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PETRĐ AĞLARI ĐLE DEMĐRYOLU ANKLAŞMAN VE SĐNYALĐZASYON                                                                                                                                                                                 
TASARIMI 

ÖZET 

Raylı sistemlerde (tramvay, hafif metro ve metro) hızlı, dakik ve emniyetli bir 
ulaşımın sağlanması önemlidir. Bu amaca bağlı olarak sinyalizasyon sistemleri 
geliştirilmiştir. Sinyalizasyon sistemleri; demiryolu taşımacılığında, ulaşımın 
zamanında  ve emniyetli bir şekilde sağlanması açısından en önemli unsurlardan 
biridir. Sinyalizasyon sistemlerinin temel amacı trenlerin birbirleriyle çarpışmalarını 
önlemesidir. Tüm dünyada meydana gelen kazalar sinyalizasyon sisteminin önemini 
açık bir şekilde göstermektedir. Sinyalizasyon sistemlerinin tasarımı ve uygulanması 
konusundaki projeler ciddi destek bulmakta ve gerçeklenen sistemler uzun süre test 
edilerek uygulama sırasında oluşabilecek hatalar ortadan kaldırılmakta, hata 
olduğunda ise sistemin en emniyetli duruma geçmesi sağlanarak tehlikeli durumlar 
en aza indirgenmektedir. Sinyalizasyon sisteminin sağladığı emniyet, yolcuların 
karşılaşacağı riskleri normal hayatta karşılaşacağı riskler ile eşit seviyeye 
getirmektedir. Farklı yöntemler ile tasarımı yapılabilen bu sistemler yapıları 
itibariyle Ayrık Olay Sistemleri (AOS) olarak sınıflandırılmaktadır. AOS’in 
modellenmesinde ve analizinde sıkça kullanılan yöntemlerden birisi Petri Ağları’dır. 
Petri Ağları sistemlerin grafiksel olarak modellenmesini sağlamakta ve sunduğu 
matematiksel ve yapısal analiz teknikleriyle bir sistemin davranışlarınının 
incelenmesini epey kolaylaştırmaktadır. Petri ağları bir graf şeklinde oluşturulmakta 
ve bu graf modellenecek sistemin yapısına uygun hale getirilmektedir. Sistemin 
dinamik davranışı jeton adı verilen aktif nesnelerle ifade edilmektedir. Böylelikle 
modellenen sistemin hem statik yapısı hem de dinamik yapısı tek bir graf üzerinde 
gösterilebilmektedir. Bu tez çalışmasında sinyalizasyon sistemlerinin temel 
elemanları ve Petri ağları ile ilgili temel bilgiler verildikten sonra örnek bir sistem 
için elde edilen model PLC üzerinde gerçeklenerek yöntemin doğruluğu test 
edilecektir.
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RAILWAY INTERLOCKING AND SIGNALIZATION DESIGN USING 
PETRI NETS 

SUMMARY 

Fast, punctual and safe transportation is very important in railway systems. 
Punctuality and safe transportation can be achieved by the help of signalization 
systems. Signaling systems are very important parts of rail transport to complete the 
trip on time and preserve system safety. Minimizing the probable accidents is the 
main object of signalization. The railway accidents happened around the world 
shows the importance of signalization. The projects about developing signaling 
systems are supported and also a long term testing is made to minimize hazards. The 
risks that the passengers will face are at the same level with the risks encountered in 
normal life owing to the safety provided by a signalization system. However, 
different methods can be used in designing these systems and because of their 
structures they can be classified as Discrete Event Systems (DES). One of the most 
commonly used method in modelling and analysis of Discrete Event Systems is Petri 
Nets. Petri Nets combine both graphical and mathematical sides of a modelling tool 
in one. It provides a graphical representation of the system as well as mathematical 
analysis and examination opportunities for that system. Graphical side of Petri Nets 
makes it easy to understand the system. Petri nets actually consist of a graph and a 
token traveling through that graph. The graph structure is used to model the static 
sides of the system since the token is used to model the dynamic behaviour of the 
same system. The objective of this study is to model railway track interlocking and 
signalization operations by Petri nets after giving a bit of information about the basic 
components of a signalization system and Petri Nets and finally to implement the 
obtained model on PLC to verify the accuracy of the method on a sample system. 
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1.  GĐRĐŞ 

1.1 Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler alışılagelmiş fark denklemleriyle 

açıklanamayan esnek üretim sistemleri, bilgisayar ağı sistemleri, çeşitli ulaşım ve 

taşıma sistemleri v.b. gibi birçok sistemi beraberinde getirmiştir. Bu sistemlerin 

davranışları çoğunlukla ayrık (discrete) olaylarla belirlenir. Davranış şekilleri 

aşağıdaki gibi olan böyle sistemlere, ayrık olay sistemleri (Discrete Event Systems-

DES) veya ayrık olay dinamik sistemleri denir. 

• Senkronizasyon: Bir ayrık olay sisteminde, bir çok işlem aynı anda 

meydana gelebilir. 

• Asenkron  işlemler: Her değişimin ve adımın senkron olduğu sistemlerden 

farklı olarak, ayrık olaylı sistemlerinde olaylar, çoğu kez asenkron olarak 

meydana gelir. 

• Olay sürümlülük : Ayrık olay sistemleri olayların  oluşumunun durumlarda 

değişimler meydana getirdiği, ayrık olaylar uzayıyla karakterize edilebilir. 

Bu durumda, herhangi bir olay diğer olayların oluşumuna bağımlı 

olabilir. 

• Belirsizlik: K esin olmayan olaylar sözkonusu ise bir belirsizlik meydana 

gelir.  

Ayrık olay sistemlerinin içerdiği bu gibi özelliklerin, geleneksel kontrol teorisi ile 

tanımlanmasının zorluğu sebebiyle ayrık olay sistemleri modern endüstriyel 

sistemlerin kontrol problemleriyle ilgili yeni bir konu olarak ortaya çıkmıştır. 

Önceleri çok karmaşık olmadıkları için bu tür sistemlerin kontrolü deneme yanılma 

yoluyla ve kontrol mühendisinin becerisi sayesinde gerçekleştirilebilmekteydi. Fakat 

ayrık olay sistemlerinin daha karmaşık hale gelmesiyle birlikte bu sistemlerin daha 

etkin ve biçimsel olarak tasarlanması ve gerçekleştirilmesi daha fazla önem kazandı. 

Đlk ciddi çalışmalar sonlu durum makinelerinin kullanılmasını öngörmekteydi. Ancak  
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sistemlerin büyümesiyle birlikte kullanılması gereken durum sayısının çok fazla 

artması ve sonlu durum makineleriyle modellenen bir sistemin grafik olarak zor 

anlaşılması gibi nedenlerden dolayı bu yöntem pek pratik değildir. Buna alternatif bir 

yöntem ise Petri Ağlarıdır. Grafiksel ve matematiksel bir araç olarak Petri ağlarının 

kullanımı ayrık olay sistemlerinin modellemesinde, analizinde, tasarımında ve 

kontrolünde giderek artan bir hızla kullanılagelmektedir. Petri  ağları, ilk defa Alman 

matematikçisi Carl Adam Petri tarafından 1962 yılında ortaya atılmıştır. Bu tarihten 

itibaren Petri ağları ile ilgili büyük çapta araştırmalar yapılmış, birçok makale 

yayınlanmış ve verimli teorik sonuçlar ortaya konulmuştur. Petri ağları, paralellik, 

asenkronizasyon ve kaynak paylaşımı gibi durumların modellenmesini ve 

görselliğini sağlarlar. Petri ağlarının modellemede, analizde ve simülasyonda çok 

faydalı oldukları ispatlanmıştır. 

Zamanla klasik Petri ağlarında birtakım eksiklikler kendini göstermeye başlamıştır. 

Bunlardan biri de klasik Petri ağlarında zaman kavramının bulunmamasıdır. Ayrıca 

karmaşık yapıdaki Petri ağlarında gerçekleşen olayların takip edilmesi zor hale 

gelmiştir. Bu amaçla klasik Petri ağlarına bazı eklentiler yapılarak bu eksiklikler 

giderilmiş ve Petri ağlarının modelleme kabiliyeti arttırılmıştır. Modüler Petri ağları, 

Renkli Petri ağları ve Zaman Etiketli Petri ağları yapılan bu eklentilere örnektir. 

Modüler Petri ağları ile karmaşık yapıdaki modellerin incelenmesi kolaylaşmış, 

Renkli Petri ağları ile olayların takip edilmesi basitleşmiş ve Zaman Etiketli Petri 

ağları ile zamanlamanın önemli olduğu sistemlerin modellenmesi sağlanmıştır. 

Günümüzün modern endüstriyel sistemlerinde programlanabilir lojik kontrolörler 

(PLC) otomasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesinde çok sık kullanılmaktadır. Petri 

ağlarının, PLC’lerin programlanma yöntemlerinden biri olan merdiven 

diyagramlarına dönüştürülmesi konusundaki çalışmalar ve bunların gerçek 

problemlere uygulanması kayda değer gelişmeler olmuştur. Normal Petri ağlarının 

genişletilerek Otomasyon Petri ağları kavramının tanımlanması endüstriyel 

sistemlerinin tasarımında büyük bir kolaylık sağlamıştır. Günümüzde, özellikle 

akademik alanda, yaygın olarak kullanılan Petri ağlarının pratik alanda kullanımı 

henüz yaygınlık kazanamamıştır. Endüstriyel uygulamalara ek olarak 

demiryollarında zaman çizelgelemesi, demiryollarında meydana gelen 

karşılaşmaların ve istasyonlara giriş çıkışların kontrolü, kargo terminallerinin 
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modellenmesi, hemzemin geçit kontrolü gibi alanlarda da Petri ağları kullanılmıştır 

(Durmuş ve Söylemez, 2008). 

Bu tez çalışmasında öncelikle sinyalizasyon sistemleri ve Petri ağları ile ilgili bilgi 

altyapısı oluşturulacak ve ardından bu bilgiler kullanılarak örnek bir ray bölgesinin 

sinyalizasyonu Petri ağları ile modellenecektir. Simülasyon programı olarak 

SIMATIC Manager kullanılmıştır. Đkinci bölümde sinyalizasyon sistemlerinin 

tarihçesi ve temel öğeleri anlatılacak, üçüncü bölümde Petri ağları ile ilgili temel 

bilgiler verilecek ve Petri ağlarının sistem modellemesinde nasıl 

kullanılabileceğinden bahsedilecek, son olarak da dördüncü bölümde bir demiryolu 

ray bölgesinde bulunan makasların konumu ve ray bölgesindeki sinyalizasyon 

lambalarının kontrolü OPA ile modellendikten sonra literatürde anlatılmış olan 

yöntemler yardımıyla PLC üzerinde bir anklaşman yazılımı gerçeklenecektir. 
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2.  RAYLI TOPLU TAŞIMADA SĐNYALĐZASYON SĐSTEMLERĐ 

2.1 Giriş 

Büyük kentlerde trafik ve ulaşım problemlerinin çözümü için birçok ülkede raylı 

sistemlere önem verilmiş ve problem hafifletilmiştir. Ülkemizde raylı sistemler 90’lı 

yıllara kadar az gelişmiş olsa da günümüzde raylı sistemler toplu taşımada büyük 

öneme sahiptir. Büyük şehirlerimizde karayolu taşımacılığında yaşanan trafik 

sıkışıklığının hafifletilmesi için raylı toplu taşıma sistemlerine yapılan yatırımlar 

giderek artmaktadır (Söyler ve Açıkbaş, 2005).  

Bu bölümde ilk olarak sinyalizasyon sistemlerinin tarihi gelişimi verilecek, daha 

sonra sinyalizasyon sistemlerini oluşturan temel sinyalizasyon öğeleri kısaca 

tanıtılacaktır. Son olarak, sinyalizasyon sistemlerinin tasarımında dikkat edilmesi 

gereken hususlar diğer bir deyişle tasarım kriterleri hakkında bilgi verilecektir. 

2.2 Sinyalizasyon Sistemlerinin Tarihçesi 

Demiryolu ilk gelişmeye başladığı yıllarda sadece hızlı bir ulaşım aracı olarak kabul 

ediliyordu. Hem hat ve kavşak sayısı azdı hem de tren katarları az sayıda araçlardan 

oluşmakta idi. Ayrıca trenlerin hızının çok düşük olması kontrolü kolaylaştırıyordu. 

Bu nedenle kaza veya çarpışmalar için herhangi bir önlem almak gereksiz 

görülüyordu. Yolculuk boyunca yolun açık olduğu ve önde tren olmadığı 

varsayılıyordu. Ancak bir süre yaşanan kazalardan ve problemlerden dolayı bazı 

çözüm arayışlarına gidildi. Đlk olarak hat üzerine el veya bayrakla işaret veren 

işaretçi görevliler konulmaya ve bu şekilde tren işletmeleri yapılmaya çalışılmıştır. 

Fakat tren hız ve ağırlıklarının ve aynı zamanda trenlerin bağlandığı vagon 

sayılarının artması, makinistlerin görüş mesafesi içinde trenleri durdurmaları veya 

emniyetli şekilde ilerletmeleri problem olmaya başlamıştır. Bu da tehlikeli 

bölgelerden önce işaretlerin tekrar edilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Öte yandan 

işaretlerin uzaklardan görülememesi tren hareketlerini sınırlandırmış ve daha fazla 

işaretçi ihtiyacını beraberinde getirmiştir (Söyler ve Açıkbaş, 2005). 
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1840’lı yıllarda zaman aralığı yöntemi uygulanmaya başlanmıştır. Buna göre trenler 

için belli aralıklar tespit edilmiş ve bu sürelerde karşılaşma noktalarına varmaları 

emri verilmişti. Fakat trenlerin aksi veya aynı istikamette yol alan diğer trenlerden 

haberi olmaması bu yöntemi yetersiz kılmaktaydı. Bu eksiklik düşünülerek zaman 

aralık yöntemi yerini mesafe aralık yöntemine bırakmıştır. Bu yöntemde demiryolu 

hattı kısımlara bölünmüş yani bloklar oluşturulmuş ve her bloğun başına bir işaret 

konmuştur. Bu işaretler aracılığıyla makinistler girmekte oldukları blokların işgal 

edilmiş olup olmadığını anlıyorlardı (Söyler ve Açıkbaş, 2005). 

Mesafe aralık yönteminin uygulanması sabit hat sinyalleri fikrini ortaya çıkarmıştır. 

Telgrafın keşfi ile beraber zil ve telgraf birlikte kullanılmış ve sinyal operatörleri bir 

sonraki istasyona blokların durumunu bildirerek trenlerin hareketlerini 

yönlendirmişlerdir. Bir önceki sinyal operatörü bir sonraki istasyondan izin istiyor ve 

memur devreye yol verdikten sonra izni veren memur kendi istasyonundaki sinyal 

devresini çalıştırabiliyordu (Söyler ve Açıkbaş, 2005). 

