

 

http://www.transportation.siemens.com/ts/en/pub/products/ra/products/etcs/products/components/range/rbc.htm
http://www.transportation.siemens.com/ts/en/pub/products/ra/products/etcs/products/components/range/eurobalise.htm
http://www.transportation.siemens.com/ts/en/pub/products/ra/products/etcs/products/components/range/euroloop.htm
http://www.transportation.siemens.com/ts/en/pub/products/ra/products/etcs/products/components/range/leu.htm
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4.3.2. ETCS Sistemi Araç Üstü Donanımları 
 

Çeken araçlara konulan ETCS sistem paketinden meydana gelen bir sistemdir. Sistem 

paketi de bilgilerin alınıp iĢlendiği bilgisayar (EVC sisteme özel bilgisayar), hız-yolölçer 

(odometer pulse generatör), tren-merkez-yol boyu arası alıcı ve verici radar, ses veya 

görüntü kayıt sistemi ve makinistin bilgileri takip ettiği makinist panelinden oluĢur (ġekil 

4.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4.7 Araç üstü donanımları EVC , Odometer pulse generator, juridical recorder, ETCS 

antenna, DMI, SRR II radar sensör 

 

 

 

 

http://www.transportation.siemens.com/ts/en/pub/products/ra/products/etcs/products/components/vehicle/evc.htm
http://www.transportation.siemens.com/ts/en/pub/products/ra/products/etcs/products/components/vehicle/impuls.htm
http://www.transportation.siemens.com/ts/en/pub/products/ra/products/etcs/products/components/vehicle/recorder.htm
http://www.transportation.siemens.com/ts/en/pub/products/ra/products/etcs/products/components/vehicle/balise.htm
http://www.transportation.siemens.com/ts/en/pub/products/ra/products/etcs/products/components/vehicle/balise.htm
http://www.transportation.siemens.com/ts/en/pub/products/ra/products/etcs/products/components/vehicle/balise.htm
http://www.transportation.siemens.com/ts/en/pub/products/ra/products/etcs/products/components/vehicle/dmi.htm
http://www.transportation.siemens.com/ts/en/pub/products/ra/products/etcs/products/components/vehicle/radar.htm
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem sırasını uygulayarak raylı sistemlerin kullanım alanlarını ve çeĢitlerini 

inceleyiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ETCS sisteminin ünitelerini seçiniz. 

 ĠĢlem basamaklarına uygun 

çalıĢma düzenini sağlayınız. 

 Mesleğinizle ilgili etik kurallara 

uyunuz. 

 ETCS sistemi ünite birimlerinin 

özelliklerini seçiniz. 

 Ünite birimlerinin özelliklerinin 

seçimi esnasında çevre Ģartlarına 

dikkat ediniz. 

 

 ETCS ünitelerinin kullanım yerlerini 

seçiniz. 

 Kontrol etmek için kullanılan araç 

ve gereçleri tespit ediniz. 

 ETCS ünitelerinin kontrolünü yapınız. 

 ETCS cihazını kontrol ederken 

gereken test iĢlemlerini cihazın 

katalog bilgilerine göre adım 

adım uygulayınız. 

 

KONTROL LĠSTESĠ 

 
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

 Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ETCS sisteminin ünitelerini seçtiniz mi? 
  

2. ETCS sistemi ünite birimlerinin özelliklerini seçtiniz mi? 
  

3. ETCS ünitelerinin kullanım yerlerini seçtiniz mi? 
  

4. ETCS ünitelerinin kontrolünü yaptınız mı? 
  

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 

 UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

           

 

44 

ÖLÇME DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

1. ERTMS/ETCS sinyalizasyon sisteminin üzerine kurulan radyo tabanlı bir tren kontrol 

sistemi kaçıncı seviyedir? 

 

A) Seviye 1        

B) Seviye 2 

C) Seviye 3        

D) Seviye 4 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi Avrupa tren kontrol sistemi, yol boyu donanımı değildir?  
A) DMĠ         

B) Eurobalise  

C) Euroloop         

D) LEU 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi araç üstü donanımı değildir?  

 

A) Ses kayıt cihazı 

B) Makinist paneli 

C) Hızölçer (odometer) 

D) Radyo blok merkezi sabit baliz 

 
4. AĢağıdakilerden hangisi Avrupa tren kontrol ERTMS/ETCS sistemlerinin avantajı 

değildir?  

