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ENDÜSTRĐYEL KUMANDA SĐSTEMLERĐNDE TASARIM YÖNTEMLERĐ 
ve PLC ĐLE GERÇEKLEME 

ÖZET 

Endüstriyel teknoloji geliştikçe, doğada bulunan bir çok sistem davranışı, endüstriye 
uyarlanarak kullanılmaktadır. Bu sebeple, gerçek hayattaki sistem davranışlarını 
incelemek ve çözümlemek için, bu sistemleri modellemek kaçınılmaz hale gelmiştir. 
Sistem modellemek için, bir çok yöntem ve modelleme aracı bulunmaktadır. Fakat, 
endüstriyel sistemler üzerine kolay uygulanabilen ve karmaşık sistemleri daha basite 
indirgeyerek kolay tasarıma olanak sağlayan yöntem sayısı daha sınırlıdır. Otomat 
yöntemi veya ayrık olay yaklaşımı, sistemlerin matematiksel olarak modellenmesini 
ve bu modelin, günümüz endüstrisinde yaygın olarak kullanılan kontrol ünitesi, 
PLC’ye uyarlanmasını oldukça kolaylaştırmıştır. Otomat yöntemi, grafiksel olarak 
modellenebilmekte ve sıralı durumlardan oluşmaktadır. Matematiksel denklemlere 
geçiş kolaylığı sayesinde rahatlıkla endüstriyel sistemlere uyarlanabilmektedir. 

Endüstriyel süreçlere uygulanabilen bir diğer yöntem ise Petri Ağları’dır. Petri ağları 
bir graf olarak ifade edilmekte ve bu graf modellenecek sistemin yapısına karşılık 
düşürülmektedir. Jeton adı verilen aktif nesneler yardımıyla, sistemin dinamik 
davranışı ifade edilmektedir. Sistemin statik ve dinamik yapısı tek bir graf üzerinde 
elde edilebilmesi sayesinde matematiksel denklem geçişlerinde kolaylık 
sağlamaktadır. 

Bu tez çalışmasında, endüstriyel kumanda sistemlerini modellemek ve gerçeklemekte 
yaygın olarak kullanılan, Otomat ve Petri ağları yöntemlerinin temel bilgileri 
verildikten sonra gerçek bir sistem üzerinde bu yöntemlerin uygulanması ve 
gerçeklemesi karşılaştırılacaktır. 
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DESIGN METHODS FOR INDUSTRIAL AUTOMATED SYSTEMS AND 
PLC IMPLEMENTATION 

SUMMARY 

With the improvement of the industrial technology, most of the system behaviors in 
the nature are used by adapting them to the industry. Because of this, it is inevitable 
to model these systems in order to examine and analyze them. There are a lot of 
methods and tools for system modelling. However, methods that are easy to apply 
over industrial systems and that, simplify complex systems leading to easier design 
are limited. Automation method and discrete event approximation made it easier to 
mathematically model these systems and realize for today’s commonly used control 
unit PLC. The automation method can be modelled graphically and consists of 
sequential states. The simplicity of deriving the mathematical equations makes this 
method easy to apply to industrial systems. 

Another method that can be applied to industrial processes is Petri Nets. In Petri 
Nets, the system that is going to be modelled is also expressed by a graph. The 
dynamic behavior of the system is expressed by the active structures called tokens. 
The chance to get both the static and dynamic behavior of the system in one graph 
makes it easy to derive mathematical expressions for the system. 

In this thesis, general information about Automata and Petri Nets methods that are 
used widely to model industrial automated systems are given. In addition to this 
applications and a comparison between these methods are made over a real system. 
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1.  GĐRĐŞ 

Endüstriyel otomasyon sistemlerinin en önemli bileşenlerinden olan kumanda 

devrelerinin gerçeklenmesinde sezgisel, mantıksal veya ayrık olay sistem 

yaklaşımlarına dayanan yöntemler kullanılabilir [1]. Sezgisel yaklaşım, sistematik bir 

yol içermemesine karşın, endüstriyel otomasyon sistemlerinin tasarımında en çok 

karşılaşılan yöntemdir. Başarımı ve etkin kullanımı, büyük ölçüde tasarımcının 

deneyim ve sezgi gücüne bağlı olan bu yaklaşımın yaygın olarak kullanılmasının 

nedeni, kolay uygulanabilir sistematik bir yöntemin yaygınlaşmamış olmasıdır. 

Sezgisel yaklaşımla tasarlanan devrelerin PLC ile gerçeklenmesinde izlenen yol, 

kişiye göre değiştiğinden, daha sonra kumanda sistemi üzerinde değişiklik yapmak 

ya da genişletmek gibi işlemler güç ve yorucu çalışmalar gerektirir. 

Mantıksal devre tasarım yöntemlerinden eşzamansız (asenkron) veya eşzamanlı 

(senkron) ardışıl devre modelleri kullanılarak kumanda devreleri gerçeklenebilir. 

Ancak, giriş ve çıkış sayısının fazla olduğu uygulamalarda bu yöntemleri izleyerek 

tasarım yapmak güç, yorucu hatta olanaksız olabilir. Özellikle eşzamansız devre 

tasarımında kritik yarışsız durum kodlaması güç bir adımdır. PLC ile gerçeklemede 

eşzamanlama işlemi ile bu adım aşılabilir. Ancak, ilkel akış tablosu ile başlayan ve 

geçiş ve çıkış fonksiyonların elde edilmesine kadar süren uzun tasarım sürecinde 

hatalı işlem yapma olasılığı artar. Bu yaklaşımla kumanda devresinin işlevi mantıksal 

fonksiyonlar ile ifade edildiğinden gerçeklenen kumanda devrelerinde izleme, 

değişiklik ya da eklenti gibi işlemler daha kolay yapılabilir [1], [2]. 

Kumanda devreleri, ayrık olay sistemleri olarak modellenebilir. Bu tür sistemlerin 

tasarımında, otomat (durum grafı) ya da Petri Ağları kullanılmaktadır. Hangi 

yaklaşımın daha uygun olduğu konusunda kesin bir sonuca varılmış değildir [3]. 

Petri Ağları, otomat modeline göre daha güçlü bir matematiksel analiz olanağı sunar. 

Ancak, bu özellik bu yöntemin öne çıkması için yeterli değildir. Uygulamada bir 

yöntemin tercih edilmesine ilişkin özellikler değişik olabilmektedir. Bir yöntemin 

seçiminde, öncelikle modelin basit ve kolay oluşturulabilir özelliğini taşıması istenir. 
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Ayrıca, gerçekleme sürecinin de kolay ve basit olması, analiz sürecine uygun olması 

gibi özellikler ön plana çıkmaktadır. 