Trenler arasını belirli miktarlarda mesafelendirmek düşüncesi ile uygulanan sinyal 

sistemi 1900’lü yıllarda, kontrol operatörleri tarafından elle çalıştırılan blok sistemi, 

kontrollü elle çalıştırılan blok sistemi, yarı otomatik blok sistemi, otomatik blok 

sistemi, mekanik blok sistemi gibi değişik sistemlerde gelişmeye devam etmiştir 

(Söyler ve Açıkbaş, 2005). 

Türkiye’de ilk sinyalizasyon uygulamaları Sirkeci-Halkalı banliyö hattının 1955 

yılında kurulması ile başlamış ve 1968 yılında da Haydarpaşa-Ankara hattının 

sinyalize edilmesi ile devam etmiştir. Şu anda ise 9000 km civarında olan anahatların 

%20-25 civarı sinyalizasyona sahiptir. Günümüzde ise sinyalizasyon sistemleri çok 

gelişmiş, trenler otomatik olarak makinistlere dahi ihtiyaç duymadan sürülebilir 

noktaya gelmiştir (Söyler ve Açıkbaş, 2005). 

2.3 Sinyalizasyon Sisteminin Temel Öğeleri 

Sinyalizasyon sistemi temel olarak 2 öğeden oluşur (Söyler ve Açıkbaş, 2005): 

1. Saha Ekipmanları: Ray devreleri, makaslar, sinyal lambaları, trenüstü 

ekipmanları  

2. Merkezi yazılım ve interlocking (anklaşman) 
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2.3.1 Ray devreleri 

Tren yerlerinin tespit edilmesinde kullanılan bu devreler değişik tiplerde 

olabilmektedir. 

2.3.1.1 Đzole cebireli ray devreleri 

Birbirinden elektriksel olarak izole cebireler ile izole edilmiş ray bölgelerine 

uygulanan gerilimin kontrolü ile trenin varlığı/yokluğu belirlenir. (Söyler ve 

Açıkbaş, 2005). Şekil 2.1’de bu tip bir ray devresi gösterilmiştir (Zafer ve Ören, 

2006). 

 

Şekil 2.1 : Ray devresi 

Uzunlukları değişebilen ve birbirinden hem fiziksel hem de elektriksel olarak izole 

edilen ray bölgelerinin bir ucundan besleme gerilimi verilir ve diğer uçtan da gerilim 

kontrol edilir. Bu da rölenin çekip çekmemesinin gözlenmesiyle mümkün 

olmaktadır. Uygulanan gerilime göre bir geri dönüş gerilimi alınıyorsa yani röle 

enerjilenmişse ray bölgesinde tren yoktur. Tren, ray bölgesine girince elektrik akımı 

tekerlekler ve akslar üzerinden kısa devre yapacağından raya uygulanan gerilimden 

geriye dönüş sinyali alınmaz yani röle enerjilenmez ve böylece bölgede trenin varlığı 

anlaşılır. Treni algılama sistemi görüldüğü gibi ters mantıkla çalışır. Yani gerilim 

varsa tren yok, gerilim yoksa tren var şeklinde farz edilir. Bunun sebebi ise hata 

emniyetli şekilde çalışma zorunluluğudur. Kablo kopması, kısa devre, ekipman 

arızası vs gibi nedenlerden dolayı uygulanan gerilim geri alınmazsa o bölgede trenin 

olduğu kabul edilir ve sistemde arıza olsa bile en emniyetli duruma geçileceği için 

kazalar önlenir. Öte yandan pas gibi nedenlerden dolayı bozulmuş ray yüzeyleri, bu 

tip ray devrelerinin aks sayısı az olan hafif trenlerin varlığını belirlemede başarısız 
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olmalarına neden olabilir. Özellikle eski sistemlerin tamamı ray devrelidir. Đstanbul 

LRT hattı, Đzmir Metrosu ve TCDD banliyö ve şehirlerarası hatlarında izole cebireli 

ray devreleri kullanılmaktadır (Söyler ve Açıkbaş, 2005). 

2.3.1.2 Kodlu ray devreleri 

Kodlu ray bölgelerinde rayların birbirinden ayrılarak izole edilmesine gerek yoktur. 

Bunu yapmak yerine ray bölgeleri arasında kapasitif ayırıcılar kullanılır. Bu tip bir 

ray devresi Şekil 2.2’de gösterilmiştir. Ray bölgesinin bir ucundan verici vasıtası ile 

raya verilen ses frekansı bölgenin diğer ucundan bir alıcı vasıtası ile alınır ve ölçülür. 

Ölçülen bu frekansta şayet bir sapma varsa bölgeye tren girmiş gibi düşünülür ve 

bölge başka tren girişini önlemek için kilitlenir (Söyler ve Açıkbaş, 2005). 

           

Şekil 2.2 : Basit bir ses frekanslı ray devresi örneği 

Son yıllarda inşa edilmiş olan sabit bloklu sistemlerde, ses frekanslı ray devreleri 

kullanılmaktadır. Özellikle kısa mesafelerde aracın algılanmasını gerektiren tren 

sıklığının yüksek olduğu sistemlerde kullanılması avantajlıdır. Rayın kesintisiz 

olması rahat bir ulaşım imkanı sağlamakta ve ayrıca bakım maliyetini düşürmektedir. 

Ankara raylı sistemler ve Taksim-4. Levent Đstanbul Metrosu kodlu ray devresi 

kullanmaktadır (Söyler ve Açıkbaş, 2005). 

2.3.1.3 Aks sayıcılı ray devreleri 

Đzole cebireli ray devrelerine alternatif diğer bir ray devresi tipi aks sayıcısı bulunan 

ray devreleridir. Çalışma prensibi çok basittir. Ray bölgesine giren çıkan aksları 

sayarak trenin bölgede olup olmadığına karar verir. Eğer bölgeye giren aks sayısı 

bölgeden çıkana eşit değilse bölgede bir trenin olduğu kabul edilir. Şekil 2.3’de 

örnek bir aks sayıcısı verilmiştir (Söyler ve Açıkbaş, 2005). Özellikle şehirlerarası 

raylı sistemlerde aks sayıcılı ray devreleri tercih edilmektedir. Đzole cebire 
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kullanılmadığından bu tip sistemlerin bakımı kolaydır ve ray yine kesintisiz olduğu 

için daha konforlu bir ulaşım sağlar (Söyler ve Açıkbaş, 2005). Ne yazık ki aks 

sayıcılarının  dezavantajları da yok değil. Bir hata sonrası tekrar yüklendiklerinde 

prosedürlerin tamamıyla izlenmesi konusunda ciddi bir dikkat gerekmektedir. Ayrıca 

hat üzerinde bulunan engelleri de fark edemezler. Öte yandan yakın gelecekte büyük 

ihtimalle trenlerin varlıkları ve konumları, radyo yayını ve radyo sinyallerine cevap 

veren radyo vericileri ile belirlenecek ve bu teknoloji dolayısıyla hem ray devrelerini 

hem de aks sayıcılarını gereksiz kılabilecektir (Zafer ve Ören, 2006). 

           

Şekil 2.3 : Aks sayıcı örnekleri 

2.3.1.4 Hareketli blok ray devreleri   

Bu tür sistemlerde ray devreleri sanaldır ve uzunluğu trenin hızına, durma 

mesafesine, fren gücüne, bölgenin eğim parametrelerine göre değişir. Trenlerin 

önündeki mesafe otomatik olarak ayarlanır ve duruma göre trenin hızı azaltılır ya da  

artırılır. Böylece ray devresi olarak kullanılan mesafe kısa tutulacağı için hattın 

kapasitesi de artmış olur. Şekil 2.4’de bu tip ray devrelerine ait bir sinyal şeması 

verilmiştir. Genellikle 90 sn ve altındaki hat kapasitelerinde kullanılması daha 

ekonomiktir. Ülkemizde Ankara metrosunda hareketli blok sinyalizasyon sistemi 

kullanılmıştır (Söyler ve Açıkbaş, 2005). 

           

Şekil 2.4 : Hareketli blok sinyal şeması 
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2.3.2 Sinyaller 

Trenlerin gerektiğinde ilerlemesi gerektiğinde de durması talimatını veren trafik 

ışıkları bulunur. Çeşitli sinyal sistem teknolojileri vardır. Bunlardan bazıları bikın, 

endüktif loop, farklı renkli lambalar, GSM-R’dir. Bu teknojiler üzerinden trene hangi 

hızlarda hareket etmesi gerektiği bilgisi verilir ve böylelikle güvenli bir yolculuk 

sağlanır. Hareketli blok ray devrelerin kullanıldığı sistemlerde bloklar sabit 

olmadıkları için hat boyunca sinyaller yoktur sadece istasyon ya da makaslarda 

ihtiyaç duyulabilir (Söyler ve Açıkbaş, 2005). 

Renkli trafik ışıkları, dizilişlerine ve renklerine göre anlam kazanırlar. Kimi zaman 

yanıp sönen bir ışık şeklinde olabilirler ya da anlamları ışıklandırılmış göstergeler 

yardımıyla kuvvetlendirilirler. Trafik sinyalleri üç tipte olabilir (Zafer ve Ören, 

2006): 

1. Sadece iki ayrı durumu gösteren sinyaller. Bazı sinyaller, sadece kırmızı 

veya yeşil ışığı ya da sadece sarı veya kırmızı ışığı ya da sadece sarı veya 

yeşil ışığı gösterir. 

2. Üç durumu gösteren sinyaller. Aynı anda sadece biri yanan kırmızı, yeşil 

veya sarı ışıklardan oluşur. 

3. Dört durumu gösteren sinyaller. Kırmızı, bir sarı, iki sarı veya yeşil 

ışıklardan oluşur. 

Kırmızı ışık dur anlamındadır. Genelde tren eğer kırmızı ışığı geçerse otomatik 

olarak durdurulur. Bir sarı ışık uyarı anlamındadır ve makinist bir sonraki sinyalde 

durmak için hazırlıklı olmalıdır. Diğer bir deyişle, makinist treni frenlemelidir ki bir 

sonraki sinyalde tehlikenin devamı söz konusu ise tren durabilsin. Alt alta iki sarı 

ışık ise makiniste, bir sonraki sarı ışığı yakalaması konusunda hazırlıklı olmasını 

bildirmektedir. Yeşil ışık ise geç manasındadır, diğer bir deyişle bir sonraki sinyale 

kadar hattın uygun olduğunu ifade etmektedir (Zafer ve Ören, 2006). 

2.3.3 Makaslar    

Trenlerin bir hattan diğerine geçişi yani yön değişimleri makaslar sayesinde 

gerçekleşir. Makaslar, bölgede araç olması durumunda ya da konumları ile ilgili 

şüpheli bir durum söz konusu olduğunda güvenlik gereği merkezden komut almaz 

(Söyler ve Açıkbaş, 2005). Makasların konumu genellikle ana hatlar üzerinde 
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elektriksel olarak değiştirilir ve uzaktan kumanda merkezinden kontrol edilir. Öte 

yandan, nadir kullanılan yan hatlarda, trafiğin az olduğu kol hatlarda ya da müstakil 

manevra istasyonlarında makaslar, bir makas kolu ile manuel olarak da 

değiştirilebilir. Elektriğin yaygın kullanımından önce, yoğun kullanılan bağlantılarda 

bulunan makaslar rayın yanı başında kurulan, bir makas sinyal kutusundan kol ve 

miller vasıtasıyla çalıştırılırlardı. Makasların hareketi sağlayan ana unsur ise makas 

motorudur. Makas motoru, sapan raylardan herhangi birini hizaya sokan pnömatik ya 

da elektriksel bir mekanizmadır (Zafer ve Ören, 2006).  

Basit bir makas 3 bölümden oluşur. Şekil 2.5’de gösterilen bu bölümler; dil takımı, 

ara raylar ve son olarak göbek ve kontrraylardır (Url1, 2008). 

 

 

Şekil 2.5 : Makasın genel yapısı 

Dil takımı, demiryolu araçlarının yol değiştirmesini sağlayan kısımdır. Dillerin ara 

raylarına bağlandığı bölüme ökçe adı verilir. Makas dil takımı ile göbek takımını 

birleştiren raylara makas ara rayları adı verilir. Göbek, makasın doğru yol bir ray ile 

sapan yol bir rayının birbirini kestiği noktaya denir. Bu kesişme noktasından tekerlek 

budenlerinin geçişini sağlamak için, iki ray kesişme noktasından başlayarak dışa 

doğru bükülürler ve tavşan ayağı denilen eğrileri oluştururlar. Kesişme noktasında 

tekerlek budenlerinin serbestçe geçmesi için bir boşluk bırakılır. Bu boşlukta 

araçların yol değiştirmemesi için de karşılarında kontrraylar bağlanır. Makaslar; 

yönlerine göre, yapılış ve gördükleri işlere göre sınıflandırılabilirler (Url1, 2008).  

Yaygın olarak kullanılan üç tip makas sistemi mevcuttur. Şekil 2.6’de gösterilen 

kruvazman tipi bir makas sistemidir. Kruvazman, birbirlerini herhangi bir açıyla 
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kesen iki yolda, kendi yönünde geçişi sağlayan yol grubudur. Yalnızca göbeklerden 

oluşur (Url1, 2008).  

 

Şekil 2.6 : Kruvazman tipi makas sistemi 

Şekil 2.7’de gösterilen makas tipi ise S makas sistemidir. Bu sistem, birbirine paralel 

iki yoldan, birinden diğerine geçişi sağlayan ve iki basit makastan oluşan yol 

grubudur (Url1, 2008). 

 

Şekil 2.7 : S tipi makas sistemi 

Son olarak, Şekil 2.8’de gösterilen çapraz S tipi makas sistemidir. Birbirine paralel 

iki yoldan, karşılıklı geçişi sağlayan, dört basit makas ve bir kruvazmandan oluşan 

yol grubudur (Url1, 2008). 

 

Şekil 2.8 : Çapraz S tipi makas sistemi 

Bu tez çalışmasında çapraz S tipi bir makas sistemi kullanılmıştır. 
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2.3.4 Trenüstü (On-board) ekipmanları 

Sinyalizasyon sisteminden aldığı bilgilere göre trenleri yönlendiren elektronik 

ekipmandır. Kazaların birçoğu trenin sinyale göre hareket etmesinde sistemin en 

önemli bileşenleri olan on-board ekipmanlarını kapatarak yapılan manuel sürüşlerde 

meydana gelmektedir. Makinistin treni sürdüğü sistemlerde hız sınırına veya diğer 

emniyet kurallarına uyulmadığı zaman bu ekipmanlar önce makinisti uyarırlar ve 

kapıların açılması, fren sisteminde bir arıza vs gibi emniyetle ilgili bir eksiklik ya da 

hat üzerinde bir engel algılanması, maksimum hızı aşma vs gibi bir hata gördükleri 

an treni durdururlar. Otomatik sistemlerde ise makinist uyarılmayacağı için güvenlik 

daha da geliştirilmiş ve acil durum söz konusu ise tren yine güvenlik amaçlı olarak 

durdurulmaktadır (Söyler ve Açıkbaş, 2005). 