 

A) Lokomotiflerin her yerde emniyetli bir Ģekilde kullanılabilmesi 

B) KomĢu ülkeler arasındaki farklı sistemlerde bir standarda gidilmesi 

C) Ülkeler arasında trenlerin daha fazla yük taĢıyabilmesi 

D) Farklı zamanlarda kurulan sinyal sistemlerinin birbirlerine uyumlu olması 

 
5. Yol boyu balizlerinden ve devrelerinden alınan bilgileri iĢleyerek araç üstü bilgisayarına 

gönderen hat boyu elemanı aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) DMĠ         

B) EVC  

C) RBC         

D) LEU 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-5 
 

 
 

Elektrikli tren trafiğinde veri tabanlı kontrol gözetleme sisteminin (SCADA) 

özelliklerini seçebileceksiniz. 

 

 

 

 
 Çevrenizdeki raylı sistemler alanında faaliyet gösteren iĢletmelerden 

yararlanarak SCADA sistemi hakkında bilgi edininiz.  

 Bu iĢletmelerde SCADA sisteminin ünitelerini görerek bu ünitelerin ne amaçla 

kullanıldığını öğreniniz.  

 Bu araĢtırmaları yaparken edindiğiniz bilgi birikimlerini not ederek 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 
 

5. ELEKTRĠKLĠ TREN TRAFĠĞĠNDE VERĠ 

TABANLI KONTROL GÖZETLEME 

SĠSTEMĠ (SCADA) 
 

Demiryollarında elektrikli ulaĢımın yapıldığı bölgelerde kurulan SCADA 

(Supervisory Control And Data Acquisition) veri tabanlı kontrol gözetleme sistemi sayesinde 

güzergâhta bulunan tüm donanımların (trafolar, postalar, seksiyonerler vb.) kumanda ve 

kontrolünden yatırım planlamasına çevre kontrol ünitelerinden yardımcı iĢletmelere kadar 

bütün birimlerin kontrolü ve gözetlenmesi sağlanabilir. 

 

Sistem SCADA; kontrol odası, sistemin planlanması, dökümantasyon, servis ve 

programlama üniteleri, dedektör ve enstrümantasyon, elektrik panoları, programlanabilir 

elektronik kontrol üniteleri ve haberleĢme kısımlarından oluĢmaktadır. 
 

5.1. SCADA Sisteminin Yapısı 
 

Bu sistem bir dizi elektronik kontrol üniteleri, endüstriyel bilgisayarlar, iĢ istasyonları, 

uygulama yazılımları ve haberleĢme bölümlerini içermektedir. 

 

Kontrol odasında bilgisayar ağı, bilgisayar destekli veri tabanlı kontrol ve gözetleme 

(SCADA) paketi, insan makine iletiĢimini sağlayan bilgisayarlar, iĢletme fonksiyonlarını 

yerine getirecek yazılımlar, gerekiyorsa hattı gösteren duvar mimik pano, arazi, trafolar ve 

postalarla hızlı ve sağlıklı haberleĢmeyi sağlayan kayıtlı iletiĢim sistemi, arıza ve 

operasyonları kaydeden yazıcı cihaz mevcuttur. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-5 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Programlanabilir elektronik kontrol üniteleri kontrol alt birimlerine, iĢletme 

ünitelerine, çalıĢma sahasına ait enstrümantasyon ve detektörlere bağlanarak gerekli bilgi alıĢ 

veriĢini sağlarlar. 

 

Bu üniteler (PLC‟ler, RTU‟lar) aynı zamanda elektronik kilitleme, koruma ve benzeri 

donanımlarla bağlanarak motor kontrol merkezlerine (MMC) entegre edilmektedir. 

Programlanabilir elektronik kontrol üniteleri, biriken bilgi ve verileri bir yandan SCADA 

sistemine iletirken bir yandan da iĢletme fonksiyonlarını yerine getirmek için yazılım 

programı gereğince lojik ve denetim kontrolünü sağlar. 
 