Kumanda sistemlerinin otomat yaklaşımı ile tasarlanması ve PLC’de 

gerçeklenmesine ilişkin bir çok çalışma bulunmaktadır [4], [5], [6]. Bu yöntemlerde, 

sisteme ilişkin otomat modeli doğrudan ve genellikle LAD dilinde programlanmakta 

ve bu işlem çok kolay ve hızlı bir şekilde gerçeklenmektedir. Gerçeklemede 

karşılaşılan en önemli sorun, çığ etkisi olarak tanımlanan olaydır. Bu olayı önlemek 

için, bazı çözümlerin sunulduğu çalışmalar vardır [4]. 

Petri ağları ile tasarım ve gerçeklemeye ilişkin çalışmalarda [7], [8], [9], [10], [11], 

[12], [13] genellikle, Petri ağının durum makinası biçiminde tanımlanan sınıfı model 

olarak alınmıştır. Bu tür Petri ağı otomattakine benzer şekilde LAD dilinde doğrudan 

programlanmaktadır. Petri ağının PLC ile gerçeklenmesinde genellikle, kurma-silme 

(set-reset) işlevini sağlayan komutlar ile kullanılmaktadır. 

Bu çalışmada kumanda devrelerinin tasarımında otomat ve Petri ağları ile yapılan 

tasarım yöntemleri incelenecek ve bu iki yöntemin üstünlükleri ve zayıf yönleri 

değerlendirilecektir. 
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2.  OTOMAT YAKLAŞIMI ĐLE TASARIM VE GERÇEKLEME 

Otomat ya da durum geçiş grafı, başlangıç durumu, durumlar, olaylar, etkin olaylar, 

işaretli durumlar ve durum geçişlerinden oluşan grafiksel bir gösterim şeklidir. 

Otomat yaklaşımı ile tasarımda, durumlar arası geçiş, olay olarak tanımlanan 

işaretlerle gerçekleşir. Şekil 2.1’de verilen durum geçiş grafında, A, B, C, D 

durumları ve x, y, z de olayları simgeler. A, otomatın başlangıç durumunu, D, işaretli 

durumunu gösterir. Durum değişikliğine neden olan olaylar, etkin olay olarak 

tanımlananır. Örneğin bu otomatta, x olayı A ve D durumlarına, y olayı, B ve D 

durumlarına, z olayı, C ve D durumlarına ilişkin etkin olaylardır [1]. 

 

Şekil 2.1: Durum geçiş grafı(Otomat). 

2.1 Durum Geçiş Fonksiyonlarının Elde Edilmesi 

Otomat yönteminde, ilgili duruma getiren ve çıkaran olaylar yardımıyla, durumlara 

ilişkin mantık fonksiyonları oluşturulur. Bu mantık fonksiyonlarına, durum geçiş 

fonksiyonu adı verilir. 

Durum geçiş fonksiyonları, m durumlu bir otomat için (2.1)’deki ifadeyle verilir 

[14]. 

�� � � �� · ��,�




���
 �� · � ���,�




���
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Burada, 

��, sonraki durumu; 

��, ��, mevcut durumu; 

��,�, ��  mevcut durumundan, �� sonraki durumuna getiren olayları; 

��,�, �� mevcut durumundan, �� sonraki durumuna götüren olayları; 

gösterir [14].  

Başlangıç durumu, diğer durumlardan farklı olarak, otomatı başlatmak ve 

gerektiğinde sistemi başlangıç durumuna almak için (2.2)’de gösterildiği şekilde 

tanımlanır.  

Başlangıç durumu, (2.2)’deki şekliyle ifade edilir. 

�� � � ���




���
 (2.2) 

2.2 Otomattan PLC’ye Geçiş 

Mantıksal fonksiyonlar, PLC’de kolayca gerçeklenebilir. (2.1)’de verilen ifadede ���,�  

ve ��,�  anlık işaretlerdir. PLC ile gerçeklemede, bir tarama çevrimi etkin olan bu 

işaretler, çıkan ve düşen kenarı algılama komutları ile elde edilir [15], [16]. Ancak, 

uygulamada anlık işaretlerin PLC tarafından algılanması çok güvenli değildir. 

Örneğin, düşen kenar ile durdurulan bir sistem için, ilgili iletkenin kopması 

durumunda durdurma işlevinin yerine getirilmesi olanaksızdır. Ayrıca, her giriş ve 

çıkış işaretinin anlık işaretlere dönüştürülmesi ek komutlar gerektirir. Bu sorunların 

aşılması için, gerçeklemede, olay işaretleri için sürekli mantıksal işaretler kullanması 

gerekir. Ayrık olay sistem yaklaşımında, durum değişikliğine neden olan giriş 

işaretlerinin olay niteliğinde anlık işaretler olduğu varsayılır. Ancak, PLC ile 

gerçeklemede, belirli koşullar altında, girişler anlık işaretlere dönüştürülmeden 

doğrudan mantıksal durum işaretleri alınarak kullanılabilir. Eğer durum geçiş 

fonksiyonlarının elde edilmesine ilişkin (2.1) ifadesinde ��,� � ��,�  koşulunu sağlayan 

bir işaret varsa, o işaret mutlaka anlık olay işareti olarak alınmalıdır. Bir girişin 

mantıksal işaret olarak kullanılabilmesi için, kQ  durumuna getiren bir giriş işareti, 

aynı zamanda kQ  durumundan çıkaran bir giriş işareti olmamalıdır. 



 
5

2.3 Örnek 

Otomat yönteminin endüstriyel bir sistem üzerine uyarlanması ve mantıksal 

denklemlerden PLC’ye geçiş kodları aşağıdaki örnekte görülmektedir. 

Şekil 2.2’de görülen taşıma düzeneğinde, taşıtın hangi yöne gittiğini belirleyen PLC 

kodunun yazılması gerekmektedir. Taşıt konumu PS1 ve PS2 algılayıcılarıyla tayin 

edilmekte, taşıt batı-doğu yönünde gidiyorsa H1 lambasının, doğu-batı yönünde 

gidiyorsa H2 lambasının yanması istenmektedir [3]. 

 

Şekil 2.2: Taşıma düzeneği. 

Taşıt, batı-doğu yönünde ilerliyorsa önce PS1, sonra PS2 algılayıcısını, doğu-batı 

yönünde ilerliyorsa önce PS2, sonra PS1 algılayıcısını görür. Eğer, taşıtın PS1 ve 

PS2 anahtarları arasında yön değiştirmediğini varsayarsak, durum geçişleri Şekil 

2.3’te görüldüğü gibi çizilir. 

 

Şekil 2.3: Taşıma düzeneği otomat modeli. 
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Çizelge 2.1: Taşıma düzeneği otomatı durum açıklamaları. 