2.3.5 Merkezi anklaşman (Interlocking) 

“Interlocking-Đçkilitleme” ya da “anklaşman” kavramı; bir sinyalizasyon siteminde 

bulunan tüm anklaşman ekipmanlarının kilitlenmesi, birbiriyle bağlantılı olarak 

hareket etmesi, biri hareket etmeden diğerinin hareket etmesinin engellenmesi olarak 

tanımlanabilir (Söyler ve Gündoğdu, 2008). Şekil 2.9’de anklaşman kavramının 

mantığı gösterilmiştir (Zafer ve Ören, 2006). 

 

Şekil 2.9 : Anklaşman süreci 

Hat boyunca yer alan ekipmanların bilgileri kumanda merkezinde toplanır ve bu 

bilgilerden hareketle trenin bir bölgeye girmesinin uygun olup olmayacağına karar 

verilir. Bir ray bölgesine herhangi bir tren girdiğinde o tren bu ray bölgesini terk 

edene dek bölge, başka trenlerin girişini önlemek için kilitlenir yani bölgede 



 
14 

herhangi bir işlem yapılmasına izin verilmez. Bu şekilde trenler izin verilen bloktan 

diğer bloğa giremeyecek, girmek istese bile ATC (Automatic Train Control)/ATP 

(Automatic Tain Protection) tarafından durdurulacağı için trenlerin çarpışması 

engellenmiş olur (Söyler ve Açıkbaş, 2005). Diğer bir deyişle, anklaşman sistemi, 

koşulların güvenli durumda rota tanzimi yapılmasını sağlar, rota tanzimi 

gerçekleştikten sonra da rota ve güvenlik bütünlüğünü sağlar. Anklaşman yazılımı 

sayesinde sinyal sisteminin emniyeti bozacak şekilde iki araca da aynı bölge için 

yolun uygun olduğu sinyali verilmesi engellenmekte, bu mümkün olmamaktadır 

(Söyler ve Gündoğdu, 2008). Görüldüğü gibi anklaşman, sinyalizasyon sisteminin 

kalbi niteliğindedir. Sinyalizasyon sisteminin arka planındaki kontrol birimidir. 

Bahsedilen tüm işlemler, Şekil 2.10’da gösterilen kumanda merkezinden kontrol 

edilmektedir (Söyler ve Açıkbaş, 2005).  

             

Şekil 2.10 : Kumanda merkezi  

Anklaşman genellikle mekanik olarak sağlanır, bu mekanizmanın kontrol ettiği 

sinyal ve makaslar birbirleriyle çakışmayacak şekilde ayarlanır, olası bir çakışmaya 

elverecek komutları da kabul etmezler. Teknolojideki gelişmeler, anklaşman 

sistemlerinde de gelişimi beraberinde getirmiştir. 1800’lü yıllarda mekanik olarak 

tasarlanan anklaşman sistemleri, röleli anklaşman, elektrik anklaşman ve solid state 

(katı hal) anklaşman olarak uygulanmaktadır. Günümüz modern sistemlerde ise 

anklaşman elektronik-solid state devrelerle sağlanmaktadır (Söyler ve Gündoğdu, 

2008). Merkezi anklaşman yazılımı en az iki adet bilgisayarda oluşturulur ve her iki 

bilgisayarda işlemler ayrı ayrı yapıldıktan sonra elde edilen sonuçlar karşılaştırılır. 

Şayet sonuçlarda farklılık varsa komut uygulanmaz. Anklaşmanın fonksiyonları şu 

şekilde sıralanabilir (Söyler ve Açıkbaş, 2005): 



 
15

1. Trenin rotası dışındaki bütün yollar merkezi anklaşman tarafından kilitlenir 

(Söyler ve Açıkbaş, 2005). 

2. Trenin yön değiştireceği her noktada bütün elektrik motorlu makaslar doğru 

pozisyona alınır ve mekanik olarak kilitlenir (Söyler ve Açıkbaş, 2005). 

3. Trenin geçeceği bölgede trenin varlığının takibi yapılır (Söyler ve Açıkbaş, 

2005). 

4. Trenin kilitlenen bölgeden ayrılışı sonrasında diğer trenlerin geçişine izin 

verilebilmesi için bölge otomatik serbest bırakılır (Söyler ve Açıkbaş, 2005). 

Anklaşmana örnek olarak makasın konumunu ve durumunu gösteren bir sistem ele 

alınsın. Makas dil uçlarına konulan sensörler, her yön için en az iki adet (çifteşlik 

prensibi) ve makasın hareketini sağlayan makas yön çubukları üzerine konulan 

mekanik anahtarlar ile makasın konumu tespit ediliyor olsun. Böylesi bir sistem için 

üç durum söz konusudur. Makas sağa dayalı, sola dayalı ya da makas arıza 

durumundadır. Makasın yönünü belirlemek için aşağıdaki kontroller yapılmalıdır 

(Söyler ve Gündoğdu, 2008): 

1. Makas arızalı mı? 

2. Makas sağ yön sensörlerinden bilgi geliyor mu? 

3. Makas sol yön sensörlerinden bilgi geliyor mu? 

Bu kontroller yapılarak makasın durumu tespit edilir. Anklaşman sistemi, mekanik 

ve elektriksel olarak öyle tasarlanmalıdır ki yanlışlıkla ya da dış kuvvetlerin etkisiyle 

makas sağa yaslı iken sinyal lambası sol yönü göstermemelidir. Böylesi bir durumun 

önüne geçmek için örneğin şu yapılabilir; herhangi bir nedenle makas sola yaslı iken 

sağ yönü  göstermesin diye makasın sağa yaslı olduğu bilgisi sol yöne ait sensörün 

ters kontağından geçmeli (Söyler ve Gündoğdu, 2008).  

2.4 Demiryolu Sinyalizasyon Sistemlerinde Tasarım Kriterleri 

Sinyalizasyon sistemlerini geleneksel sistemlerden ayıran en önemli özellik sistemin 

daha önceden de bahsedilen “fail-safe” prensiplerine göre tasarlanmasıdır. 

Sinyalizasyon sistemi tasarımında, fail-safe kavramı vazgeçilmez bir unsurdur; 

sistem tasarımının, fail-safe kriterlerine uygun olarak yapılması gerekmektedir. 
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Bunun yanında kapalı devre prensibi ve yedeklilik/çifteşlik prensibi de tasarım 

esnasında göz önünde bulundurulması gereken unsurlardır. 

2.4.1 Fail-Safe kavramı  

Sistemin tümünde veya herhangi bir bileşeninde, tehlike ve hata oluşturabilecek 

unsurları ortadan kaldırmak amacıyla “Fail-Safe” kavramı tanımlanmıştır. Bu 

kavram tam olarak şöyle açıklanabilir; sistem herhangi bir işlem yaparken 

başarısız/hatalı (fail) olduğunda, sistemin güvenli (safe) duruma ulaşmasıdır. 

Başarısız ya da hatalı bir işlem sonucunda sistem o durum için en güvenli pozisyona 

geçer (Söyler ve Gündoğdu, 2008).  

Sistem tasarımı yapılırken, sistemi oluşturan tüm alt birimlerin gerçekleştireceği 

fonksiyonlar için tehlikeli durumlar belirlenerek ve gerekli risk analizleri yapılarak 

fonksiyonel emniyet sağlanmalı ve olası riskler ortadan kaldırılmalıdır. Bir sistemin 

ya da ekipmanın girişlerine göre doğru şekilde çalışmasına bağlı olan fonksiyonel 

emniyet, tüm emniyetin bir parçasıdır. Yine tasarım esnasında, sistem emniyetine 

etki edecek tüm fonksiyonlar çıkarılarak her fonksiyon için fail-safe durumlar, 

rutinler oluşturulmalıdır. Sistem emniyetine etki edecek herhangi bir hata oluşması 

durumunda sistemin o fonksiyon için daha önce belirlenmiş olan fail-safe durumuna 

geçmesi sağlanmalıdır. Ayrıca tasarlanacak olan sistemin emniyet seviyesi de 

gözönünde bulundurulmalıdır. Sinyalizasyon sistemleri için en yüksek emniyet 

seviyesi; tolere edilebilir riskin minimum düzeyde, yolcu ya da personel için 

maksimum risk miktarının normal yaşamdaki riske eşit seviyede olma özelliklerini 

taşımalıdır (Söyler ve Gündoğdu, 2008). 

2.4.2  Kapalı devre prensibi  

Sinyalizasyon sistemlerinde risk miktarını minimum düzeye çekmek için kullanılan 

diğer bir prensip “kapalı devre” prensibidir. Bu prensip, normalde enerjili olan bir 

devrede enerji kesildiği zaman kontrol fonksiyonlarının en kısıtlayıcı ve güvenli 

olanı uygulamasıdır. Bunun için de; ray devreleri, makas sensörleri gibi sistem 

girişleri kapalı kontak üzerinden normalde enerjili olarak alınır, enerji var ise lojik 0  

enerji yok ise lojik 1 olarak değerlendirilir. Dolayısıyla kablo kesilmesi, kısa devre 

gibi nedenlerle enerji kesildiği zaman sistem o pozisyon için belirlenmiş olan en 

kısıtlayıcı duruma göre hareket eder. Anlaşılması açısından örnek bir makas kontrol 

sistemi ve bu bölgede bulunan bir ray devresi ele alınsın. Ray devresinden de kapalı 
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devre prensibine göre çalıştığı farz edilsin. Eğer kontakta enerji varsa makas 

bölgesinde araç yoktur, bundan dolayı makasın tanzim edilmesinde güvenlik 

açısından bir sakınca yoktur. Eğer kontakta enerji yoksa, ya makas bölgesinde araç 

var ya da sistemdeki herhangi bir hata nedeniyle bilgi sağlıklı alınamıyor. Bu 

durumda makasın hareket etmesi güvenlik açısından risk taşıdığından makas 

bölgesinde araç var kabul edilerek o pozisyon için gerekli olan en güvenli duruma 

geçilir, böylelikle sistem koruma altına alınmış olur (Söyler ve Gündoğdu, 2008). 

2.4.3 Yedeklilik ve çifteşlik prensibi 

Sinyalizasyon sistemlerinde sinyal lambaları, makaslar, bikınlar, ray devreleri gibi 

saha ekipmanlarında herhangi bir hata veya arıza durumunda sistem o pozisyon için 

en güvenli pozisyona geçer. Bu da tam olarak fail-safe prensibinin karşılığı idi. 

Sinyal sistemlerindeki diğer haberleşme ve merkez ekipmanları en az 2 yedekli ve 

çifteşli seçilir. Sistemin birinde problem olması durumunda herhangi bir kesinti 

olmadan diğer sistem devreye girer ve böylelikle çalışma sürekliliği sağlanmış olur. 

Daha önce de söylendiği gibi anklaşman bilgisayarı iki farklı kanaldan oluşur. 

Sahadan gelen bilgiler her iki kanalda da ayrı ayrı işlenerek sonuçlar karşılaştırılır. 

Đşlem sonuçlarında farklılık söz konusu olursa komutlar işlenmez, bu durumda sistem 

kendini koruma altına alır. Sahadan merkeze gelen komutlar da aynı mantıkla kontrol 

edildikten sonra uygulamaya konur (Söyler ve Gündoğdu, 2008). 
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3.  PETRĐ AĞLARINA GENEL BAKIŞ 

3.1 Basit Petri Ağları 

Basit bir petri ağı (petri net-PN), PN= (P, T, Pre, Post) dörtlüsüyle ifade edilir 

(Uzam, 1998). Burada; 

• P = {p1.........., pn}, sonlu yerler (place) kümesidir. 

• T = {t1, .........., tm }, sonlu geçişler (transition) kümesidir. 

• Pre, yerlerden geçişlere olan yönlenmiş oklar kümesine karşılık gelen            

P × T → N  giriş fonksiyonudur. 

• Post, geçişlerden yerlere olan yönlenmiş oklar kümesine karşılık gelen       

T × P → N  çıkış fonksiyonudur.  

P veya T’nin herhangi bir elemanına düğüm denir. Đki düğüm arasında en az bir yol 

vardır, bu da Petri ağlarının birleşik bir yapıda olduğunu ifade eder. Geçişler bir 

durumdan diğerine olan değişimi belirtirken, genel olarak yerler, sistemlerin 

durumlarını açıklamak için kullanılmaktadırlar (Uzam, 1998). 

Petri ağları grafiksel  olarak  gösterilebilir. Bu özelliği sayesinde modelin kendisini 

ve çalışma şeklini anlamak daha da kolaylaşır. Bir Petri ağı grafiği yerleri göstermek 

için içi boş daireleri, geçişleri göstermek için ise çubukları kullanır. Giriş ve çıkış 

fonksiyonları iki düğüm tipinin arasındaki yönlenmiş oklarla gösterilmektedir. Bir 

yerden bir geçişe yönlenmiş olan bir ok, geçişin giriş yerini gösterir. Benzer şekilde 

bir geçişten bir yere yönlenmiş olan bir ok, geçişin çıkış yerini gösterir            

(Uzam, 1998). 

Đşaretli bir Petri ağı, dairelere ve oklara ek olarak jetonları da içerir. Jetonlar yerlerde 

bulunurlar, grafiksel olarak noktalarla gösterilirler, oklar boyunca gezerler ve 

ağdaki akışları geçişlerle sağlanmaktadır. Bir Petri ağının M(p) işareti her yerin, 

o yerdeki jetonların sayısını gösteren negatif olmayan bir tamsayıya kodlanmasıdır. 

Đşaretli bir Petri ağı PN= (P, T, Pre, Post, M) şeklinde bir beşliyle ifade edilir. M 

işareti i. bileşeni M(Pi) olan n-boyutlu bir sat ı r  vektörüdür. M(Pi), Pi yerindeki 
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jetonların sayısını belirtir. M0, başlangıçtaki işaretlemeyi göstermektedir          

(Uzam, 1998). Đşaretleme, jetonların Petri ağındaki yerler arası dağılımıdır. Şekil 

3.1’de basit bir işaretli Petri ağı verilmiştir. 

 

Şekil 3.1 : Basit bir Petri ağı 

Sıradan  bir  Petri ağın çalışması, ağdaki jetonların sayısı ve dağılımıyla kontrol  

edilir ve jetonların ağ içinde akmasını sağlar. Yani sistemlerin dinamik yapısı bu 

jetonların bir yerden diğer bir yere akışıyla modellenir. Jetonların yerdeğiştirmesi 

geçişlerin  tetiklenmesiyle gerçekleşir. Bir geçiş, o geçişin girişinde bulunan yerlerin 

en az bir jetona sahip olması durumunda açıktır. Geçişin tetiklenmesi şu şekilde 

gerçekleşir. Giriş yerlerinin her birinden bir jeton alınır, çıkış yerlerinin her birine de 

bir jeton yerleştirilir. Geçişlerin tetiklenmesi ile jetonların ağda akması sağlanır 

(Uzam, 1998). 