5.2. SCADA Sisteminin ÇalıĢması 
 

SCADA sistemi endüstriyel bilgisayarlar ve iĢ istasyonları için tasarlanmıĢ bir gerçek-

zaman (real-time), çok-görevli (multi-tasking) denetim yazılım paketi olup birçok 

uygulamanın ihtiyaçlarını aynı anda karĢılamaktadır. Yüksek düzey operatör iĢ istasyonları 

veya bilgisayarlara uyarlanacak SCADA paketleri, haberleĢme sistemi vasıtası ile kontrol 

panolarına yerleĢtirilmiĢ programlanabilir elektronik kontrol ünitelerine bağlanmakta ve 

gerekli veri alıĢveriĢini yapmaktadır. 
 

5.2.1. Modern Kontrol Sistemleri 
 

Modern bir kontrol sistemi; fonksiyonel ve yapısal uyuma imkân verecek Ģekilde 

modüler, esnek ve dağıtılmıĢ bir kontrol sağlamalıdır. 

 

Fonksiyonel uyum; sistemin lojik, ayarlama ve denetleme kontrolü iĢlevlerini 

kapsamaktadır. Yapısal uyum ise iĢletmenin en küçük kontrol birimlerinden, kontrol 

odalarını ileri operatör istasyonlarına ve çevre gözetleme sistemlerine kadar geniĢletilebilen 

bir sistem olabilme özelliğini taĢır. 

 

Modern kontrol sistemlerinin yapısı artık çok güçlü bir veri tabanlı kontrol ve 

gözetleme sistemi yazılım paketi çevresinde kurulmaktadır. Birçok bilgisayar veya iĢ 

istasyonuna yüklenen bu paket vasıtası ile tüm bilgiler kontrol edilerek tesisin komple 

iĢletimini, tesise dağılmıĢ bulunan sensör, enstrüman ve programlanabilir elektronik kontrol 

ünitelerinde sürekli olarak biriken veriler elde edilerek tüm bilgiler denetim imkânına sahip 

olunmaktadır  (ġekil 5.1). 
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ĠĢletmeye ait veri ve bilgi tabanının tamamı kontrol panolarına yerleĢtirilmiĢ 

programlanabilir elektronik kontrolörlerde toplanmaktadır. Bu kontrol üniteleri, lojik ve 

denetimsel kontrol için bir bilgi iĢlem modülü ve hatta mini bilgisayar olarak da 

kullanılmaktadır. Böylece kontrol panolarının her biri iĢletmenin bir bölümünün kontrolü ile 

ilgili tüm fonksiyonlarını yerine getirebilmektedir. Bu sayede kontrol sistemi, sistemin 

fiziksel sınırlarıyla belirlenmek yerine, tüm iĢletme gereksinimlerine göre yapılandırılabilir. 

 

Bu yapılanmanın neticesi olarak yüksek uyum derecesinde temiz bir sistem ortaya 

çıkmaktadır. Kontrol odasındaki operatör ekranları manuel kumanda ve gerçek zaman 

düĢümleri ile ilgili olan bilgileri içeren ve tüm tesise ait veri tabanına ulaĢacaktır. Öte yandan 

tesisin iĢletimi kontrol edilerek, otomatik olarak yürütülen operatör, bilgisayarda iĢ 

istasyonlarında, bazı parametreleri değiĢtirebileceğinden veya sürekli taranan kontrol sistemi 

olgularının listelerini oluĢturabilecektir. 

 

5.2.2. Sistemin Planlanması 
 

DeğiĢik tesisler veya iĢletmeler için bir kontrol sistemi tasarlanırken genellikle iki 

ana prensip göz önüne alınır. 

Ġstenen değer 

Kataner 

Dataları 

 PC 

Enformasyon 
Ġstenen değer 40 

Okunan değer 30 

Programlanabilir 

Kontrol Ünitesi 

Yazıcı 

SCADA Programı Ana PC 

Sinyal 

Dataları 

Kataner 

Sinyal 

Okunan data 

ġekil 5.1: Demir yolu sistemine uyumlu SCADA programı 
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 Modüler Yapı: Ana ve yardımcı tesisleri kontrol eden sistemin üniteleri iç içe 

olmalarına rağmen fiziksel olarak ayırt edilebilmeli ve bu temelde 

tanımlanmalıdır. Sistemin yapısı, üst ve alt kademe yapılandırmaları ile 

herhangi bir zamanda ihtiyaç duyulan geniĢletmeye imkân vermelidir. 