Durum Açıklama 

1 Başlangıç durumu 

2 Taşıtın PS1’in önünde olması durumu 

3 Taşıtın batı-doğu yönünde ilerlemesinin algılanması durumu 

4 Taşıtın PS2’nin önünde olması durumu 

5 Taşıtın doğu- batı yönünde ilerlemesinin algılanması durumu 

Çizelge 2.2: Taşıma düzeneği otomatı olay açıklamaları. 

Olay Açıklama 

e1 PS1’in taşıtı algılaması olayı 

e2 PS2’nin taşıtı algılaması olayı 

 

Bu örnekte, Durum 3 ve Durum 5’e getiren ve bu durumlardan çıkaran olaylar aynı 

olaylardır. Diğer bir deyişle, ��,� � ��,� olması sebebiyle, e1 ve e2 olayları anlık 

işaret olarak alınmıştır. Literatürde çığ etkisi olarak tanımlanan bu olayı gidermek 

için önerilen çözümlerden biri, e1 ve e2 olaylarını PLC’de tanımlanırken, anlık 

işaretlerin algılanmasını sağlayan yükselen kenar (P) operatörü kullanılmasıdır [4]. 

Durum geçiş fonksiyonları; 

�� � ������������ 
�� � �� �  �� �  �� �  �� !� 
�� � �� ��� !� ����� 
�� � �� �  �� ��� �  �� !� 
�� � �� ��� !� !� 
�� � �� , �� � �� , �� � �� , �� � �� , �� � ��   

(2.3) 

Çıkış fonksiyonları; 

"� � �� ;   "� � ��  (2.4) 

Durum geçiş fonksiyonları (2.3), çıkış fonksiyonları (2.4) şeklinde yazılır ve Şekil 

2.4’teki gibi programlanır.  
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Şekil 2.4: Taşıma düzeneğinin, otomat yaklaşımı ile tasarlanmış programı 
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3.  PETRĐ AĞLARI YAKLAŞIMI ĐLE TASARIM VE GERÇEKLEME 

Petri ağı (Petri Net-PN), iki bölgeli (bipartite) ve yönlü (directed) bir graf olarak 

tanımlanır. Petri ağı (P, T, A, w) dörtlüsüyle ifade edilmektedir. Burada; 

P, sonlu yerler (place) kümesini, 

T, sonlu geçişler (transition) kümesini, 

A ⊆ (P × T) ∪ (T × P), yerlerden geçişlere ve geçişlerden yerlere giden yönlü 

yaylar kümesini, 

w : A → {1, 2, 3, …} ise yaylara ilişkin ağırlık fonksiyonunu 

ifade eder [3]. 

Petri ağlarında geçişlerin tetiklenmesi, anlık olay işaretleri ile gerçeklenir. Bir geçiş 

belirli koşullar altında tetiklenebilir. 

Petri ağlarında yerler kümesi P = {p1, p2, … , pn} ve geçişler kümesi T = {t1, t2, … , 

tm} olarak gösterilir. Yönlü bir yay ise (pi, tj) veya (tj, pi) olarak ifade edilir. Yönlü 

yaylara ilişkin ağırlık değerleri pozitif tamsayılardır. 

3.1 Petri Ağlarının Sınıflandırılması 

Petri ağları için çeşitli sınıflar tanımlanmıştır. Yapısal olarak aşağıda verilen sınıflar 

yaygın olarak tanımlanır [17], [18]. 

� Đkili Petri Ağı (Binary Petri Net - BN) : Bu PN’lerde bir tüm yayların 

ağırlığı 1’dir. Diğer bir deyişle, bir yerden bir geçişe veya bir geçişten bir 

yere yalnız bir yol vardır. 

� Durum Makinası (State Machine - SM) : Her geçişi için, yalnız bir giriş 

yeri ve bir çıkış yeri bulunan ikili Petri ağıdır. 

Bu Petri ağlarında, bir yerde bulunan tek bir jeton sıralı işlem tasarımına ve 

bu tasarımı PLC üzerinde gerçekleme işlemine diğer Petri ağlarına göre daha 

uygun yapıdadır. 
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� Đşaretli Graf (Marked Graph - MG) : Her yerin girişinde ve çıkışında bir 

geçiş bulunan ikili bir Petri ağıdır. 

� Serbest Seçim Ağları (Free Choice - FC) : Aşağıdaki özellikleri sağlayan 

ikili bir Petri ağıdır. 

� t geçişinden p yerine ait çıkış tektir  

veya 

� p yerinden t geçişine ait  giriş tektir.  

� Genişletilmiş Serbest Seçim Ağları (Extended Free Choice - EFC) : Bir p 

yerini t geçişine bağlayan her yay için, t geçişine ait bütün giriş yerlerinden p 

yerine ait bütün çıkış geçişlerine çizilmiş bir yay mevcuttur [17]. 

� Asimetrik Seçim Ağları (Asymmetric Choice - AC) : Bütün p1 ve p2 yer 

çiftleri için aşağıdaki koşul sağlayan Petri ağıdır [17]:  

O(p1) ∩ O(p2) ≠ 0 ise O(p1) ⊆ O(p2) veya O(p1) ⊇ O(p2) 

� Güvenli Petri Ağı (Safe Petri Nets - SN): Tüm durumlara başlangıç 

durumundan erişilebilen petri ağıdır. 

Şekil 3.1’de PN sınıfları ve bu sınıflara ilişkin örnek PN’ler gösterilmiştir [17]. 

 

Şekil 3.1: Petri ağı sınıfları arasındaki ilişkiler. 
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3.2 Petri Ağlarından PLC’ye Geçiş 

Otomatların PLC koduna dönüştürülmesi için önerilen yöntemde kullanılan (2.1) 

matematiksel ifadesinden esinlenerek, ikili Petri ağları için (3.1) mantıksal ifadesi 

yazılabilir. 

$� � � %�,�




���
 &� · � %!�,�

'

���
 ,        � � �, � � � 

%�� � &� · (��  , � � �   
%�� � &� · (�� ,       � � �   

(3.1) 

 

)�,�,  $� yerini $�  yerine bağlayan geçiş koşulunu, 

)�,�, $� yerini $� yerine bağlayan geçiş koşulunu, 

*�,  yerin sonraki jeton durumunu, 

+�,  yerin şimdiki jeton durumunu, 

,��, %�� geçişini tetikleyen olayı, 

,��, %�� geçişini tetikleyen olayı 

ifade eder. 

Yer fonksiyonları bu koşullara bağlı olarak, çıkış fonksiyonları ise yerlere bağlı 

olarak yazılır. 

3.3 Örnek 

Bölüm 2.3’te verilen taşıma sistemi örneği, Petri ağı yaklaşımıyla da tasarlanabilir. 

Durum Otomatı (State Machine) Petri ağları, tek jeton kullanması sebebiyle PLC ile 

gerçeklemeye daha uygun görülmüştür. Şekil 3.2’de taşıma düzeneğinin, Petri ağı 

yaklaşımı ile oluşturulmuş grafı görülmektedir. 
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Şekil 3.2: Taşıma düzeneğine ait Petri ağı grafı 

Çizelge 3.1: Taşıma düzeneği otomatı durum açıklamaları. 