3.2 Basit Bir Petri Ağının Tetiklenmesi 

Basit bir Petri ağının tetiklenmesi Şekil 3.2’de gösterilmektedir, burada dört yer,       

P = { p1, p2, p3, p4 } ve iki geçiş T = { t1, t2 } vardır. Đlk olarak Şekil 3.2 (a)’da 

gösterildiği gibi M(p1) = 1, Pre(p1, t1) = 1 ve M(p2) = 1, Pre(p2, t1) = 1 olduğu için t1 

geçişi açıktır ancak M(p3) = 0 ve Pre(p3, t2) = 1 olduğu için t2 geçişi açık değildir. t1 

geçişi tetiklendiğinde p1 ve p2 yerlerinin her birinden bir jeton alınır ve Şekil 3.2 

(b)’de gösterildiği gibi p2 yerine bir jeton yerleştirilir. Bu yeni işaretlemeyle birlikte 
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t2 geçişi açılır, çünkü M(p3) = 1 ve Pre(p3, t2) = 1’dir. t2 geçişi tetiklendiğinde p3 

yerinden bir jeton alınır ve Şekil 3.2 (c)’de gösterildiği gibi p4 yerine bir jeton 

yerleştirilir (Uzam, 1998). 

 

Şekil 3.2 : Basit bir Petri ağında jeton akışı 

Jetonlar, yerler ve geçişler modelin bütünlüğünü sağlaması açısından 

anlamlanlandırılmalıdır. Genelde yerler, kaynakları veya sistemin mümkün 

durumlarını gösterir. Bir yerde bir ya da daha fazla jetonun bulunması, belirli 

kaynağın kullanılırlığını veya gerekli koşulların sağlandığını gösterir. Geçişler ise 

sistem durumundaki değişimleri, olayları temsil eder. Bir geçişin tetiklenmesi bir 

işlemin ya da bir aktivitenin gerçekleşmesi olarak yorumlanabilir. Yerler ve geçişler, 

koşulları ve sistemin işleyişindeki öncelikleri gösterirler. Örneğin, bir yerdeki bir 

jeton o koşulun doğruluğunu gösterirken, jeton olmaması durumu da koşulun 

yanlışlığını ifade etmektedir (Uzam, 1998). 

3.3 Petri Ağlarının Özellikleri 

Petri ağlarının birçok özelliği vardır. Bu kısımda, en önemli davranış özelliklerden 

bazıları verilmiştir. Bu özellikler erişilebilirlik, sınırlılık, güvenilirlik, kararlılık, 

canlılık ve sürekliliktir.  

• Erişilebilirlik:  Açık  bir  geçişin  tetiklenmesi  işaretlemeyi  değiştirir. Eğer 

M0’ı Mi’ye dönüştürebilecek seri tetiklemeler mevcutsa, Mi işaretine ilk işaret 

olan M0’dan erişilebilir denir. Bir ardışık tetikleme σ = t1, t2, t3......tn ile 
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gösterilir. Mi‘nin M0‘dan σ ile erişilebilir olduğu M0 [σ > Mi  gösterimi 

kullanılarak belirtilir (Uzam, 1998). 

• Güvenlik: Bir PN’de herhangi bir yerdeki jeton sayısı, tüm yeni durumlar için 

biri kesinlikle geçmiyorsa, bu yer güvenlidir. Eğer PN’deki bütün yerler için 

bu koşul sağlanıyorsa söz konusu PN de güvenilirdir (Başkocagil, 2004). 

• Sınırlılık: Bu özellik, güvenlik özelliğinin genelleştirilmiş bir halidir. Eğer 

her bir yerdeki jetonların sayısı, ilk işaret M0’dan erişilebilir olan her işaret 

için sonlu bir pozitif tamsayı olan k‘yı geçmiyorsa Petri ağı k-sınırlı veya 

sınırlıdır denir (Başkocagil, 2004). 

• Kararlılık: Bir PN’de ilk durumdaki toplam jeton sayısı eğer her yeni durum 

için sabit kalabiliyorsa söz konusu PN kararlıdır. Bu durum sakınım özelliği 

olarak da adlandırılabilir. Jetonların sistemdeki bir kaynağı göstermesi 

önemlidir ; çünkü jeton sayısının korunması kaynakların kullanıldıktan sonra 

sisteme geri verildiği ve boşa harcanmadığını gösterir                         

(Başkocagil, 2004; Cassandras ve Lafortune, 1999). 

• Canlılık: Eğer Petri ağının bütün işaretlemeleri için geçişin açık olduğu yerde, 

ağı işarete götüren bir seri tetikleme varsa o geçiş canlıdır denir. Bir Petri ağı, 

eğer bütün geçişler canlıysa canlıdır. Modelin doğru ve Petri ağının da canlı 

olması, sistemin işleyişinde çıkmazların olmadığını gösterir (Uzam, 1998). 

• Süreklilik: Bir Petri ağında eğer herhangi iki geçişten birinin tetiklenmesi 

diğer geçişin tetiklenmesini engellemiyor ise bu Petri ağı süreklilik özelliğine 

sahiptir. Diğer bir deyişle süreklilik özelliği olan bir Petri ağında herhangi bir 

geçişin tetiklenmesi, aktif haldeki başka bir geçişin pasif hale gelmesine 

neden olmaz (Başkocagil, 2004; Cassandras ve Lafortune, 1999).  

3.4 Petri Ağlarının Analizi 

Genel olarak Petri ağlarının analizi için lineer cebirsel yöntem ve grafik tabanlı 

yöntem olmak üzere iki yöntem vardır. Lineer cebirsel yöntem, Petri ağlarının 

dinamik davranışını gösteren matris eşitlikleri ile ifade edilmesine dayanır. Bu 

yaklaşımın temeli, bir Petri ağındaki yerler ve geçişler arasındaki bütün olası 

bağlantıları tanımlayan sistem matrisidir. Bu tür bir matrisin kullanılması, homojen 

lineer cebirsel  eşitlikler sistemini  beraberinde getirir. Ancak bu, çözümün tek 
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olmaması gibi bir sorunu ortaya çıkarır. Aynı zamanda bu yöntem, kesin bir işarete 

erişmek için gerekli olan seri tetiklemeleri sağlamaz. Sonuçta, lineer cebirsel analiz 

tekniği bütün Petri ağları için uygulanamayabilir. Öte yandan bu tekniğin grafiğe 

dayalı analiz yönteminden üstün yanı, basit lineer cebirsel özelliklerin varlığıdır. 

Grafiğe dayalı analiz yöntemi sınırlı sistemler için erişim ağacı  analizi  ve  erişim  

grafiği  analizi olmak üzere iki kısımdan oluşur. Hesap karmaşıklığı ve durum 

patlaması problemi yüzünden çok büyük sistemlerde bu analizlerin yapılması zordur. 

Sınırlı sistemler için bütün erişilebilir durumlar ve geçerli seri tetiklemeler bir ağaç 

yapısıyla gösterilir, buna erişim ağacı denir. Sadece bütün erişilebilir durumların ve 

aralarındaki tetiklemelerin gösterildiği yapıya ise erişim grafiği adı verilir. Verilen 

bir Petri ağında M0 ilk işaretlemesinden bir çok yeni işaret elde edilebilir ve her  yeni  

işaretten  daha  fazla  işaretlere  erişilebilir.  Bu  işlem  işaretlerin  ağaç gösterimiyle 

sonuçlanır. Düğümler M0’dan üretilen işaretleri ve devamını gösterir ve her ok bir 

işareti diğerine dönüştüren tetiklemeyi gösterir. Şekil 3.3 (a)’da üç tane yeri,             

P = { p1, p2, p3 } ve üç tane de geçişi, T = { t1, t2, t3 } olan basit bir Petri ağı 

verilmiştir. Bu Petri ağının erişim ağacı Şekil 3.3 (b)’de gösterilmektedir. 

Tetiklemelerde istenen sıra seçilebilir. Sonuçta elde edilen erişim ağacı görünüşte 

farklı olacak ancak özünde aynı kalacaktır. Örnekte geçişlerin geçerli tetikleme sırası 

t1t3, t1t2t1t3 ...... şeklinde seçilmiştir (Uzam, 1998). 

Erişim grafiği, daha önce de söylendiği gibi her düğümün ilk işaretleme olan M0’dan 

erişilebilir olan bir işareti gösterdiği ve her okun bir geçişin tetiklenmesini gösterdiği 

bir grafiktir. Eğer işaretli Petri ağı sınırlıysa, erişilebilir  işaretlerden oluşan tüm olası 

tetiklemeler incelendiğinde grafik yapılandırma işlemi biter. Şekil 3.3 (a)’da 

gösterilen Petri ağı için erişim grafiği  Şekil 3.3 (c)’de  gösterilmiştir.  Tanımlarından 

da anlaşılacağı üzere erişim ağacı ve erişim grafiği teknikleri arasındaki fark; 

birincisinin bir Petri ağının erişilebilir bütün işaretleriyle birlikte bütün geçerli seri 

tetiklemeleri vermesi, ikincisinin ise sadece bütün olası işaretleri ve bir işaretten 

diğerine giden geçişlerin tetiklenmesini vermesidir. Erişim ağacı ve grafik analizi 

yapılırken, aynı anda sadece bir geçişin tetiklendiği varsayımına dikkat edilmelidir 

(Uzam, 1998). 
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Şekil 3.3 : (a) Bir Petri ağı  (b) erişim ağacı  ve (c) erişim grafiği 

3.5 Ağırlıklı oklu Petri ağı 

Bir  ağırlıklı  oklu  Petri ağı,  ağırlıkların  oklarla ilişkilendirildiği Petri ağıdır. Pre ve  

Post eşleşmeleri, bütün  negatif olmayan tam sayı değerlerini alabilirler. Bu durumda 

her ok için k ağırlığı vardır denir. Ağırlıklar ağırlığın değeri kadar ok çizilerek ifade 

edildiği gibi çok sayıda okun çizilmesi gerekiyorsa, yanında negatif olmayan bir 

tamsayıyla ağırlığı belirtilen tek bir ok şeklinde de belirtilebilir. Tabi ki bu daha 

etkili bir yoldur. Ok üzerinde herhangi bir bir değer gösterilmiyorsa, ağırlık değeri 1 

olarak kabul edilir. Eğer bir geçişe ilişkin bütün giriş yerleri en az bu yerleri geçişe 

bağlayan okların ağırlık değeri kadar jeton içeriyorsa söz konusu geçiş aktiftir 

demektir. Aktif bir geçiş tetiklendiğinde her bir giriş yerinden o giriş yerini söz 

konusu geçişe bağlayan okun ağırlığı kadar jeton alınır ve her bir çıkış yerine de söz 

konusu geçişi o çıkış yerine bağlayan okun ağırlığı kadar jeton konulur            
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(Uzam, 1998). Şimdi Şekil 3.4’te gösterilen ağırlıklı oklu Petri ağı göz önüne alınsın. 

Burada üç yer ve bir geçiş vardır; yani P = { p1, p2, p3 } ve T = { t1 }’dir. Bu Petri 

ağında, görüldüğü gibi  Pre(p2, t1) = 2 ve Post(t1, p3) = 3’tür. Pre(p1, t1) = 1 

olduğundan okun ağırlığının açıkça belirtilmesine gerek yoktur. Şekil 3.4 (a)’da t1 

geçişi açık değildir, çünkü p2 yerini t1 geçişini bağlayan okun ağırlığı 2 iken p2 

yerinde sadece bir jeton bulunmaktadır, kısacası Pre(p2, t1) = 2 ve M(p2) = 1’dir. 

Şekil 3.4 (b)’de Pre(p2, t1) = 2 ve M(p2) = 2’dir ancak t1 geçişi yine açık değildir, 

çünkü bu kez Pre(p1, t1) = 1 ve M(p1) = 0 değerleri bu geçişi açmaya izin vermez. 

Ancak Şekil 3.4 (c)’de gösterilen Petri ağı açıktır çünkü Pre(p1, t1) = 1 ve M(p1) = 1 

ve Pre(p2, t1) = 2 ve M(p2) =4’tür. t1 geçişi tetiklendiğinde p1 yerinden bir jeton, p2 

yerinden iki jeton alınır ve aynı zamanda Şekil 3.4 (d)’de gösterildiği gibi p3 yerine 

3 jeton konulur. 

 

Şekil 3.4 : Ağırlıklı oklu Petri ağında tetiklenme örneği 

3.6 Genişletilmiş Petri Ağları 

Karmaşık sistemleri kolaylıkla temsil etmek için sıradan Petri ağı yapıları, birkaç 

ekleme yapılarak genişletilmiştir. Bu bölümde bu eklemelerin bazıları göz önüne 

alınacaktır. Bu eklemeler aşağıda verilmiştir (Uzam, 1998): 

• Yasaklama oklu Petri ağı 

• Yetkileme oklu Petri ağı 

• Sonlu kapasiteli Petri ağı 

• Zamanlı Petri ağı 
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3.6.1 Yasaklama oklu Petri ağı 

Petri ağlarında bir yerin hiç jetonu olup olmadığını test edebilmek için yasaklama 

okları kullanılır, böylelikle modelleme kuvveti arttırılabilir. Yasaklama oku bir giriş 

yerini bir geçişe bağlar ve ucunda küçük bir daire olan işaretli bir okla gösterilir. Bir 

giriş yerini bir geçişe bağlayan bir yasaklama oku varsa, geçiş sadece giriş yerinin 

hiç jetonu olmaması halinde açıktır. Geçiş tetiklendiğinde, yasaklama oku ile geçişe 

bağlanan yerin işareti değişmez (Uzam, 1998). Yasaklama  oklu bir Petri ağ Şekil 

3.5’te gösterilmektedir, burada üç yer P = { p1, p2, p3 } ve bir geçiş T = { t1 } vardır. 

Petri ağında p2 yerini t1 geçişine bağlayan ok, bir yasaklama okudur, bu da In(p2, t1) 

şeklinde ifade edilir. Şekil 3.5 (a)’daki Petri ağında t1 geçişi açık değildir çünkü 

Pre(p1, t1) = 1 ve M(p1) = 2 olmasına rağmen In(p2, t1) = 1 ve M(p2) = 1’dir ve benzer 

olarak Şekil 3.5 (b)’deki t1 geçişi de açık değildir çünkü bu kez In(p2, t1) = 1 ve 

M(p2) = 0 olmasına rağmen Pre(p1, t1) = 1 ve M(p1) =0’dır. Ancak Şekil 3.6 (c)’deki 

t1  geçişi açıktır çünkü Pre(p1, t1) = 1 ve M(p1) = 2 olmakla beraber In(p2, t1) = 1 ve 

M(p2) = 0’dır. t1 geçişi tetiklendiğinde p1 yerinden bir jeton alınır ve p3 yerine Şekil 

3.5 (d)’de gösterildiği gibi bir jeton  konulur. t1 geçişinin tetiklenmesinden sonra p2 

yerinin işareti aynı kalır. 

 

Şekil 3.5 : Yasaklama oklu Petri ağları 

Yasaklama oklarına ağırlık atamak mümkündür. Bu şekildeki bir yasaklama okuna, 

bir yerdeki jetonların sayısını test etme yeteneği olan ağırlıklı yasaklama oku denir. 