 Uygulama Esnekliği: Sistem, gerekli programlanabilir kontrol ünitelerinin ve 

SCADA paketlerinin tamamını kullanabilme esnekliğini  içermelidir. Kontrol 

sisteminin yapılanması, aynı zamanda iĢletme organizasyonunun ve yönetim 

stratejisinin bir yansıması olmalıdır. 

 

Bu iki ana prensip ıĢığında, kontrol sisteminin kurulması planlanırken, iĢletme 

yönetimi Ģu dört esası birleĢtirmelidir: 

 

 ĠĢletmenin kontrol performansına en uygun yapılandırma seçilmelidir. 

 Yönetim talepleri, tüm iĢletmede mevcut yapıyı standartlaĢmaya doğru 

yönlendirecek Ģekilde olmalıdır. 

 Kullanılacak donanımın açık-sistem (open-system) ve birden fazla 

üreticiden temin edilme imkânı olmalıdır. Böylece iĢletme yönetimine 

projelerde kullanılacak donanım ve yazılım paketlerinin seçiminde, 

kararlılık ve bağımsızlık imkânı sağlayacaktır. 

 Mekanik yapı ve enstrümantasyon cihazları esnek olmayıp sabittirler. 

Sadece iĢletmeye alma esnasında değiĢikliklere ve gerekli ayarlara imkân 

verir ve daha sonra da kolay kolay değiĢtirilemezler. Kontrol sisteminde 

ise esnek uygulama yazılımları yüklendikten sonra, devamlı 

düzenlemeler gerekebilir ve tüm sistem oturuncaya kadar geliĢtirme 

ihtiyacı doğabilir. Kısaca kontrol sistemlerinin kurulması, devreye 

alınması ve geliĢtirilmesi daha uzun zaman almaktadır. 

 

Kontrol sisteminin planlanması esnasında; projenin, iĢletme ve hatta bakım personeli 

tarafından birçok faktörün göz önünde tutulması gereklidir 

 

5.3. SCADA Sistemi Üniteleri 
 

Bu ünitelerde aĢağıdaki üç çeĢit donanım mevcuttur:  

 
 SCADA Sistemi Yol Boyu Sinyal Donanımları 

 SCADA Sistemi Araç Üstü Donanımlar 

 SCADA Sistemi Araç Merkez Donanımları ı 

 

5.3.1. SCADA Sistemi Yol Boyu Sinyal Donanımları 

 
 Detektörler ve Enstümantasyon: Saha çevre ve iĢletmeye ait verilerin 

toplandığı SCADA sisteminin en alt kademesidir. Fiziksel çevrenin bilgileri bu 

seviyede elektrik iĢaretine çevrilerek SCADA sistemine girer.  
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SCADA sisteminden alınan komutlar, bu seviyede ve elektrik iĢaretinden 

fiziksel büyüklüklere çevrilerek gerçek dünyada istenen hareketler 

(seksiyonerlerin açılıp-kapanması, motorların start-stop edilmesi vb.) 

gerçekleĢtirilir. Sistemin planlanması ve yazılım kısmı tüm sistemin yaklaĢık % 

30 ila % 50'sini oluĢturmaktadır. 

 

5.3.2. SCADA Sistemi Araç Üstü Donanımları 
 

 Saha Cihaz ve Enstrümanları: Saha ve enstrüman cihazları genellikle kontrol 

sisteminin sıfır seviyesini oluĢturur. Bunlar fiziksel ve elektronik iletiĢim 

cihazları olup iĢletme için gerekli lokal denetleyiciler ve göstergelerdir. Veri 

tabanına ait tüm bilgilerin toplanacağı detektörler ve enstrümantasyon, elektrik 

veya elektronik giriĢ/çıkıĢ sinyalleri üretir. Tüm enstrümantasyon cihazları, 

iĢletme gereksinimlerine göre düzenlenmelidir.  

 

Donanımların mühendisliği, tasarım iĢleri, çalıĢtırılması ve devreye alınması çok fazla 

tecrübe, zaman ve hassaslık gerektirmektedir. Mekanik tesisat, mekanik malzemeyi temin 

edenler tarafından yapılmasına karĢın elektrik tesisatı kontrol sistemi satıcısının montaj ekibi 

tarafından yapılmalıdır. 