Yer Açıklama 

P1 Başlangıç yeri 

P2 Taşıtın PS2’nin önünde olduğu yer 

P3 Taşıtın PS1’in önünde olduğu yer 

P4 Taşıtın doğu- batı yönünde ilerlemesinin algılandığı yer, (H2) 

P5 Taşıtın batı-doğu yönünde ilerlemesinin algılandığı yer, (H1) 

Çizelge 3.2: Taşıma düzeneği otomatı olay açıklamaları. 

Geçiş Açıklama 

t1, t3, t6, t8 PS1’in taşıtı algılaması  

t2, t4, t5, t7 PS2’nin taşıtı algılaması 

Yer fonksiyonları; 

$� � &�%!�%!� 
$� � %�  %�%-  &�%!. 
$� � %�  %�%/  &�%!� 
$� � %.  &�%!�%!/ 
$� � %�  &�%!�%!- 

(3.2) 
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Çıkış fonksiyonları; 

"� � &� ;   "� � &� (3.3) 

Yer fonksiyonları (3.2), çıkış fonksiyonları (3.3) şeklinde yazılır ve PLC’de iki farklı 

şekilde programlanabilir. Program örnekleri Şekil 3.3 ve Şekil 3.4’te verilmiştir.  
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Şekil 3.3: Taşıma düzeneğinin Petri ağı yaklaşımı ile tasarlanmış programı-I. 
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Şekil 3.4: Taşıma düzeneğinin Petri ağı yaklaşımı ile tasarlanmış programı-II. 
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4.  OTOMAT VE PETRĐ AĞLARI YÖNTEMĐ ĐLE UYGULAMA 

4.1 Amaç 

Bu bölümde, üçüncü ve dördüncü bölümde anlatılan Otomat ve Petri Ağları 

yöntemlerinden yararlanılarak, Şekil 4.1’de görülen ray, sinyal ve makaslardan 

oluşan demiryolu sisteminde, tren çarpışmasını engelleyen PLC yazılımının tasarımı 

anlatılacaktır. Sinyal, makas ve ray devrelerinin çalışma şekilleri anlatılarak, her 

birine ilişkin fonksiyon bloklar yazılacaktır. Son olarak, bu bloklar birleştirilerek, 

trenlerin çarpışmalarını engelleyen yazılım PLC’de koşturulacak ve sistem üzerinde 

gözlenecektir. 

 

Şekil 4.1: Demiryolu sistemi. 

4.2 Sinyaller 

Sinyaller, demiryolu sistemlerinde renk ve çeşitlerine göre treni yönlendiren 

işaretçilerdir. Renklerinin içinde, öndeki yolun doluluğunu, yolda sapma olup 

olmadığını ve bir sonraki sinyalin durumunu taşırlar. Bu sistemde kullanılan sinyal 

çeşit ve renkleri, demiryolu sistemlerinde kullanıldığı şeklinden uyarlanmıştır. Her 

bir sinyal, tren gidiş yönünün sağına yerleştirilmiştir. Sistem üzerinde dört adet 

dörtlü yüksek sinyal, on adet üçlü cüce sinyal ve iki adet üçlü yüksek sinyal olmak 

üzere toplam on altı adet sinyal bulunmaktadır.  
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4.2.1 Kullanılan sinyallerin çeşitleri ve anlamları 

Demiryolu sistemlerinde kullanılan bazı sinyallerin anlamları aşağıda verilmiştir. 

4.2.1.1 Dörtlü yüksek sinyal 

Dörtlü yüksek sinyal, genellikle makas bölgelerine yaklaşılırken kullanılır. Renk 

sıralaması üstten başlayarak Sarı-Yeşil-Kırmızı-Sarı şeklindedir. Alttaki sarı ışık 

yolda sapma olup olmadığı bilgisini verir. Eğer yanıyorsa, “Tren makas bölgesinde 

sapma yapacak” anlamını taşır. 

Dörtlü yüksek sinyal renk bildirim açıklamaları aşağıdaki çizelgede verilmiştir [19]. 

Çizelge 4.1: Dörtlü yüksek sinyal renk bildirim açıklamaları. 

Renk Açıklama 

Kırmızı Bir öndeki ray devresi dolu veya hat tanzimi yapılmamış (Dur) 

Sarı Bir sonraki ray devresi boş, ondan sonraki dolu (Kontrollü ilerle) 

Yeşil Önündeki en az iki ray devresi boş (Đlerle) 

Sarı üzeri 
Kırmızı 

Bir sonraki makas bölgesinden sapma yapılacak, ancak öndeki 
ray devresi dolu (Her an durabilecek şekilde ilerle) 

Sarı üzeri 
Sarı 

Bir sonraki makas bölgesinden sapma yapılacak ve önündeki bir 
ray devresi boş (Kontrollü ilerle) 

Sarı üzeri 
Yeşil 

Bir sonraki ray devresinden sapma yapılacak ve önündeki en 
az iki ray devresi boş (Đlerle) 

 

4.2.1.2 Üçlü cüce sinyal 

Üçlü cüce sinyal, istasyonların yan yollarında kullanılır. Renk sıralaması yukarıdan 

aşağıya Kırmızı-Yeşil-Sarı şeklindedir. Bazı durumlarda, yan yollar için sinyal 

kullanılmaz, sinyalsiz yan yollar ilerlemek için, diğer yoldaki sinyalin flaş işareti 

beklenir. 

Üçlü cüce sinyal renk bildirim açıklamaları aşağıdaki çizelgede verilmiştir [19]. 

 

 

 

. 
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Çizelge 4.2: Üçlü cüce sinyal renk bildirim açıklamaları. 

Renk Açıklama 

Kırmızı Bir sonraki makas bölgesinden sapma yapılacak, ancak öndeki ray 
devresi dolu veya hat tanzimi yapılmamış (Dur) 

Sarı Bir sonraki makas bölgesinden sapma yapılacak ve önündeki bir ray 
devresi boş (Kontrollü ilerle) 

Yeşil Bir sonraki ray devresinden sapma yapılacak ve önündeki en az iki 
ray devresi boş (Đlerle) 

Sarı üzeri 
Kırmızı 

Bir sonraki makas bölgesinden sapma yapılacak, ancak öndeki 
ray devresi dolu (Her an durabilecek şekilde ilerle) 

Flaş Sarı Bir sonraki makas bölgesinden sapma yapılacak ve önündeki bir 
ray devresi boş (Kontrollü ilerle) 

Flaş Yeşil Bir sonraki ray devresinden sapma yapılacak ve önündeki en 
az iki ray devresi boş (Đlerle) 

Flaş Sarı 
üzeri 

Kırmızı 

Bir sonraki makas bölgesinden sapma yapılacak, ancak öndeki 
ray devresi dolu (Her an durabilecek şekilde ilerle) 

4.2.1.3 Üçlü yüksek sinyal 

Üçlü yüksek sinyaller, genellikle istasyondaki anahat üzerinde kullanılır. Renk 

sıralaması yukarıdan aşağıya Sarı-Yeşil-Kırmızı şeklindedir.  