Eğer ağırlığı k olan bir ağırlıklı yasaklama okuyla bir geçişe bağlı bulunan giriş 

yerdeki jetonların sayısı, ağırlık değerinden azsa geçiş açılmaktadır. Eğer k’ya eşit 

veya daha büyükse geçiş açılmamaktadır. Tabii bu arada diğer bütün giriş yerlerinin 

geçişi açacak yeterli jetonunun olması gerekmektedir. Tetiklenme sonrası geçişe 

yasaklama oku ile bağlanan yerin işareti değişmez (Uzam, 1998). Ağırlıklı 
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yasaklama oklu bir Petri ağı Şekil 3.6’da gösterilmektedir, burada üç yer                   

P = { p1, p2, p3 } ve bir geçiş T = { t1 } vardır. Bu Petri ağında p2 yerini t1 geçişine 

bağlayan ok, ağırlığı 2 olan bir ağırlıklı yasaklama okudur, yani In(p2, t1) = 2’dir. 

Şekil 3.6 (a)’daki t1 geçişi açık değildir çünkü Pre(p1, t1) = 1 ve M(p1) = 2 olmasına 

rağmen In(p2, t1) = 2 ve M(p2) = 3’tür. Aynı şekilde Şekil 3.6 (b)’deki t1 geçişi yine 

açık değildir çünkü In(p2, t1) = 2 ve M(p2) = 1 olmasına rağmen Pre(p1, t1) = 1 ve      

M(p1) = 0’dır. Ancak Şekil 3.7 (c)’deki t1 geçişi açıktır çünkü Pre(p1, t1) = 1 ve 

M(p1) = 1 olmasının yanında In(p2, t1) = 2 ve M(p2) = 1’dir. t1 geçişi tetiklendiğinde, 

p1 yerinden bir jeton alınır ve p3 yerine Şekil 3.6 (d)’de gösterildiği gibi üç jeton 

konulur. Öte yandan p2 yerinin jeton sayısında herhangi bir değişiklik olmaz. 

 

Şekil 3.6 : Ağırlıklı yasaklama oklu Petri ağları 

3.6.2 Yetkileme oklu Petri ağı 

Petri ağlarında bir yerin jetonu ya da jetonları olup olmadığını test edebilmek için 

yetkileme okları kullanılır. Bu yapı sayesinde de modelleme kuvveti arttırılabilir. 

Yetkileme oku bir giriş yerini bir geçişe bağlar ve ucu boş bir okla gösterilir. Bir 

giriş yerini bir geçişe bağlayan bir yetkileme okunun bulunması, geçişin sadece giriş 

yerinde jeton ya da jetonlar olduğunda açık olduğunu ifade eder. Tetiklenme sonrası 

geçişe yetkileme oku ile bağlanan yerin işareti değişmez (Uzam, 1998).  Şekil  3.7’de  

yetkileme  oklu  bir  Petri ağı gösterilmektedir, burada üç yer P = { p1, p2, p3 } ve bir 

geçiş T = { t1 } vardır. Petri ağında p2 yerini t1 geçişine bağlayan ok, bir yetkileme 

okudur ve En(p2, t1) şeklinde gösterilir. Şekil 3.7 (a)’daki t1 geçişi açık değildir 

çünkü En(p2, t1) = 1 ve M(p2) = 1 olmasına rağmen Pre(p1, t1) = 1 ve M(p1) = 0’dır.  

Şekil 3.7 (b)’deki t1 geçişi yine açık değildir çünkü bu kez Pre(p1, t1) = 1 ve       

M(p1) = 1 olmasına rağmen En(p2, t1) = 1 ve M(p2) = 0’dır. Ancak, Şekil 3.7 (c)’deki 

yetkileme oklu Petri ağında t1 geçişi açıktır çünkü hem Pre(p1, t1) = 1 ve M(p1) = 2 

hem de En(p2, t1) = 1 ve M(p2) = 1 eşitlikleri geçişi aktifleştirmektedir. t1 geçişi 
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tetiklendiğinde p1 yerinden bir  jeton  alınır  ve  Şekil  3.7 (d)’de  gösterildiği  gibi  p3 

yerine bir jeton konulur. t1 geçişinin tetiklenmesinden sonra p2’ nin işareti aynı kalır. 

 

Şekil 3.7 : Yetkileme oklu Petri ağları 

Ağırlıkları, yetkileme oklarıyla da ilişkilendirmek mümkündür. Bu durumda 

yetkileme oku, bir yerdeki jetonların sayısını test etme kabiliyeti olan ağırlıklı 

yetkileme oku denir. Eğer ağırlığı k olan bir ağırlıklı yetkileme okuyla bir geçişe 

bağlı bulunan bir giriş yerindeki jetonların sayısı,  en  az  ağırlık  değerine  eşitse  

geçiş açılmaktadır. Eğer k’dan küçükse geçiş engellenmektedir. Tabii diğer bütün 

giriş yerlerinin geçişi açacak yeterli jetonunun olması gerekmektedir (Uzam, 1998). 

Şekil 3.8’de  ağırlıklı  bir  yetkileme  oklu  Petri  ağı gösterilmektedir. Burada üç yer, 

P = { p1, p2, p3 } ve bir geçiş T = { t1 } vardır. Petri ağında p2’yi t1’e  bağlayan 

yetkileme okunun ağırlığı 2’dir, diğer bir ifadeyle En(p2, t1) = 2 olur. Şekil 3.8 

(a)’daki Petri ağında En(p2, t1) = 2 ve M(p2) = 2 olmasına rağmen Pre(p1, t1) = 1 ve 

M(p1) = 0 olması nedeniyle t1 geçişi açık değildir. Şekil 3.8 (b)’de t1 geçişi yine açık 

değildir çünkü bu kez Pre(p1, t1) = 1 ve M(p1) = 1 olmasına rağmen En(p2, t1) = 2 ve    

M(p2) = 1’dir. Ancak Şekil 3.8 (c)’deki Petri ağında t1 geçişi açıktır çünkü hem 

Pre(p1, t1) = 1 ve M(p1) = 1’dir hem de En(p2, t1) = 2 ve M(p2) = 3’tür. Şekil 3.8 

(d)’de gösterildiği gibi t1 geçişi tetiklendiğinde, p1 yerinden bir jeton alınır ve p3 

yerine iki jeton konulur. p2’nin işareti ise değişmez. 

 

Şekil 3.8 : Ağırlıklı yetkileme oklu Petri ağları 
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3.6.3 Sonlu kapasiteli Petri ağı 

Yerlere, pozitif tamsayılardan oluşan kapasite değerlerinin atandığı Petri ağlarıdır. 

Kapasitesi CAP(pi) olan bir pi yerinin giriş geçişinin tetiklenmesi için bu 

tetiklemenin pi’nin kapasite değerini aşan bir jeton sayısını üretmemesi 

gerekmektedir. Sonlu kapasiteli yerleri ağırlıklı yasaklama oklarıyla da göstermek 

mümkündür (Uzam, 1998). Şekil 3.9’daki p2 yerinin kapasite değeri 3’tür, bu da 

CAP(p2) = 3 şeklinde ifade edilir. Şekil 3.9 (a)’daki t1’in ilk kez tetiklenmesi Şekil 

3.9 (b)’de gösterilen işaretlemeye, ikinci kez tetiklenmesi Şekil 3.10 (c)’de gösterilen 

işaretlemeye, son olarak t1’in üçüncü kez tetiklenmesi Şekil 3.9 (d)’de gösterilen 

işaretlemeye yol açar. Ancak, Şekil 3.9 (d)’deki t1 geçişi daha fazla tetiklenemez 

çünkü p2 yerinin işareti maksimum kapasitesine ulaşmıştır. 

 

Şekil 3.9 : Sonlu kapasiteli Petri ağı 

3.6.4 Zamanlı Petri ağı 

Zamanlamanın önemli olduğu sistemlerin modellenmesi amacıyla zamanlı Petri 

ağları kullanılır. Bu tip Petri ağlarında geçişlerin tetiklenebilmesi için bir zamanlama 

mekanizması vardır. Zamanlı Petri ağlarında bazı geçişlere bir Ti gecikme süresi 

atanmaktadır. Eğer zaman etiketi atanmış bir geçiş aktif hale gelmişse Ti süresi kadar 

bekler ve ondan sonra tetiklenir. Ancak tetikleme gerçekleştikten sonra ilgili girişe 

ait jetonlar giriş yerlerinden alınır ve çıkış yerlerine konulur. Aktif hale gelmiş 

zamanlı bir geçiş tetikleninceye kadar bu geçişe ilişkin hiçbir jeton transferi 

gerçekleşmez (Başkocagil, 2004). Bu tip bir Petri ağı Şekil 3.10’da gösterilmiştir. 
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Şekil 3.10 : Bir zamanlı-geçiş Petri ağı 

Başlangıçta Şekil 3.10 (a)’da gösterildiği gibi p1 yerinde iki, p3 yerinde de bir jeton 

vardır dolayısıyla t1 geçişi açıktır. t1 tetiklendiğinde p2 yerine bir jeton 

yerleştirilmektedir, böylece Şekil 3.10 (b)’de gösterildiği gibi, t2 zamanlı geçişinin 

açılmasına yol açmaktadır. t2 geçişinin tetiklenme koşulları bundan sonra her an 

oluşabilir. T2 zaman gecikmesi dolduğunda, geçiş tamamen tetiklenir. p2 yerinde 

bulunan jeton alınır ve hem p3 hem de p4 yerine bir jeton yerleştirilir. Bu durum Şekil 

3.10 (c)’de gösterilmiştir.  

3.7 Temel Tasarım Modülleri 

Sistem modellemesine yardımcı olan bazı temel tasarım modülleri bulunmaktadır. 

Bu modüller hem yüksek seviyeli hem de düşük seviyeli sistem işlemlerinin 

modellenmesinde faydalıdır. Bu modüller spesifiktirler, dolayısıyla uygulamada bir 

sorunla karşı karşıya gelindiğinde, kolaylıkla uygulanabilirler. Bu yapılar aşağıdaki 

gibi verilebilir (Uzam, 1998): 

• Ardışıllık 

• Aynı zamanlılık (paralellik) ve senkronizasyon 

• Đkilem (Çakışma) 

• Tampon (buffer) 

• Makine (mekanizma) 

• Motor ve aktivatör 
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3.7.1 Ardışıllık 

Petri ağında ardışıllık, işlem sırasınının önemli olduğu sistemlerin 

modellenmesinde kullanılan bir yapıdır. Şekil 3.11’de gösterildiği gibi bir ardışık 

Petri ağı modellemek mümkündür, burada üç yer ve iki geçiş vardır. t1 geçişi t2 

geçişinden önce gerçekleşmektedir, böylelikle olayların gerçekleşme sırası 

modellenmiş olur. Geçişler, bir işlemin sonunu gösterdikleri gibi aynı zamanda bir 

diğerinin başlangıcını gösterirler. Ayrıca her işlemin bir öncekinin bitimine bağlı 

olduğu şekilden görülmektedir (Uzam, 1998). 

 

Şekil 3.11 : Ardışık bir Petri ağı 

3.7.2 Aynı zamanlılık (paralellik) ve senkronizasyon 

Bir sistemde bazı aktiviteler veya işlemler eş zamanlı gerçekleşebilir. Örneğin  iki  

makine  aynı  zamanda  çalışarak  iki  farklı  tip  parça  üretiyor  olabilir. Sistem 

modellenirken gereksinim  duyulmadıkça  olayları  senkronize etmeye gerek yoktur. 

Yukarıda bahsedilen iki  makine  tarafından  üretilmiş  olan  iki  tip  parçanın montajı 

gerekiyorsa, bu her makinenin işlemi tamamlandığında yapılabilir. Bu örnek, hem 

aynı zamanlılığı hem de senkronizasyonu içermesi açısından önemlidir. Şekil 3.12’de 

böyle bir çalışma şekli gösterilmektedir (Uzam, 1998). Petri ağından görülebileceği 

gibi, t1 tetiklendiğinde sistem devreye girer. Her iki makine yani Makine 1 ve 

Makine 2 sırasıyla parça 1 ve parça  2’yi  üretmek  için  aynı  zamanda  çalışmaya  

başlarlar.  Makine  1  işlemini  bitirdiğinde yani t2 tetiklendiğinde parça 1, makine 2  

işlemini  bitirdiğinde yani t3 tetiklendiğinde de parça 2 üretilmiş olur. Makinelerden 

biri işlemini diğerinden önce bitirebilir fakat montajın gerçekleşebilmesi için bütün 

parçalar gereklidir (senkronizasyon) (Uzam, 1998). 

Petri ağları açısından aynı zamanlılık, iki veya daha fazla olayın aynı anda 

gerçekleşiyor olması demektir. Diğer bir deyişle, birden fazla geçiş açık ve aynı anda 

tetiklenebilir olduğunda aynı zamanlılık mevcuttur. Her biri bir geçişe farklı 

aktiviteler tanımlayan birden fazla giriş yerleri olduğunda ise senkronizasyon 

mevcuttur (Uzam, 1998). 
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Şekil 3.12 : Aynı zamanlılık ve senkronizasyon 

3.7.3 Đkilem (Çakışma) 

Bir üretim sisteminde, iki makinenin aynı kaynağı paylaşmaları ya da her ikisinin de 

bunu aynı anda kullanmaya çalışmaları bir ikileme sebep verir. Yani bir Petri ağında 

bir yer aynı anda birden fazla geçişi açtığında ikilem durumu meydana gelir. Đkilem 

durumunda kaynağa aynı anda yalnızca bir olay erişmeli yani yalnızca bir geçiş 

tetiklenmelidir. Şekil 3.13’te genel bir ikilem gösterilmektedir (Uzam, 1998).  

 

Şekil 3.13 : Đkilem 

Görüldüğü üzere p0 yerinde bir jeton olduğunda bütün geçişler açılmaktadır. Đkilem 

durumunda sadece bir geçişin tetiklenmesi istendiğine göre Petri ağında meydana 

gelen herhangi bir ikilem çözülmelidir. Bu sorun çakışan geçişler arasında bir 

öncelik atamasıyla çözülebilir. Şekil 3.13’deki ikilemleri ortadan kaldırmak için 

Şekil 3.14’te gösterilen bir yapı önerilmiştir, burada 2n+1 yer ve n geçiş vardır.  
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Şekil 3.14’te gösterilen Petri ağının yapısından görülebileceği gibi p0 yerine 

yerleştirilen her jeton sırasıyla p1, p2, p3......pn yerleri tarafından eşit bir şekilde 

paylaşılmaktadır (Uzam, 1998). 

 

Şekil 3.14 : Đkilemsiz Petri ağı 

3.7.4 Tampon (Buffer) 

Tamponlar, işlemler arasında iş parçalarının geçici olarak depolanmasını sağlamakta 

kullanılırlar (Uzam, 1998).  