 

5.3.3. SCADA Sistemi Araç Merkez Donanımları 
 

 Kontrol Odası 
Kontrol odası; yöneticilerin, iĢletme operatörlerinin ve bakım elemanlarının, 

ergonomik görüntü olanaklarıyla tüm iĢletim sisteminin gerçek zamanlı görsel yaklaĢımına 

sahip olabildikleri fiziksel çevredir. Genellikle bilgisayar terminalleri, yazıcılar, mimik pano, 

lambalar ve sirenler ile entegre edilmektedir. Kullanıcı ara birimleri aĢağıdaki gibi 

sıralanabilir. 

 Bilgisayar Terminalleri: Birçok kullanıcıya çalıĢma imkânı veren bu 

terminaller, operatörlerin sistemi gözleyebilmelerini sağlar. Sistemin 

kontrolü için gerekli bilgilerin yetkili kılınanlar tarafından girilmesi veya 

değiĢtirilmesi, Ģifre ile mümkün olabilmektedir. 

 Bilgisayar Ekranları: Renkli yüksek çözünürlüğe sahip, ergonomik 

yapıdaki ekranlar ile dinamik iĢletme noktası ( trafo, motor, kontrol 

noktaları, ölçü noktaları…) ve mimiklerin sürekli gözlenmesi 

sağlanmaktadır. 

 Yazıcılar: ĠĢletmeye ve sisteme ait tüm parametreleri, durum ve arıza 

hâllerini raporlama imkânı sağlar. 

 Kontrol Panoları: Programlanabilir elektronik kontrol ünitelerini içeren 

bu panolar; sinyal lambaları, sirenler ve pano mimiklerini içerir. 
 

Ekranlar vasıtası ile mevcut mimikler, klavyeler ve benzeri araçlar ile sistem arasında 

etkileĢim sağlanır. Kontrol odasının ergonomik yapıda, uygun aydınlatılmıĢ, yeterli 

havalandırma sistemine sahip, gürültüden uzak bir merkez olması, operatörlerin iĢletmenin 

kontrolünü sağlarken meydana gelen arıza hatalarının oluĢması esnasında hızlı 

müdahalelerini sağlayan çok önemli etkendir. 
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 Veri Tabanlı Kontrol ve Gözetleme Sistemi (SCADA) 

 

SCADA sistemi endüstriyel bilgisayarlar ve iĢ istasyonları için tasarlanmıĢ bir gerçek-

zaman (real-time), çok-görevli (multi-tasking) denetim yazılım paketi olup birçok 

uygulamanın ihtiyaçlarını aynı anda karĢılamaktadır. Yüksek düzey operatör iĢ istasyonları 

veya bilgisayarlara uyarlanacak SCADA paketleri, haberleĢme sistemi vasıtası ile kontrol 

panolarına yerleĢtirilmiĢ programlanabilir elektronik kontrol ünitelerine bağlanmakta ve 

gerekli veri alıĢveriĢini yapmaktadır. 

 

Sistem Ģu kontrol ve gözetleme;  

 Kullanıcı tarafından tanımlanmıĢ iĢletmeye ait mimikler, 

 Standart nesneler,  

 Zaman trendi ve raporların elde edilmesi,  

 Arıza ve iĢletme durum kaydı gösterimi,  

 Trendler için tarihsel bilgilerin uzun süreli saklanması,  

 Kontrol sisteminin durum gösterimi özelliklerini sağlar. 

 

Sistem paketinin bir alt programı olan haricî cihaz ara birimi (external device 

interface EDI), kontrol sisteminde fiziksel olarak yayılmıĢ tüm çevre birimlerinin SCADA 

ile iletiĢimini sağlarken iĢletmenin otomatik kontrolü veya gözlenmesi için gerekli olan 

dinamik bilgileri kontrol eder ve güncelleĢtirir. Sistem uygulama programı, dinamik veri 

değiĢimi özelliğini de kullanarak windows, NT veya OS-2 altında çalıĢan programlar ile 

gerekli tüm bilgi alıĢveriĢini sağlamaya imkân tanır. 