Üçlü yüksek sinyal renk bildirim açıklamaları aşağıdaki çizelgede verilmiştir [19]. 

Çizelge 4.3: Üçlü yüksek sinyal renk bildirim açıklamaları. 

Renk Açıklama 

Kırmızı Bir öndeki ray devresi dolu veya hat tanzimi yapılmamış (Dur) 

Sarı Bir sonraki ray devresi boş, ondan sonraki dolu (Kontrollü ilerle) 

Yeşil Önündeki en az iki ray devresi boş (Đlerle) 

 

4.2.2 Sinyal fonksiyon bloğu tasarımı 

Sinyallerin çalışmasına ilişkin fonksiyon blokları, otomat ve petri ağları 

yöntemleriyle ayrı ayrı tasarlanmıştır. Dörtlü yüksek sinyal ve üçlü cüce sinyal için 

farklı bloklar yazılarak, tüm sinyallerin mantık devrelerini de içeren bir fonksiyonda 

toplanmıştır. 

Demiryolu sisteminin, sinyal ve ray devrelerine verilen isimlendirmeler Şekil 4.2’de 

görülmektedir.  
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Şekil 4.2: Demiryolu sistemi grafiksel gösterimi. 
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4.2.2.1 Dörtlü yüksek sinyal fonksiyon bloğu 

Sistemde dört adet dörtlü yüksek sinyal bulunmaktadır ve her biri makas sapma 

bölgesinin önünde konumlandırılmıştır. Şekil 4.3’de, S1 sinyali ile dörtlü yüksek 

sinyalin konumu gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.3: Dörtlü yüksek sinyalin tasarımına ilişkin sinyal, makas ve ray devresi. 

Dörtlü yüksek sinyalin otomat tasarımı Şekil 4.4’deki gibidir. Sinyale renk çıkışları 

verilirken, sonraki blokların ray devrelerine, sinyallerine ve makas konumuna bakılır. 

Makas normal konumda iken, R1 ve R2 raylarında tren yoksa ve S2 sinyali sarı ya da 

yeşil ise, S1 sinyali yeşil yakılır. Eğer, makas normal konumda iken, R1 ve R2 

raylarında tren yoksa ve S2 sinyali kırmızı ise, S1 sinyali sarı yakılır. Makasın sapan 

konumunda olması durumunda ise, R1 ve R3 raylarında tren yoksa ve S3 sinyali sarı 

ya da yeşilse, S1 sinyali sarı üzeri yeşil yakılır. Makas sapan konumundayken, R1 ve 

R3 raylarında tren yoksa ve S3 sinyali kırmızıysa S1 sinyali sarı üzeri sarı yakılır. 

Tüm bu koşulların sağlanmaması durumunda ise, S1 sinyali kırmızı yakılır. 

 

Şekil 4.4: Dörtlü yüksek sinyal fonksiyonu otomatı. 
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Çizelge 4.4: Dörtlü yüksek sinyal fonksiyonu durum açıklamaları. 

Durum Açıklama 

1 Başlangıç durumu 

2 Sarı veya sarı üzeri sarı yak durumu 

3 Yeşil veya sarı üzeri yeşil yak durumu 

Çizelge 4.5: Dörtlü yüksek sinyal fonksiyonu olay açıklamaları. 

Olay Açıklama 

e1 Đlgili ray devrelerinin serbest olması ve bir sonraki sinyalin kırmızı 
olması olayı 

e2 Đlgili ray devrelerinin serbest olması ve bir sonraki sinyalin sarı ya da 
yeşil olması olayı 

e3 Đlgili ray devrelerinin dolu olması olayı 

Otomat modelinden yararlanılarak PLC koduna aktarım için kullanılacak olan durum 

geçiş fonksiyonları (4.1), çıkış fonksiyonları (4.2) şeklinde yazılır. 

�� � ���  ��� 
�� � �� �  �� !� !� 
�� � �� �  �� �  �� !� !� 

(4.1) 

Çıkış fonksiyonları; 

0 � �� 
( � ��. 23 . (�_5_0 
6 � �� . 23 . (�_5_(_6 
(( � ��. 27. (�_5_0 
(6 � ��. 27. (�_5_(_6 

(4.2) 

Burada, MN , makasın normal konumda, MT , sapan konumda olduğunun ifadesidir. 

S�_I_K, S2 sinyalinin kırmızı, S�_I_S_Y, S2 sinyalinin sarı ya da yeşil, S�_I_K, S3 

sinyalinin kırmızı, S�_I_S_Y, S3 sinyalinin sarı ya da yeşil olduğunun göstergesidir. 

Çıkış fonksiyonlarından, K, kırmızı; S, sarı; Y, yeşil; SS, sarı üzeri sarı; SY, sarı 

üzeri yeşil sinyali temsil eder. 

4D, dörtlü yüksek sinyali için, giriş-çıkış bağlantıları yapılmış, fonksiyon bloğu Şekil 

4.5’deki gibi, durum geçiş ve çıkış fonksiyonlarından hareketle dörtlü yüksek 

sinyallere ilişkin, genelleştirilmiş fonksiyon bloğu programı Şekil 4.6’daki gibi 

yazılır. 
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Şekil 4.5: 4D dörtlü yüksek sinyali fonksiyon bloğu bağlantıları. 
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Şekil 4.6: Dörtlü yüksek sinyal fonksiyon bloğu otomat yaklaşımı ile tasarlanmış programı. 



 
25

Dörtlü yüksek sinyale ilişkin, Petri ağı yaklaşımı ile hazırlanmış graf Şekil 4.7’deki 

gibidir. 

 

Şekil 4.7: Dörtlü yüksek sinyal fonksiyonu Petri grafı. 

Çizelge 4.6: Dörtlü yüksek sinyal fonksiyonu yer açıklamaları. 

Yer Açıklama 

P1 Başlangıç yeri 

P2 Sarı veya sarı üzeri sarı yak yeri 

P3 Yeşil veya sarı üzeri yeşil yak yeri 

Çizelge 4.7: Dörtlü yüksek sinyal fonksiyonu geçiş açıklamaları. 