 

Şekil 3.15 : Bir imalat sisteminde tampon 
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Örneğin Şekil 3.15 (a)’da gösterilen  Makine 1 ve Makine 2 arasındaki tamponun k 

parça taşıyabileceği düşünülmüştür. Olası bir Petri ağı tampon modeli Şekil 3.15 

(b)’de gösterilmektedir. p1 yerindeki jetonların sayısı tampondaki mevcut boşlukların 

sayısını, p2 yerindeki jetonların sayısı da tampondaki mevcut parçaları 

göstermektedir. t1 geçişi tampona giren bir parçayı ve t2 geçişi tamponu terk eden bir 

parçayı gösterir. Başlangıçta p1 yerinde k jeton vardır ve bu, tamponun k kapasiteli 

olduğunu ve şimdilik boş olduğunu belirtir. Tampona bir parça girdiğinde yani t1 

geçişi tetiklendiğinde p1 yerinden bir jeton çıkarılır ve p2 yerine bir jeton konulur, bu 

yer, tampondaki mevcut boşlukların sayısının bir azalırken tampondaki parçaların 

sayısının bir arttığını belirtir. Yeterli boşluk olduğu sürece tampona yeni parçalar 

yerleştirilebilir. Eğer p1 yerinde hiç jeton yoksa, bu, tamponun dolu olduğu anlamına 

gelir. Bir parça tamponu terk ettiğinde yani t2 geçişi tetiklendiğinde, p2 yerinden bir 

jeton çıkarılır ve p1 yerine bir jeton konulur. Bu da, tampondaki  mevcut  boşlukların  

sayısının  bir  artarken  tampondaki parçaların sayısının bir azaldığını gösterir.  Şekil 

3.15 (c)’de gösterildiği gibi, bir tamponu bir yer ve bir de ağırlıklı yasaklama oku 

kullanılarak da modellemek mümkündür, burada p1 yerindeki jetonların sayısı, 

tampondaki parçaların sayısını gösterir ve yasaklama okunun k ağırlığı mevcut 

boşlukları gösterir. Bu durumda, t1 geçişi p1 yerindeki jetonların sayısı k’dan küçük 

olduğu müddetçe tetiklenebilir. p1 yerindeki jetonların sayısı k’ya eşit olduğunda t1 

geçişi tetiklenemez, yani tampon artık dolmuştur (Uzam, 1998). 

3.7.5 Makine (Mekanizma) 

Đki tip makine işlemi vardır. Birinci olarak, hiç aralıksız çalışan bir makine -buna 

güvenilir makine denir- ikinci olarak da herhangi bir arızası olabilen –buna da 

güvenilir olmayan makine denir- varsayılmıştır. Güvenilir bir makine Şekil 3.16 

(a)’da gösterildiği gibi modellenebilir, burada p1 yerindeki bir  jeton makinenin boşta 

olduğunu yani çalışmadığını gösterir ve p2 yerindeki bir jeton ise makinenin  

çalıştığını  gösterir. Đlk olarak boşta olan makine, t1 geçişinin tetiklenmesi ile 

çalışmaya başlar. t2 tetiklendiğinde makine durur ve tekrar boştadır. Güvenilir 

olmayan bir makine Şekil 3.16 (b)’de gösterildiği gibi modellenebilir. Burada 

makinenin boşta, çalışır ve arıza durumu olmak üzere üç değişik yeri vardır. Makine 

çalışırken ya t2 geçişi ile işlemini bitirebilir ya da t3 geçişi ile arızalanabilir. Makine 

arızalıyken çalışma yerine geri dönmeden önce onarılması gerekir ki bu da t4 

geçişine tekabül etmektedir (Uzam, 1998). 
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Şekil 3.16 : (a) Güvenilir  ve (b) güvenilir olmayan  makineler 

3.7.6 Motor ve aktivatör 

Tek yönde çalışan bir motorun, Şekil 3.17 (a)’da gösterildiği gibi sadece açık ve 

kapalı yerleriyle modellenmesi mümkündür. Başlangıçta motor kapalıdır, 

çalıştırıldığında yani t1 geçişi tetiklendiğinde ise açıktır. t2 geçişi tetiklendiğinde,  

motor tekrar kapalı hale gelir.  Eğer  bir  motorun hem ileri yönde hem de geri yönde  

dönüşü söz konusuysa, motor Şekil 3.17 (b)’de gösterildiği gibi modellenebilir. Bu 

durumda ilk olarak motor kapalıdır. Motor, t4 geçişi tetiklendiğinde ileri yönde 

çalışmaya başlar, t3 geçişi tetiklendiğinde de geri yönde çalışır. Benzer olarak, bir 

aktivatörün işlemi de Şekil 3.17 (a)’da gösterildiği gibi modellenebilir. Bu, 

aktivatörün hem açık hem de kapalı olabilmesi anlamına gelmektedir. Aktivatörün  

durumu modelde açık olarak gösterildiğinde, gerçek sistemde de işlemde olduğu yani 

çalıştırılmış olduğu varsayılır (Uzam, 1998). 

 

Şekil 3.17 : (a) Tek  ve (b) iki yönde  çalışan motor modelleri 

3.8 Otomasyon Petri Ağları 

Sistemler karmaşık hale geldikçe, ayrık olaylı sistemlerin tasarımı için etkili bir 

otomasyon aracına duyulan ihtiyaç çok daha önemli hale gelmektedir. Petri ağları, bu 
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tip çalışmaları kolaylaştırmak için umut verici bir araç olarak ortaya çıktılar. Sıradan 

Petri ağları, sensörlerle ve aktivatörlerle ilişkilendirilmediğinden dolayı Petri ağ 

kavramları, faaliyetleri ve sensör okumalarını içerecek şekilde otomasyon Petri ağları 

(OPA) kavramına genişletilmektedir. Bu da, geçişlere sensör sinyallerini 

yerleştirmek ve yerlere işlemler atamak yoluyla Petri ağlarını genişletmeyi gerektirir 

(Uzam, 1998). OPA’da sensör okumaları, geçişlerde tetikleme koşulları olarak   

kullanılabilirler. Sensör okumalarının varlığı ya da yokluğu, geçiş tetiklenme  

koşullarıyla birlikte genişletilmiş Petri ağlarında kullanılabilir. Biçimsel olarak bir 

otomasyon Petri ağı, OPA = (P, T, Pre, Post, In, En, χ, Q, M0) şeklinde tanımlanabilir 

(Gelen ve diğ., 2005). Burada, 

• P = { p1, p2, ......,pn }, sonlu sayıda boş olmayan yerler kümesidir. 

• T = { t1, t2, ......., tn },  sonlu sayıda boş olmayan geçişler kümesidir. 

• Pre:  (P×T)→  N,  yerlerden  geçişlere  yönlenmiş  sıradan  okları  ifade  eden  

bir  giriş fonksiyonudur. 

• Post:  (P×T)  →  N,  geçişlerden  yerlere  yönlenmiş  sıradan  okları  ifade  

eden  bir  çıkış fonksiyonudur. 

• In: (P×T)  → N, yerlerden geçişlere olan yasaklama  oklarıyla ifade eden bir 

yasaklama giriş fonksiyonudur. 

• En: (P×T) → N, yerlerden geçişlere olan yetkileme oklarını ifade eden bir 

yetkileme giriş fonksiyonudur. 

• χ  = {  χ1,  χ2, ........,  χm }, geçişlerle ilişkilendirilmiş, sonlu sayıda boş 

olmayan tetikleme koşulları kümesidir. 

• Q = { q1, q2, ......., qn }, yerlere atanabilir, sonlu sayıda işlemler kümesidir. 

• M0 : P → N, başlangıç işaretlemesini ifade etmektedir. 



 
37

 

Şekil 3.18 : Otomasyon Petri ağı 

Şekil 3.18’de gösterilen OPA (Durmuş ve Söylemez, 2008); iki tip düğümden oluşur, 

bunlar dairelerle gösterilen yerler ve çubuklarla gösterilen geçişlerdir. Yönlenmiş bir 

okla gösterilen sıradan oklar, sonu daire olan bir okla gösterilen yasaklama  okları ve 

ucu boş bir yönlenmiş okla gösterilen yetkileme okları OPA’da kullanılan ok 

türleridir. Daha önce de belirtildiği gibi yerler sistemin durumunu gösterirken 

geçişler de olayları gösterirler. Her geçiş, geçişin ön koşullarını ve sonraki 

koşullarını gösteren bir giriş ve çıkış yerleri kümesine sahiptir. Yerlere atanmış 

faliyetler (Q), impuls ya da seviye faaliyetleri  olabilir. Bir yere birden çok faaliyet 

atanmış olabilir. OPA’daki tetikleme koşulları, sensör okumaları gibi dış olaylar 

olarak kabul edilmektedir.  Herhangi bir geçişe ilişkilendirilmiş  olan  bir χ tetikleme  

koşulu, ilgili t geçişinin tetiklenmesine izin verilmediği bir durumda 0 olabilir ya da 

ilgili t geçişinin açık olması şartıyla tetiklenmesine izin verildiği durumda 1 olabilir. 

OPA’nın  işareti  her yerde bulunan  jeton  sayılarıyla  gösterilmektedir. Jetonların 

yerler arasındaki hareketi OPA’nın gelişimini gösterir ve bu da açık geçişlerin 

tetiklenmesiyle yapılır (Gelen ve diğ., 2005). Jetonların akışını yönetmek için 

aşağıdaki kurallar kullanılmaktadır (Uzam, 1998): 

Açılma Kuralları: OPA’da bir geçişin tetiklenmek için açık olduğunu tanımlayan üç 

kural vardır. 

1. Eğer bir t geçişinin giriş yeri geçişe yönlenmiş sıradan bir okla bağlıysa giriş 

yeri, en az bu yeri t’ye bağlayan yönlenmiş sıradan okun ağırlığına eşit sayıda 

jeton içerdiğinde, t geçişi açıktır denir. 
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2. Eğer bir t geçişinin giriş yeri geçişe bir yetkileme okuyla bağlıysa, giriş yeri  

en az bu yeri t’ye bağlayan yetkileme okunun ağırlığına eşit sayıda jeton 

içerdiğinde  t geçişi açıktır denir. 

3. Eğer bir t geçişinin giriş yeri geçişe bir yasaklama oku ile bağlıysa, giriş yeri  

bu yeri t’ye bağlayan yasaklama okunun ağırlığından daha az sayıda jeton 

içerdiğinde t geçişi açıktır denir. 

Tetikleme kuralları: OPA’da açık bir t geçişi t’nin dış tetikleme koşulu olan  χ’e 

bağlı olarak tetiklenebilir ya da tetiklenmeyebilir. Bu tetikleme koşulları bir  

sensörün inen ya da çıkan kenarı olabilir. Genellikle bir tetikleme koşulu olan  χ 

‘AND’, ‘OR’ ve ‘NOT’ lojik işlemleriyle birden çok sensör okuması içerebilir. 

Tetikleme koşullarındaki gibi, birden çok sensör okumasıyla ilgilenildiğinde 

tetikleme koşullarının lojik işlemleri ona göre düşünülmelidir. χ = 1 olması 

durumunda, t  geçişi  açıksa her zaman tetiklenmesine izin verilmektedir. Açık bir t 

geçişi tetiklendiğinde, her p giriş yerinden p’yi t’ye bağlayan, yönlenmiş sıradan 

okun ağırlığına eşit sayıda jetonu çıkarır. Aynı zamanda her p çıkış yerine t’yi p’ye 

bağlayan yönlenmiş okun ağırlığına eşit sayıda jeton yerleştirir. Açık bir t geçişinin 

tetiklenmesinin, t geçişine sadece yetkileme veya yasaklama  oklarıyla bağlı olan 

giriş yerlerinin işaretini değiştirmediği bilgisi daha önce verilmişti. 

3.9 Otomasyon Petri Ağı Modelinin Basamak Diyagramına Dönüştürülmesi 

Petri ağlardan basamak diyagramlarına dönüşüm için jeton aktarma lojiği (token 

passing logic-TPL) adında bir yöntem sunulmuştur (Uzam, 2000). Bu yöntem, son 

yıllarda endüstriyel uygulamalarda sıkça kullanılan PLC’lerde düşük seviyeli makine 

dillerinde programlama imkanı sağlaması açısından önem taşımaktadır. Buna göre 

bir Petri ağını basamak diyagramına dönüştürmek için öncelikle yerlerdeki jetonları 

temsilen her bir yere, o yerde bulunabilecek maksimum jeton sayısı 1 ise bir bayrak 

(flag veya dahili röle) ya da bu sayı 1’den çok ise bir sayıcı (counter) atanır     

(Uzam, 2000). Şekil 3.19’da bunun nasıl yapıldığı gösterilmektedir                   

(Uzam ve Jones, 1998). Zamanlama işlemleri için de ilgili yere ya da geçişe 

zamanlayıcı (on delay timer) atanır. Bundan sonra yapılacak işlem ise Petri ağının 

çalışma şeklinin basamak diyagramına direkt olarak dönüştürülmesidir            

(Uzam, 2000).  
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Şekil 3.19 : OPA yerleri ve bunlara karşı düşen TPL yerleri 

OPA’daki her yer TPL’de bir yere karşılık düşer. Jetonların ağdaki akışı, TPL’deki 

her yere 16 bitlik hafıza birimi olan word atanarak sağlanır. Yerin kapasitesi 1 ise 

Mx.x şeklinde bir bellek, öte yandan kapasite 1’den büyük ise ya bir sayıcı ya da 

VWxxx (Variable Word memory) şeklinde bir bellek kullanılır                           

(Uzam ve Jones, 1998). Hafızalara yüklenen değerler, yerlerde bulunabilecek jeton 

sayısını ifade eder. Bu belleklerin değeri, jeton akışının simülasyonu amacıyla daha 

sonra artırılır ve azaltılır. Böylece, OPA’daki her yer, TPL’de en az bir tane 

ilişkilendirilmiş belleğe sahip olmuş olur. Son olarak, TPL’deki bir yere atanan 

belleğin değeri sıfırdan farklı ise ve de ilgili tetikleme koşulları sağlanmışsa, giriş 

yerindeki belleğin değeri azaltılır ya da benzer olarak ilgili bit sıfırlanır (resetlenir), 

çıkış yerindeki belleğin değeri ise artırılır ya da benzer olarak ilgili bit kurulur 

(setlenir). Ek olarak, OPA’larda yerlere bazı eylemler/işlemler de atanabilir. TPL 

metodu, renkli ve zamanlı Petri ağları için de kullanışlıdır (Uzam, 1998). Bu yöntem 

sayesinde Peti ağları kolaylıkla merdiven diyagramlarına dönüştürülmekte ve kontrol 

programının görsel bir tanımı elde edilmektedir. Aşağıda bazı OPA, bunlara karşılık 

düşen TPL ve de programlanan merdiven diyagramı örnekleri verilerek, TPL 

yönteminin daha iyi anlaşılması sağlanmıştır. 

Sistemler çalıştırılmadan önce ilk değer atamalarının yapılması gerekmektedir. TPL 

yapıları merdiven diyagramına dönüştürülürken, doğru bir çalışma için yazılan 

kodun en başında ilk değer atamaları yapılmalıdır. Bu amaçla başlangıç değerlerini 

atama bayrağı (initialisation flag) kullanılmaktadır. Bu bayrağın normalde kapalı 

kontağı kullanılarak ilgili diğer bayraklar set edilir ya da ilgili sayıcılara değer 
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yüklenir. Bu işlemden sonra ilk değer atama bayrağı kendi kendini sıfırlar.          

Şekil 3.20’de bu durum gösterilmiştir (Uzam, 1998). 