 

Elektronik programlanabilir kontrol üniteler; iĢletme veya prosese ait veri 

tabanındaki değiĢkenlerin trend kütüklemesini desteklemektedir. Kütükleme, trend eğrisini 

gösterebilmek için veya bilgisayarın ana belleğinde (hard disk) uzun süreli saklamaya 

yarayan tali kütükleme için kullanılır. 

 

Arıza durum ihbarları elektronik kontrol sisteminin, iĢletmeye ait durumlar ile makine 

ve enstrüman bazında arıza ihbarları ve sistem arıza ihbarları arasında ayrım yapması 

zorunludur. ĠĢletmeye ait olaylar, iletiĢim değiĢkenleri ve hesaplanmıĢ değiĢkenler iĢlendiği 

sürece oluĢan durum değiĢiklikleridir. Bu olaylar sürekli olarak operatörlere rapor edilir. 

ĠĢletmeye ait arızalar, operatörler ve bakım elemanları tarafından onaylanması gerekli olan 

durumlardır. 

Arıza ihbar ve çalıĢma durumları, rapor edilmekte ve bilgiler kronolojik sırada takdim 

edilmek üzere depolanmaktadır. Arıza ihbar durumunun kâğıt çıktısı da alınır. 

 

 HaberleĢme 

 

SCADA sisteminin hız performansını etkileyen en önemli kısım haberleĢme ağıdır. Bu 

yüzden SCADA tabanlı sistemlerde, geniĢ alan haberleĢme ağı (WAN), yerel haberleĢme ağı 

(LAN), fieldbus ve benzeri sistemler kullanılır. 
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WAN ve LAN kontrol sisteminde geniĢ bir alana yayılmıĢ birden fazla operatör 

istasyonunun birbirlerine bağlanması ve iĢletmeye ait tüm verilerin transferi için kullanılır. 

Kontrol sisteminin diğer kısımları, iletiĢim fonksiyonlarından efektif olarak izole edilmiĢ 

olmak zorundadır. Bu da haberleĢme ağlarının, uygulama programına bir etki yapılmadan 

geliĢmesine imkân vermektedir. 

 

 Programlanabilir Elektronik Kontrol Üniteleri 

 

Bu üniteler, ikili regular ve üst denetimsel kontrol sağlayan mikro iĢlemci taban 

elektronik ünitelerdir. Bir kontrol sisteminde tek veya entegre bir iĢlem istasyonu olarak 

diğer programlanabilir elektronik üniteler ve donanımlar ile haberleĢme ağı üzerinden 

iletiĢim kurarak kullanılabilir. Zor çevre ve iĢletme Ģartlarında çalıĢabilecek Ģekilde 

tasarlanmıĢtır. 

 

Yazılım opsiyonları, istenilen iĢletme fonksiyon çeĢitlerini oluĢturabilmek için 

seçilebilir program modülleri istenilen Ģekilde  mevcuttur. Ünitelere CPU (Merkezi iĢlem 

Ünitesi) dıĢında bağlanabilecek birimler; I/O kartları, haberleĢme kartları, PID regülatörleri 

vb. dir. 

 

Birçok denetleyici fonksiyon, sistem iĢlemlerini otomatik olarak gözetleyerek tespit 

edilen herhangi bir hatayı gösterir ve rapor eder. Denetleme fonksiyonları; gerçek zamanlı, 

watch dog, arka plan denetimi, hafıza kontrolü ve güç kaynağı voltaj denetimini içerir. 

 

 Elektrik Panoları 

 

SCADA kontrol sisteminde kontrol ve elektrik panoları için alçak gerilim cihazları, 

kilitleme ve elektronik kontrol ünitelerinin yerleĢimi uygun bir Ģekilde tasarlanır. Bunlar 

çeĢitli elektronik üniteler, kontaktörler, sigortalar, röleler, alçak gerilim donanımları ihtiva 

edecek Ģekilde tasarlanır. Kontrol sistemi için gerekli olan tüm kilitlenmeler panoların içine 

monte edilmektedir. 

 

Panolardaki tüm terminallere giren ve çıkan kablolar devre Ģemalarına göre etiketlenir. 