Geçiş Açıklama 

t1 Đlgili ray devrelerinin serbest olması ve bir sonraki sinyalin kırmızı 
olması 

t2 Đlgili ray devrelerinin serbest olması ve bir sonraki sinyalin sarı ya da 
yeşil olması 

t3 Đlgili ray devrelerinin serbest olması ve bir sonraki sinyalin sarı ya da 
yeşil olması 

t4 Đlgili ray devrelerinin serbest olması ve bir sonraki sinyalin kırmızı 
olması 

t5 Đlgili ray devrelerinin dolu olması 

t6 Đlgili ray devrelerinin dolu olması 
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Petri grafına ilişkin yer fonksiyonları (4.3) şeklinde yazılır. 

$� � %�  %.  &�%!�%!� 
$� � %�  %�&�%!�%!� 
$� � %�  %�&�%!�%!. 

(4.3) 

Çıkış fonksiyonları (4.4) şeklinde yazılır. 

0 � $� 
( � $�. 23 . (�_5_0 
6 � $� . 23 . (�_5_(_6 
(( � $�. 27. (�_5_0 
(6 � $�. 27. (�_5_(_6 

(4.4) 

Burada, MN , makasın normal konumda, MT , sapan konumda olduğunun ifadesidir. 

S�_I_K, S2 sinyalinin kırmızı, S�_I_S_Y, S2 sinyalinin sarı ya da yeşil, S�_I_K, S3 

sinyalinin kırmızı, S�_I_S_Y, S3 sinyalinin sarı ya da yeşil olduğunun göstergesidir. 

Çıkış fonksiyonlarından, K, kırmızı; S, sarı; Y, yeşil; SS, sarı üzeri sarı; SY, sarı 

üzeri yeşil sinyali temsil eder. 

Petri ağı yaklaşımı ile tasarlanmış, 4D dörtlü yüksek sinyali fonksiyon bloğu giriş-

çıkış bağlantıları da, otomat modeli ile tasarımda olduğu gibi, Şekil 4.5’te 

görülmektedir. Genelleştirilmiş dörtlü yüksek sinyal fonksiyon bloğu Petri ağı 

yaklaşımı ile Şekil 4.8’deki gibi programlanır. 
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Şekil 4.8: Dörtlü yüksek sinyal fonksiyon bloğu Petri ağı yaklaşımı ile tasarlanmış programı. 
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4.2.2.2 Üçlü cüce sinyal fonksiyon bloğu 

Sistemde on adet üçlü cüce sinyal bulunmaktadır ve her biri makas bölgesinin 

önünde konumlandırılmıştır. Şekil 4.9’da, S1 sinyali ile üçlü cüce sinyalin konumu 

gösterilmiştir, Üçlü cüce sinyal, ana yolda veya yan yolda bulunabilir, bu sebeple iki 

konumu da şekil üzerinde belirtilmiştir. 

 

Şekil 4.9: Üçlü cüce sinyalin tasarımına ilişkin sinyal, makas ve ray devresi 
konumları.                                                                         

Üçlü cüce sinyalin otomat tasarımı Şekil 4.10’daki gibidir. Sinyale renk çıkışları 

verilirken, sonraki blokların ray devrelerine ve sinyallerine bakılır R2 ve R4 

raylarında tren yoksa ve S2 sinyali sarı ya da yeşil ise, ana yoldaki S1 sinyali yeşil 

yakılır. R2 ve R4 raylarında tren yoksa ve S2 sinyali kırmızı ise, ana yoldaki S1 

sinyali sarı yakılır. Diğer durumlarda sinyal kırmızı yakılır. Eğer sinyal, R3 rayındaki 

gibi yan yolda ise, öncelik ana yolda olduğu için, R1, R2 ve R4 rayları kontrol edilir. 

R1, R2 ve R4 raylarında tren yoksa ve S2 sinyali sarı ya da yeşil ise, yan yoldaki S1 

sinyali yeşil yakılır. R1, R2 ve R4 raylarında tren yoksa ve S2 sinyali kırmızı ise, yan 

yoldaki S1 sinyali sarı yakılır. Diğer durumlarda sinyal kırmızı yakılır. 

Ayrıca, bazı yan yollarda sinyal bulunmayabilir. Bu durumda trenin geçiş bilgisi, en 

yakın üçlü cüce sinyal yan-sön yakılarak verirlir. Diğer bir deyişle, R3 rayında 

bulunan bir tren için geçiş sinyalleri, ana yolda bulunan S1 sinyali yardımıyla verilir. 

Tren, R3 rayında bulunuyorsa ve R1, R2, R4 raylarında tren yoksa ve S2 sinyali sarı 

ya da yeşil ise, ana yolda bulunan S1 sinyali yan-sön yeşil yakılır. R1, R2, R4 

raylarında tren yoksa ve S2 sinyali kırmızı ise, ana yolda bulunan S1 sinyali yan-sön 

sarı yakılır. Ana yol sinyali, yan-sön yanarken, ana yoldaki tren, sürekli yanarken 

yan yoldaki tren beklemelidir. 
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Şekil 4.10: Üçlü cüce sinyal fonksiyonu otomatı. 

Çizelge 4.8: Üçlü cüce sinyal fonksiyonu durum açıklamaları. 

Durum Açıklama 

1 Başlangıç durumu 

2 Yeşil veya yan-sön yeşil yak durumu 

3 Sarı veya yan-sön sarı yak durumu 

Çizelge 4.9: Üçlü cüce sinyal fonksiyonu olay açıklamaları. 

Olay Açıklama 

e1 Đlgili ray devrelerinin serbest olması ve bir sonraki sinyalin sarı ya da 
yeşil olması olayı 

e2 Đlgili ray devrelerinin serbest olması ve bir sonraki sinyalin kırmızı 
olması olayı 

e3 Đlgili ray devrelerinin dolu olması olayı 

Otomat modelinden yararlanılarak PLC koduna aktarım için kullanılacak olan durum 

geçiş fonksiyonları (4.5)’de verilmiştir. 

�� � ��� 
�� � �� �  �� !� 

(4.5) 
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Çıkış fonksiyonları, (4.6)’da verilmiştir. 

0 � �� 
( � ?�� . @. AB����B����  B�  B�B�CD  ?�� . @�D 
6 � ?�� . @. AB����B����  B�  B�B�CD  ?��. @�D 
@( � �� . @. AB����B�C 
@6 � �� . @. AB����B�C 

(4.6) 

Burada, F, sinyalin yan-sön sinyal olarak da kullanıldığını gösterir. K, kırmızı; S, 

sarı; Y, yeşil; FS, yan-sön sarı; FY, yan-sön yeşil sinyali temsil eder. 2B üçlü cüce 

sinyali fonksiyon bloğu giriş-çıkış bağlantıları Şekil 4.11’de görülmektedir. Yan-sön 

çalışabilen üçlü sinyallerde F girişi, yan yolda bulunan üçlü cüce sinyallerde YY 

girişi sürekli lojik 1 yapılır. Üçlü cüce sinyale ilişkin, otomat modeli ile tasarlanmış 

fonksiyon bloğu programı Şekil 4.12’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.11: 2B üçlü cüce sinyali fonksiyon bloğu bağlantıları. 
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Şekil 4.12: Üçlü cüce sinyal fonksiyon bloğu fonksiyon bloğu otomat yaklaşımı ile tasarlanmış programı. 
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Üçlü cüce sinyale ilişkin, Petri ağı yaklaşımı ile hazırlanmış graf Şekil 4.13’deki 

gibidir. 