  

Şekil 3.20 : Merdiven diyagramında ilk değer ataması 

Daha önce bahsedildiği gibi OPA’lardaki yerlere bazı işlemler/eylemler 

atanabilmektedir. Şekil 3.21 (a)’da, bu tür bir Petri ağı gösterilmiştir (Uzam, 1998). 

Örnekte, p2 yerine bir işlem atanmıştır. t1 geçişi için tetikleme koşulları sağlanmışsa 

ve p2 yeri en az bir jetona sahipse ilgili geçiş gerçekleşir ve böylelikle p2 yerine 

atanmış olan işlem yürütülmeye başlar. Şekil 3.21 (b)’de OPA’nın TPL karşılığı, 

Şekil 3.22’de ise bu TPL’e ait merdiven diyagramı gösterilmiştir. F1, F2 ve F3 

sırasıyla p1, p2 ve p3 yerlerine atanmış belleklerdir (Uzam, 1998). 

 

Şekil 3.21 : (a) Đşlemli bir OPA  ve (b) karşı düşen TPL  



 
41

 

Şekil 3.22 : Şekil 3.21’de verilen TPL için merdiven diyagramı 

Yasaklama oklu bir OPA ve TPL karşılığı ise Şekil 3.23’te verilmiştir. Burada t1 

geçişi iki tane giriş yerine sahiptir, bunlardan biri de yasaklama okuyla geçişe 

bağlanmıştır. p1’in en az bir jeton varsa, p2’in hiç jetonu yoksa ve χ1 tetikleme koşulu 

sağlanmışsa t1 geçişi açılır. Böylece p1 yerinden bir jeton alınır ve p3 yerine bir jeton 

yerleştirilir, öte yandan p3 yerinin jeton sayısında herhangi bir değişiklik olmaz. 

Örnek OPA’nın TPL karşılığı Şekil 3.23 (b)’de, bunun için programlanan merdiven 

diyagramı ise Şekil 3.24’te verilmiştir. t1 geçişi açıldığında p1 yerine atanan C1 

sayıcısının değeri 1 azaltılır, p2 yerine atanan C2 sayıcısının değeri değişmez ve son 

olarak p3 yerine atanan C3 sayıcısının değeri 1 artırılır (Uzam, 1998). 

 

Şekil 3.23 : (a) Yasaklama oklu bir OPA  ve (b) karşı düşen TPL  

 

Şekil 3.24 : Şekil 3.23’de verilen TPL için merdiven diyagramı 
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Hem yetkilendirilmiş hem de ağırlıklandırılmış oklardan oluşan bir otomasyon Petri 

ağı ve buna karşı düşen TPL örneği de şekil 3.25’te gösterilmiştir (Jones ve diğerleri, 

1996).   

 

Şekil 3.25 : (a) Ağırlıklı ve yetkileme oklu bir Petri ağı  ve (b) karşı düşen TPL  

t1 geçişi; p1 yerinde bulunan jeton sayısı n ya da n’den büyükse, p2 yerinde en az bir 

jeton varsa ve son olarak tetikleme koşulu χ1 sağlanmışsa açılır. Geçiş 

gerçekleştikten sonra p1 yerinden n tane jeton azaltılır, p2 yerine de m tane jeton 

konulur. OPA’yı TPL’ye dönüştürmek için yerlere sayıcılar ya da bayraklar atanır. 

Eşdeğer TPL Şekil 3.25 (b)’de verilmiştir. Sayıcıların değerleri artırılarak ya da 

azaltılarak simülasyon gerçeklenir. Ancak C2 sayıcısının değerinde, geçiş sonrasında 

herhangi bir değişiklik olmaz. TPL’den merdiven diyagramına geçmek için Şekil 

3.26’da gösterildiği gibi program oluşturulurken karşılaştırma (CMP), artırma 

(ADD) ve azaltma (SUB) komutları kullanılmıştır (Jones ve diğerleri, 1996). 

 

Şekil 3.26 : Şekil 3.25’te verilen TPL için merdiven diyagramı 
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Son olarak, zamanlı Petri ağları daha önce söylendiği gibi TPL metodu ile merdiven 

diyagramlarına dönüştürülebilmektedir. Şekil 3.27 (a) zamanlı geçişli bir Petri ağını, 

Şekil 3.27 (b) ise bunun eşdeğer TPL’si göstermektedir (Uzam, 1998).  

 

Şekil 3.27 : (a) Zamanlı-geçişli bir Petri ağı  ve (b) karşı düşen TPL 

Geçişin açılması için gereken χ tetikleme koşulu sağlanmışsa, ilgili geçişin giriş 

yerinde bulunan jeton, önceden tayin edilmiş bir τi süresince rezerve edilmiştir denir. 

τi  süresi dolduğunda geçiş tam anlamıyla açılır ve rezerve edilen jeton giriş yerinden 

alınır, çıkış yerine de bir jeton yerleştirilir. Zamanlı geçişli OPA’larda zaman 

gecikmesini göstermek amacıyla gecikmeli kapatan zamanlayıcılar (on delay timer) 

kullanılır. F1 bayrağı set edilmişse ve χ1 koşulu henüz sağlanmamışsa, jeton henüz 

rezerve edilmemiştir. Ancak hem uygun tetikleme koşulları sağlanmış hem de F1 set 

edilmiş ise, jeton rezerve edilmiş olur. α1 zaman sonra geçiş açılır, F1 reset edilir ve 

C2 sayıcısının değeri de 1 azaltılır. TPL için programlanan merdiven diyagramı ise 

Şekil 3.28’de gösterilmiştir (Uzam, 1998). 

  

Şekil 3.28 : Şekil 3.27’de verilen TPL için merdiven diyagramı 
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4.  PETRĐ AĞLARI ĐLE ANKLAŞMAN VE SĐNYALĐZASYON TASARIMI 

Sinyalizasyon sistemleri ve Petri ağları hakkında bahsedildikten sonra, bu bölümde 

bu iki konuyu da içeren bir uygulama örneği verilecek, böylelikle Petri ağların 

gerçek sistemler üzerinde nasıl kullanıldığına dair bir vizyon oluşturulacaktır. 

Öncelikle tasarımı yapılacak olan sistemin (ray bölgesi) özellikleri tanıtılacaktır. 

Daha sonra bu ray bölgesinin çalışma mantığı ele alınacak ve buna ilişkin otomasyon 

Petri ağı grafı elde edilecektir. Son olarak elde edilen OPA’nin TPL eşdeğeri, 

merdiven diyagramına dönüştürülerek SIMATIC MANAGER programında tasarım 

tamamlanacaktır.    

4.1 Tasarımı Yapılacak Olan Sistemin Tanıtımı 

Uygulama için Şekil 4.1’de görülen ray bölgesi kullanılmıştır. Bu bölge, iki 

istasyonlu bir ray yolu sonu gibi düşünülebilir. Ray bölgesinde bulunan TC1, TC2, 

TC3, TC4, TC5, TC6, TC7, TC8, TC9 ve TC10 ray devreleri yardımıyla trenlerin 

konumları belirlenmekte ve alınan bilgiye göre sinyaller uygun hale getirilerek 

trenler yönlendirilmektedir. Tasarlanacak olan sinyalizasyon sistemi, sabit blok 

otomatik sürüş sistemine örnektir.   

 

Şekil 4.1 : Uygulama yapılan ray bölgesi 

Şekil 4.1’de verilen SW1 ve SW2, iki hattı birbirine bağlayan makaslardır. SW1, 

M1_1 ve M1_2 olmak üzere; SW2 ise M2_2 ve M2_3 olmak üzere iki konumludur. 
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S0, S1, S2 ve S3 olmak üzere dört tane renkli sinyal vardır. Bunlar sadece yeşil veya 

kırmızı yanabilir. Normalde, güvenlik açısından bütün lambalar kırmızı yanmaktadır. 

Makasların alabileceği konumlar Şekil 4.2 ve Şekil 4.3’de gösterilmiştir. Makaslar 

M1_2 veya M2_2 konumundayken paralel yollardan birinden diğerine geçiş izni 

verilmekte, M1_1 ya da M2_1 konumundayken ise bu geçişe izin verilmemektedir. 

 

Şekil 4.2 : Makas 1’in konumları 

 

Şekil 4.3 : Makas 2’in konumları 

4.2 Tasarımı Yapılacak Olan Sistemin Çalışma Şekli 

Ray bölgesine girişler C istasyonundan yapılmaktadır. C istasyonunda işini bitiren 

trenler uygun olmaları halinde A ya da B istasyonuna alınmaktadır. Bu problem için 

A istasyonunun öncelikli olduğu varsayımı yapılmıştır. Yani bölgede hiç tren yokken 

C istasyonuna varan ilk tren A istasyonuna alınmaktadır. C→A, C→B, B→D ve 

A→D olmak üzere dört tane istikamet söz konusudur. D ile gösterilen yer istasyon 

olmaktan ziyade trenlerin bölgeyi terkettiği yerdir. Tren geçişini tamamladıktan 

sonra güvenlik amaçlı olarak tüm ışıklar yeniden kırmızı yapılmaktadır. 

Başlangıçta bu ray bölgesinde hiç tren olmadığı ve tüm ışıkların kırmızı olduğu 

kabul edilmiştir. Đlk tren C istasyonuna gelmektedir ve söz konusu trenin buradan A 

istasyonuna gönderilmesi gerekmektedir. Makas pozisyonlarının uygun olması 

halinde S0 ve S1 lambaları yeşil yanarak trenin C istasyonundan A istasyonuna 

geçişine izin verilmektedir. Tren C istasyonuna geldiğinde makaslar uygun ise S0 ve 
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S1 sinyalleri direkt olarak yeşil yanacak, makaslar geçiş için uygun değilse tren 

makaslar uygun hale gelinceye dek istasyonda bekleyecektir. Bütün bunlar Şekil 

4.4’de gösterilmiştir.  

 

Şekil 4.4 : Đlk trenin TC1’den TC7’ye geçişi 

Birinci trenin geçişi sırasında ikinci bir trenin bölgeye girmesi durumunda şayet 

birinci tren henüz makas bölgesini terketmemişse yeni gelen tren istasyonda 

beklemek zorundadır. Birinci trenin A istasyonuna varmasıyla birlikte SW1, M1_1 

pozisyonuna alınarak hem bu trenin A’yı terketmesine hem de ikinci gelen trenin B 

istasyonuna alınmasına izin verilir. Bu durum Şekil 4.5’te gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.5 : TC7’de tren varken ikinci trenin TC1’den TC4’e geçişi 

Görüldüğü gibi birinci tren A istasyonunu terk etmemişse ikinci tren B istasyonuna 

alınacaktır. Eğer A’daki birinci tren bölgeden uzaklaşmışsa, B’deki ikinci trenin 

D’ye alınmasına müsaade edilir. Tabi bunun için SW2’nin M2_2 konumunda olması 

gerekmektedir. Bu durum Şekil 4.6’da verilmiştir. 
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Şekil 4.6 : Birinci ve ikinci trenin bölgeyi terketmesi 

Ancak ikinci trenin TC1-TC4 arasındaki yolculuğu sırasında ya da B istasyonunda 

bekleme esnasında üçüncü bir trenin gelmesi söz konusuysa, geçiş üstünlüğü bu yeni 

gelen üçüncü trene verilir. Son duraktaki trenlerin bekleme süreleri uzun olabilir, bu 

nedenle ara istasyonlardan gelen trenlere öncelik tanınır. Bu şekilde ulaşımın daha 

hızlı gerçekleşmesi sağlanır. Şekil 4.7, böyle bir durumu göstermektedir. 

 

Şekil 4.7 : Đkinci tren B’deyken üçüncü trenin A’ya alınması 

C istasyonundan A istasyonuna alınan üçüncü tren şimdi beklemek zorundadır. B 

istasyonunda beklemekte olan ikinci tren, SW2 uygun pozisyona alındıktan sonra 

D’ye alınabilir. Bu da Şekil 4.8’de görülmektedir. 
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Şekil 4.8 : Üçüncü tren A’dayken ikinci trenin bölgeyi terketmesi 

Đkinci trenin B→D geçişi sırasında bir başka tren daha C istasyonuna giriş yapabilir. 

Bu tren, ancak ikinci trenin makas bölgesini tamamıyla terketmesi şartıyla A 

istasyonu dolu olduğundan B istasyonuna alınabilmektedir. Đkinci trenin ray 

bölgesini terketmesiyle A istasyonunda bulunan üçüncü trenin TC7’den ayrılmasına 

izin verilir. Tabi tüm bu işlemler makasların uygun pozisyonda olmaları durumunda 

gerçekleşir. Her üç istasyonda da tren varsa, ilk giren ilk çıkar prensibi gereği A 

istasyonunda bulunan trene öncelik verilir. Ancak C, ara istasyon olduğu için 

prensibin dışına çıkılarak B’deki trene değil de burada bulunan trene geçiş üstünlüğü 

verilebilir. Bu şekilde bir tren sirkülasyonu söz konusudur.   

4.3 Sistemin OPA Modeli  

Tasarım yapılırken, trenlerin istasyonlarda sadece bir ray devresini işgal ettiği 

varsayımında bulunuldu. OPA’da bulunan her yer için PLC üzerinde M bellekler 

kullanılmıştır. Ray devrelerinden gelen yükselen kenar (↑) veya alçalan kenar (↓) 

bilgileri PLC girişlerine bağlanmakta ve bu girişlerden gelen bilgiler ışığında ilgili 

sinyaller yeşile çevrilmekte diğerleri kırmızıda bırakılmaktadır. Kapalı devre prensibi 

gereği, ray devrelerinin PLC’nin girişine kapalı kontakları üzerinden bağlandığı 

düşünülmüştür. Ancak makaslar, simülasyonda kolaylık için açık tasarlanmıştır. 

SW1 ve SW2 çift yönlü çalışan birer motor gibi düşünülürek tasarlanmış, her türlü 

ihtimal hesaba katılmıştır. SW2’nin M2_1 konumu bu örnekte kullanılmadığından 

programlama esnasında göz önünde bulundurulmamıştır. Pso1 ve Pso2 tamamıyla 

görsel zenginliği artırmaya yöneliktir, bu yerlere herhangi bir bellek atanmamıştır.  
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Tasarım adımları aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

• Öncelikle bir başlatma butonu ile sistemin devreye girmesi (P2 durumu), 

durdurma butonu ile de sistemin devre dışı kalması (P1 durumu) gerektiği 

düşünülmüştür. Tasarıma başlarken makaslar daha önce belirtildiği gibi iki 

yönlü çalışan birer motor olarak, sinyal lambaları ise iki durumlu (kırmızı ya 

da yeşil) birer mekanizma gibi düşünülmüştür. Başlangıçta makasların hangi 

konumlarda oldukları bilinmemekte ve tüm sinyaller de kırmızı yanmaktadır 

(Ps0k, Ps1k, Ps2k ve Ps3k). 

• Kırmızı renkli durumlar, bölgeye giren ilk trenin seyahatini; mavi renkli 

durumlar ikinci trenin seyahatini; son olarak yeşil renkle gösterilen durumlar 

üçüncü trenin seyahatini temsil etmektedir. 