Kontrol sisteminin iĢlevine göre, manuel kontrol ve iĢletme kullanımı için ön kapakların 

üzerinde butonlu göstergeler, multimetreler içerir. Panolar çevre koĢullarına, montaj 

Ģartlarına, koruma standartlarına ve ölçülerine uygun olarak çalıĢmaları için ıstıcılar ve 

vantilatörler de kullanılır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem sırasını uygulayarak raylı sistemlerin kullanım alanlarını ve çeĢitlerini 

inceleyiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 SCADA sisteminin ünitelerini seçiniz. 

 ĠĢlem basamaklarına uygun 

çalıĢma düzenini sağlayınız. 

 Gerekli güvenlik tedbirlerini 

alınız. 

 SCADA sistemi ünite birimlerinin 

özelliklerini seçiniz. 

 Bu tür sistemler çok hassas 

oldukları için bu sistem üzerinde 

çalıĢırken son derece dikkatli 

olmanız gerekir. 

 SCADA ünitelerinin kullanım 

yerlerini seçiniz. 

 Sistem içindeki birçok malzeme 

statik elektrikten bozulabileceği 

için gerekli önlemleri almadan 

dokunmayınız. 

 

 SCADA ünitelerinin kontrolünü 

yapınız. 

 Sistem kontrolü esnasında yapılan 

ölçmeler için uygun ve hassas 

ölçü aletleri kullanınız. 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına  ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 
 

 Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. SCADA sisteminin ünitelerini seçtiniz mi? 
  

2. SCADA sistemin ünite birimlerinin özelliklerini seçtiniz mi? 
  

3. SCADA ünitelerinin kullanım yerlerini seçtiniz mi?   

4. SCADA ünitelerinin kontrolünü yaptınız mı? 
  

 
DEĞERLENDĠRME 

 
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

           

 

53 

ÖLÇME DEĞERLENDĠRME 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Veri tabanlı kontrol gözetleme sisteminin kısa adı aĢağıdaki seçeneklerin hangisinde 

verilmiĢtir?  
 

A) SCADA        

B) ECTS 

C) ATS         

D) ERTMS 
 

2. Güzergâhta bulunan tüm donanımların kumanda ve kontrolünden yatırım planlamasına 

çevre kontrol ünitelerinden yardımcı iĢletmelere kadar bütün birimlerin kontrolü ve 

gözetlenmesini sağlayan sistem aĢağıdakilerden hangisidir?  
 

A) ERTMS        

B) ATS-ATP-ATC 

C) ETCS         

D) SCADA 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi SCADA sisteminin bölümlerinden değildir?  
 

A) ĠĢ istasyonları      

B) HaberleĢme bölümleri  

C) Zaman saatleri       

D) Elektronik kontrol üniteleri  
 

4. AĢağıdakilerden hangisi SCADA sistemi kontrol odası kullanıcı ara birimlerinden 

değildir? 
 

A) Bilgisayar terminalleri    

B) Detektörler 

C) Yazıcılar       

D) Kontrol panoları  
 

5. ÇeĢitli elektronik üniteler, kontaktörler, sigortalar, röleler, alçak gerilim donanımları ihtiva 

eden SCADA sistemi araç merkez donanımı aĢağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Programlanabilir elektronik kontrol üniteleri  

B) HaberleĢme 

C) Elektrik panoları 

D) Kontrol odası  
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına  ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 
 

 Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. 
Otomatik tren durdurma (ATS) sisteminin elemanlarının 

özelliklerini seçtiniz mi? 

  

2. 
Otomatik tren koruma sisteminin (ATP)   elemanlarının 

özelliklerini seçtiniz mi? 

  

3. 
Tren seyirlerinin otomatik kumanda sisteminin (ATC) 

özelliklerini seçtiniz mi? 

  

4. Avrupa tren kontrol sisteminin (ETCS) özelliklerini seçtiniz mi?   

5. 
Elektrikli tren trafiğinde veri tabanlı kontrol gözetleme 

sisteminin (SCADA) özelliklerini seçtiniz mi? 

  

 
 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise diğer modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ -1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 C 

3 D 

4 A 

5 C 

6 B 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1. C 

2. B 

3. A 

4. D 

5. A 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1. D 

2. B 

3. A 

4. D 

 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ -4’NĠN cevap anahtarı 

 

1. D 

2. B 

3. A 

4. D 

 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ -5’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1. B 

2. A 

3. D 

4. C 

5. D 

CEVAP ANAHTARLARI 
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