 

Şekil 4.13: Üçlü cüce sinyal fonksiyonu Petri grafı. 

Çizelge 4.10: Üçlü cüce sinyal fonksiyonu yer açıklamaları. 

Yer Açıklama 

P1 Başlangıç yeri 

P2 Yeşil veya yan-sön yeşil yak yeri 

P3 Sarı veya yan-sön sarı yak yeri 

Çizelge 4.11: Üçlü cüce sinyal fonksiyonu geçiş açıklamaları. 

Geçiş Açıklama 

t1 Đlgili ray devrelerinin serbest olması ve bir sonraki sinyalin sarı ya da 
yeşil olması 

t2 Đlgili ray devrelerinin serbest olması ve bir sonraki sinyalin kırmızı 
olması 

t3 Đlgili ray devrelerinin serbest olması ve bir sonraki sinyalin kırmızı 
olması 

t4 Đlgili ray devrelerinin serbest olması ve bir sonraki sinyalin sarı ya da 
yeşil olması 

t5 Đlgili ray devrelerinin dolu olması 

t6 Đlgili ray devrelerinin dolu olması 
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Petri grafına ilişkin yer fonksiyonları, (4.7) şeklinde yazılır. 

$� � %�  %.  &�%!�%!� 
$� � %�  %�&�%!�%!� 
$� � %�  %�&�%!�%!. 

(4.7) 

Çıkış fonksiyonları, (4.8) şeklinde yazılır. 

0 � $� 
( � ?$�. @. AB����B����  B�  B�B�CD  ?$�. @�D 
6 � ?$�. @. AB����B����  B�  B�B�CD  ?$�. @�D 
@( � $�. @. AB����B�C 
@6 � $�. @. AB����B�C 

(4.8) 

Burada, F, sinyalin yan-sön sinyal olarak da kullanıldığını gösterir. K, kırmızı; S, 

sarı; Y, yeşil; FS, yan-sön sarı; FY, yan-sön yeşil sinyali temsil eder. Petri ağı 

yaklaşımı ile tasarlanmış fonksiyon bloğu, otomat modeli ile tasarlanmış olan blokla 

aynı giriş-çıkışlara sahiptir, yalnızca programlama kısmında birbirlerinden ayrılırlar. 

2B üçlü cüce sinyali fonksiyon bloğu giriş-çıkış bağlantıları için, Şekil 4.11’e 

bakılabilir. Otomat modeliyle tasarımda olduğu gibi, yan-sön çalışabilen üçlü 

sinyallerde F girişi, yan yolda bulunan üçlü cüce sinyallerde YY girişi sürekli 1 

yapılır. Üçlü cüce sinyale ilişkin, Petri ağı yaklaşımı ile tasarlanmış fonksiyon bloğu 

programı Şekil 4.14’de gösterilmiştir. 
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Şekil 4.14: Üçlü cüce sinyal fonksiyon bloğu Petri ağı yaklaşımı ile tasarlanmış programı. 
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4.3 Makaslar 

Makaslar, demiryollarında trenlerin yön değiştirmelerini sağlar. Makas motorları 

yardımıyla kumanda edilirler. Normal ve sapan olmak üzere iki konumları bulunur. 

Demiryolu düzeneğinde de, gerçek demiryollarında olduğu gibi, makaslar, makas 

motoru yardımıyla normal ve sapan konumlarına alınırlar. Bulundukları konumu geri 

besleme girişleri ile PLC’ye iletirler. Sistemde, 4 adet makas bulunmaktadır. Her bir 

makasa ilişkin PLC’de 2 adet çıkış, 2 adet de giriş vardır. 

4.3.1 Makas fonksiyon bloğu tasarımı 

Sistemde bulunan 4 adet makasın çalışmasına ilişkin fonksiyon bloğu, otomat ve 

Petri ağı yaklaşımlarıyla ayrı ayrı tasarlanmıştır. Makas konumları, Şekil 4.2’de 

1BM, 2BM ve 1DM, 2DM isimleriyle gösterilmiştir. 

Sistemde, makası normale ya da sapana alma, ilgili raylarda tren bulunmasıyla 

alakalıdır. Şekil 4.15’de görülen makas bölgesi benzetim grafiğinde, makas 

bölgesinden önceki ve sonraki ray devreleri isimlendirilmiştir. 

 

Şekil 4.15: Makas bölgesinin tasarımına ilişkin benzetim grafiği. 

Makas fonksiyon bloğunun çalışma prensibi, “R1 rayında ve RR rayında tren varsa 

ve makas sapanda ise ve RN rayında tren yoksa, makası normal konuma al” ya da 

“R1 rayında ve RN rayında tren varsa ve makas normalde ise ve RR rayında tren 

yoksa makası sapan konuma al” şeklindedir. 

Makas fonksiyon bloğuna ilişkin otomat tasarımı Şekil 4.16’da gösterilmiştir. 

  



 
36

 

Şekil 4.16: Makas fonksiyonu otomatı. 

Çizelge 4.12: Makas fonksiyonu durum açıklamaları. 

Durum Açıklama 

1 Başlangıç durumu 

2 Makası normale çevir durumu 

3 Makası sapana çevir durumu 

4 Hata durumu 

Çizelge 4.13: Makas fonksiyonu olay açıklamaları. 

Olay Açıklama 

e1 Đlgili ray devrelerinin serbest olması ve makasın normal konumda 
olmaması olayı 

e2 Đlgili ray devrelerinin serbest olması ve makasın sapan konumda 
olmaması olayı 

e3 Makas hata süresinin dolması olayı 

e4 Makasın normal konum geri beslemesinin alınması olayı 

e5 Makasın sapan konum geri beslemesinin alınması olayı 

Otomat modelinden yararlanılarak PLC koduna aktarım için kullanılacak olan durum 

geçiş fonksiyonları (4.9)’da verilmiştir. 

�� � ��������� 
�� � �� �  �� !� !� 
�� � �� �  �� !� !� 
�� � �� �  �� �  �� !� !� 

(4.9) 
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Çıkış fonksiyonları, (4.10)’da verilmiştir. 