• Bölgede hiç tren yokken ilk trenin gelişi iki şekilde olur. Tren ya SW1, M1_1 

konumundayken (Pso1) ya da SW1, M1_2 konumundayken (Pso2) bölgeye 

giriş yapar. SW1 makasının C-A güzergahındaki yolculuk için uygun 

olmaması durumunda makas motoru devreye girer (P23), makas istenen 

duruma geldiğinde motor devreden çıkar (Pdur1). 

• Makasın uygun olmasıyla birlikte S0 ve S1 lambası yeşil yanarak            

(Ps0g ve Ps1g durumları) trenin geçişine izin verir (P4). P5, P6, P7 ve P8 

durumları trenin takibi için kullanılmıştır. Trenin C istasyonundan A 

istasyonuna geçişi esnasında başka bir trenin bölgeye giriş yapması durumu 

da P11 olarak modellenmiştir. Đlk trenin A istasyonuna varmasıyla birlikte 

SW1, M1_1 yönüne doğru hareket eder (P24).  

• SW1 makası uygun konuma geldiğinde şayet her iki trenin de geçeceği ray 

devrelerinin üzerlerinde başka bir tren bulunmuyorsa (ilk tren için A-D 

istikametinde, ikinci gelen tren için ise C-B istikametinde tren yoksa) 

trenlerin geçişlerine müsaade edilir (P9 ve P12 durumları). P13, P14, P15 ve 

P16 durumları ikinci trenin seyahatini; P10 durumu ise ilk trenin A 

istasyonunu terkettiğini göstermektedir. 

• Đkinci trenin seyahati sırasında bölgeye üçüncü bir trenin girişi P18 

durumuyla modellenmiştir. A istasyonunda bulunan trenin burayı 

terketmesinden ve ikinci trenin B istasyonuna güvenli bir şekilde 

alınmasından sonra geçiş üstünlüğü bu yeni gelen trene verilir. 
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• Đkinci trenin, B istasyonuna varışı iki şekilde olur; ya SW2, M2_1 

konumunda (P15) ya da SW2, M2_2 konumundadır (P16). Trenin bölgeden 

çıkışı için makasın M2_2 konumunda olması gerekmektedir. Makasın uygun 

konuma alınması için motor M2_2 yönünde çalıştırılır (P25) ve işlem 

bittikten sonra da motor tekrar durma konumuna geçer (Pdur2). 

• Üçüncü bir trenin C istasyonuna girişi söz konusu değilse ve de A’daki tren 

bölgeyi tamamen terketmişse B’deki trene çıkış izni verilebilir (P19). P20, 

P21 ve P22 durumları, ikinci trenin geçişinin takibi için kullanılmıştır. Bu 

durumlar sırasında bir tren geçişi ihtimali de P27 durumuyla modellenmiştir. 

Şayet böylesi bir durum gerçekleşmişse ikinci trenin makas bölgesini 

terketmesi halinde yeni gelen bu tren, bölgeye giren ilk trenmiş gibi 

düşünülürek SW1, M1_2 konumunda olmadığından P3 durumuna geçiş 

yapılır. Bu şekilde bir tren sirkülasyonu sağlanmış olur. 

• Bölgeye giren ikinci trenin C-B istikametinde gerçekleştirdiği seyahati 

sırasında üçüncü bir trenin C’ye girişini temsil eden P18 durumunda, diğer 

trenlerin konumları kontrol edilmektedir. Đlk giren trenin A’yı terketmesi, 

ikinci trenin B’ye varması ile birlikte P18 durumundan P28 durumuna 

geçilerek üçüncü tren için kalkış hazırlığı yapılmaktadır. SW1, tekrar M1_2 

konumuna alınarak trene yeşil sinyal yakılır (P29) ve trenin A istasyonuna 

alınmasının takibi yapılır (P30, P31, P32 ve P33). Bu yolculuk sırasında da C 

istasyonuna herhangi bir tren girişi olabilir, bunu tekrar P11 durumuna geçiş 

yaparak modellemek mümkündür. Ancak bu kez geçiş üstünlüğü B 

istasyonunda zaten beklemekte olan ikinci trene aittir. 

• Üçüncü tren, A istasyonuna ulaştıktan sonra B istasyonunda beklemekte olan 

ikinci trenin geçişine izin verildiği daha önce belirtilmişti. Tabi bu arada B-D 

istikametinde hiçbir tren bulunmamalıdır. Trenin bölgeden güvenli bir şekilde 

çıkışıyla birlikte varsa C istasyonundaki trenin B’ye alınması, A istasyonunda 

bulunan üçüncü trenin D’den çıkış yapması için P21 durumunda SW1 uygun 

konuma getirilir. A’da bulunan trene yeşil yakma koşulları, B’den ayrılan 

trenin D’den çıkması ve SW1’in uygun konumda olmasıdır (P34).  

Anlatılan senaryolar ışığında Şekil 4.1’deki ray bölgesi ve trenler için 

sinyalizasyon OPA modeli Şekil 4.9’da verilmiştir.    
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Şekil 4.9 : Ray bölgesi OPA Modeli 
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Yerler için PLC S7-300’de ayrılan bellekler ve ne amaçla kullanıldıkları         

Çizelge 4.1’de verilmiştir.  

Çizelge 4.1 : OPA modelinde kullanılan yerler. 

Petri 
Ağında 

Kullanılan 
Yerler 

 
S7–300 
Bellek 

Alanları 

 
Açıklama 

P1 M0.1 Sistem stop durumda 

P2 M0.2 Sistem çalışır durumda 

P3 M0.3 Tren ilk olarak C istasyonunda 

P4 M0.4 SW1 kalkış için uygun 

P5 M0.5 Tren TC1-TC2 arasında 

P6 M0.6 Tren makas bölgesine girdi 

P7 M0.7 Tren TC7 rayına bastı 

P8 M1.0 Tren A istasyonuna vardı 

P9 M1.1 SW1 kalkış için uygun pozisyonda 

P10 M1.2 Tren, A istasyonundan ayrıldı 

P11 M1.3 Đkinci tren C rayına vardı 

P12 M1.4 Đkinci trenin B istasyonuna gidişi uygun 

P13 M1.5 Đkinci tren TC2 rayına girdi 

P14 M1.6 Đkinci tren TC3 rayına girdi 

P15 M1.7 Đkinci tren B istasyonuna vardı (M2_2 yokken) 

P16 M2.0 Đkinci tren B istasyonuna vardı (M2_2 varken) 

P17 M2.1 SW2 kalkış için uygun pozisyonda 

P18 M2.2 Üçüncü tren C istasyonuna vardı 

P19 M2.3 B istasyonundaki trenin kalkışı uygun 

P20 M2.4 Đkinci tren makas bölgesine girdi 

P21 M2.5 Đkinci tren B’den ayrıldı 

P22 M2.6 Đkinci tren makas bölgesinden çıktı 

P23 M2.7 SW1’in motoru M1_2 yönüne doğru çalışmakta 

P24 M3.0 SW1’in motoru M1_1 yönüne doğru çalışmakta 

P25 M3.1 SW2’in motoru M2_2 yönüne doğru çalışmakta 
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Çizelge 4.1 (devam) OPA modelinde kullanılan yerler. 

P26 M3.2 Makas2’in motoru M2_1 yönüne doğru çalışmakta 

P27 M3.3 Đkinci tren ayrılırken üçüncü bir tren C’ye vardı 

P28 M3.4 Üçüncü trenin kalkışı için hazırlık yapılıyor 

P29 M3.5 Üçüncü tren için makaslar uygun 

P30 M3.6 Üçüncü tren TC2’ye bastı 

P31 M3.7 Üçüncü tren makas bölgesine girdi 

P32 M4.0 Üçüncü tren TC7’ye bastı 

P33 M4.1 Üçüncü tren A istasyonuna vardı 

P34 M4.2 
Đkinci tren bölgeden çıktı, üçüncü tren kalkış için 
bekliyor 

Pdur1, Pur2 M4.3, M4.4 Makas motorları stop konumunda 

Ps0k M4.5 S0 lambası kırmızı 

Ps0g M4.6 S0 lambası yeşil 

Ps1k M5.0 S1 lambası kırmızı 

Ps1g M5.1 S1 lambası yeşil 

Ps2k M5.2 S2 lambası kırmızı 

Ps2g M5.3 S2 lambası yeşil 

Ps3k M5.4 S3 lambası kırmızı 

Ps3g M5.5 S3 lambası yeşil 

Çizelge 4.2 ise OPA’da kullanılan geçişleri göstermektedir. Daha önce de söylendiği 

gibi trenlerin konumunu algılamak için ray devrelerinin kapalı kontakları 

kullanılmıştır. Yani ray devresinin inen kenarı demek, trenin o bölgeye girmesi 

demektir; ray devresinin çıkan kenarı ise trenin o bölgeyi terketmesi anlamına 

gelmektedir. Çoğu geçişe anlık olaylar atanırken bazılarına ise herhangi bir anlık 

olay ilişkilendirilmemiştir. Bu da koşulların uygun olması halinde geçişin direkt 

olarak tetikleneceği anlamına gelmektedir. t9 , t14 ve t42 geçişleri M1_1 sensörünün 

varlığını öğrenebilmek için kullanılmıştır. M1.1 ve M1_1, birbirleriyle 

karıştırılmamalıdır. M1.1, PLC’de kullanılan bellektir. Öte yandan M1_1 ise SW1 

makasının konumlarından biridir.  
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Çizelge 4.2 : OPA’da kullanılan geçişler 

Petri Ağında Kullanılan Geçişler Açıklama 

t1 Start butonuna basılması durumu 
t2 Stop butonuna basılması durumu 
t3 TC1↓.TC4.TC7. M1_2’ 
t4 M1_2↑ 
t5 TC2↓ 
t6 TC5↓ 
t7 TC7↓ 
t8 TC5↑ 

t10 TC7↑ 
t11 TC10↑ 
t12 TC1↓.TC4.TC7. M1_2 
t13 TC1↓.TC4 
t15 TC3↓ 
t16 TC3↑.M2_2 
t17 TC3↑.M2_2’ 
t19 M2_2↑ 
t20 M2_1↑ 
t21 TC1↓ 
t23 TC6↓ 
t24 TC4↑ 
t25 TC6↑ 
t33 TC2↑ 
t41 TC1↑ 

t9, t14, t42 M1_1 
t45 M1_1↑ 

t18, t22, t26, t27, t28, t29, t30, t31, 
t32, t34, t35,  t36, t37, t38, t39, t40, 

t43, t44 

Herhangi bir 
anlık işaret 

ilişkilendirilmemiştir. 

Sisteminin çalışmasını başlatan bir başlatma (start) butonu,  sistemi durduran bir 

durdurma (stop) butonu kullanılmıştır. 10 tane ray devresi, makas konumlarını 

algılayan 4 tane sensör de düşünüldüğünde toplamda 16 tane giriş söz konusudur. 

Đleri-geri çalışan makas motorlarına ait 4 tane, iki durumlu sinyal lambaları için de 8 

tane olmak üzere toplam 12 çıkış kullanılmıştır. Son olarak Çizelge 4.3’de PLC S7-

300 için giriş ve çıkış bağlantı noktaları görülmektedir. Tasarlanan OPA modeli TPL 

yöntemiyle merdiven diyagramına dönüştürülmüştür, elde edilen ve de tezin ekinde 

verilen PLC kodunun istenilenleri yerine getirip getirmediği test edilmiştir.  
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Çizelge 4.3 : PLC Bağlantıları 

PLC Giriş Çıkışları Açıklama 

I0.0 Sistem devrede 
I0.1 Sistem devre dışı 
I0.2 TC1 devresi 
I0.3 TC2 devresi 
I0.4 TC3 devresi 
I0.5 TC4 devresi 
I0.6 TC5 devresi 
I0.7 TC6 devresi 
I1.0 TC7 devresi 
I1.1 TC8 devresi 
I1.2 TC9 devresi 
I1.3 TC10 devresi 
I1.4 M1_1 sensörü 
I1.5 M1_2 sensörü 
I1.6 M2_1 sensörü 
I1.7 M2_2 sensörü 
Q4.0 SW1_1 
Q4.1 SW1_2 
Q4.2 SW2_1 
Q4.3 SW2_2 
Q4.4 S0 kırmızı 
Q4.5 S0 yeşil 
Q4.6 S1 kırmızı 
Q4.7 S1 yeşil 
Q5.0 S2 kırmızı 
Q5.1 S2 yeşil 
Q5.2 S3 kırmızı 
Q5.3 S3 yeşil 
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5.  SONUÇ VE ÖNERĐLER 

Petri ağları, ayrık olaylı olarak tanımlanan esnek imalat sistemleri, bilgisayar ağı 

sistemleri, çeşitli ulaşım sistemleri gibi sistemlerin modellenmesinde sıkça kullanılan 

bir araçtır. Petri ağları bir graf olarak ifade edilmektedir. Bu graf hem sistemin statik 

yapısını hem de grafta meydana gelen durum değişiklikleri sistemin dinamik 

davranışını modeller. Böylelikle sistemin statik ve dinamik yapısı ayrı ayrı 

incelenebilir.   

Bu tez çalışmasında öncelikle raylı sistemlerde kullanılan sinyalizasyon sistemleri ve 

öğeleri tanıtılmış, sonrasında tasarım yöntemi olarak kullanılan Petri ağlarının temel 

özelliklerinden bahsedilmiş, Petri ağlarının sistemlerin modellenmesinde nasıl 

kullanılabileceği gösterilmiş, sıradan Petri ağları karmaşık sistemleri göstermekte 

veya analiz etmekte her zaman yeterli olmadığından ağırlıklı ve zamanlı Petri ağları 

gibi bazı yeni Petri ağı sınıfları incelenmiştir. Daha sonra bazı temel tasarım 

modülleri göz önüne alınmıştır. Son olarak da otomasyon Petri ağları denilen 

genişletilmiş bir Petri ağı biçimi kullanılarak bir demiryolu anklaşman ve 

sinyalizasyon tasarımının gerçekleştirilebileceği gösterilmiştir. 

OPA’nın ayrık olay sistemlerin modellenmesine getirdiği görsellik ve kolay 

geliştirilebilir olmasının yanı sıra oluşturulan OPA yapısının kolayca PLC koduna 

dönüştürülebilmesi sebebiyle hata takibi ve farklı senaryolar için modelin 

genişletilmesi çok rahat bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Đleriye yönelik olarak 

şehir içi hafif raylı sistemleri veya metro sistemlerinin güzergahları ve bu 

güzergahlarda bulunan sinyalizasyon sistemleri bu yöntem ile modellenerek daha 

rahat hata takibi ve kontrolü gerçekleştirilebilir. Yapılan testler sonucunda bu yapı 

kullanılarak elde edilen PLC kodunun hatasız çalıştığı değişik senaryolar üzerinde 

test edilerek gösterilmiştir. Bu tez ileriki çalışmalarda metro ve makas arızalarını da 

ayrıntılı bir şekilde içeren sistemlerin Petri ağları ile nasıl kontrol altına 

alınabileceğini göstermek üzere genişletilebilir.  
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