2E � �� 
2B � �� 
"F%F � �� 

(4.10) 

Burada, MN, makası normal konuma alan makas motoru çıkışıdır. MR ise, makası 

sapan konuma alan makas motoru çıkışıdır. Hata, makas çıkışı verildikten t süre 

sonra, makas istenilen konuma ulaşmamışsa üretilen hata işaretidir. 1BM ray 

devresinde bulunan M1 makasına ilişkin fonksiyon bloğunun giriş-çıkış bağlantıları 

Şekil 4.17’de görülmektedir. Makasların, otomat modeli ile tasarlanmış fonksiyon 

bloğu programı ise Şekil 4.18’de gösterilmiştir. 
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Şekil 4.17: M1 makası fonksiyon bloğu giriş-çıkış bağlantıları. 
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Şekil 4.18: Makas fonksiyon bloğu otomat yaklaşımı ile tasarlanmış programı. 
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Makaslara ilişkin, Petri ağı yaklaşımı ile hazırlanmış graf Şekil 4.19’daki gibidir. 

 

Şekil 4.19: Makas fonksiyonu Petri grafı. 

Çizelge 4.14: Makas fonksiyonu yer açıklamaları. 

Yer Açıklama 

P1 Başlangıç yeri 

P2 Makası normale çevir yeri 

P3 Makası sapana çevir yeri 

P4 Makas hatası yeri 
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Çizelge 4.15: Makas fonksiyonu geçiş açıklamaları. 

Geçiş Açıklama 

t1 Đlgili ray devrelerinin serbest olması ve makasın normal konumda 
olmaması 

t2 Đlgili ray devrelerinin serbest olması ve makasın sapan konumda 
olmaması 

t3 Makas normal konuma gelmedi hata süresinin dolması 

t4 Makas sapan konuma gelmedi hata süresinin dolması 

t5 Makasın normal ya da sapan konumda olması 

t6 Makasın normal konumda olması 

t7 Makasın sapan konumda olması 

 

Petri grafına ilişkin yer fonksiyonları, (4.11) şeklinde yazılır. 

$� � %�  %.  %-  &�%!�%!� 
$� � %�&�%!�%!. 
$� � %�&�%!�%!- 
$� � %�%�  &�%!� 

(4.11) 

Çıkış fonksiyonları, (4.12) şeklinde yazılır. 

2E � $� 
2B � $� 
"F%F � $� 

(4.12) 

Burada, MN, makası normal konuma alan makas motoru çıkışıdır. MR ise, makası 

sapan konuma alan makas motoru çıkışıdır. Hata, makas çıkışı verildikten t süre 

sonra, makas istenilen konuma ulaşmamışsa üretilen hata işaretidir. Petri ağı 

yaklaşımı ile tasarlanmış fonksiyon bloğu, otomat modeli ile tasarlanmış olan blokla 

aynı giriş-çıkışlara sahiptir, yalnızca programlama kısmında birbirlerinden ayrılırlar. 

1BM ray devresinde bulunan M1 makası fonksiyon bloğunun giriş-çıkış bağlantıları 

için, Şekil 4.17’ye bakılabilir. Makaslara ilişkin, Petri ağı yaklaşımı ile tasarlanmış 

fonksiyon bloğu programı Şekil 4.20’de gösterilmiştir. 
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Şekil 4.20: Makas fonksiyon bloğu Petri ağı yaklaşımı ile tasarlanmış programı. 
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4.4 Ray Devreleri 

Ray devreleri, ray bölgesinde tren olup olmadığının bilgisini verirler. Demiryolu 

sistemlerinde, ray bloğuna verilen doğru gerilim ve trenin, bu ray bloğundan 

geçerken oluşturduğu kısa devre sayesinde ray bloğunun üzerinde tren olduğu 

anlaşılır. Şekil 4.1’de gösterilen demiryolu düzeneğinde de, bu mantıktan yola 

çıkarak, tren ilgili ray bölgesine girdiğinde, PLC’ye elektronik düzenek yardımıyla 

sinyal gönderilir. Düzenekte, 13 adet ray devresi bulunmaktadır. 

4.4.1 Ray enerji fonksiyon bloğu tasarımı 

Demiryolu düzeneğinde, 13 adet ray devresinin her birinin farklı enerji beslemesi 

bulunmaktadır. Trenleri hareket ettirmek ve durdurmak için bu ray beslemelerinden 

yararlanılmaktadır. Ray enerji fonksiyon bloğu, ray bloklarının enerjilenmelerini 

ilgili ray devrelerine ve sinyallere göre tayin etmektedir. Ray enerjilendirilmesine 

ilişkin fonksiyon bloğu, otomat ve Petri ağı yaklaşımlarıyla ayrı ayrı tasarlanmıştır. 

Ray devresi konumları, Şekil 4.2’de isimleriyle gösterilmiştir. 

Raylara enerji vermek için, öncelikle ray devrelerinden ve manyetik algılayıcılardan 

faydalanarak, trenin yönü tayin edilir. Şekil 4.21’de görülen ray bölgesi benzetim 

grafiğinde, enerjilendirilecek ray bölgesi R0’dan önceki ve sonraki ray devreleri 

isimlendirilmiştir. 

 

Şekil 4.21: Ray enerjilendirilmesinin tasarımına ilişkin benzetim grafiği. 

Ray enerji fonksiyon bloğunun çalışma prensibi, yön tayinine ve sonraki üç ray 

bloğunun serbest olmasına dayanır. R0 rayı boşken enerjili durumdadır, raya tren 

girdiğinde ise tren yönüne göre ray devresi enerjilendirilir. Tren, R1 rayından 

geçtikten sonra M1 manyetik algılayıcısını gördüyse, R0, R_1, R_2, R_3 yönünde 

ilerlediği anlaşılmaktadır. Eğer, tren R_1 rayından geçtikten sonra M2 manyetik 

algılayıcısını gördüyse, R0, R1, R2, R3 yönünde ilerlediği anlaşılmaktadır. Ray 
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enerji fonksiyon bloğu içinde yön tayini için ayrı bir fonksiyon kullanılmıştır. Yön 

tayinine ilişkin fonksiyonun otomat tasarımı Şekil 4.22’de görülmektedir. 

 

Şekil 4.22: Ray devresi yön tayini fonksiyonu otomatı. 

Çizelge 4.16: Ray devresi yön tayini fonksiyonu durum açıklamaları. 

Durum Açıklama 

1 Başlangıç durumu 

2 Bekleme durumu 

3 Y2 durumu (R0, R_1, R_2, R_3 yönünde) 

4 Bekleme durumu 

5 Y1 durumu (R0, R1, R2, R3 yönünde) 

Çizelge 4.17: Ray devresi yön tayini fonksiyonu olay açıklamaları. 

Olay Açıklama 

e1 R1 ray devresinin dolu olması olayı 

e2 M1 manyetiğinin algılaması olayı 

e3 M2 manyetiğinin algılaması olayı 

e4 R2 ray devresinin dolu olması olayı 

e5 R_1 ray devresinin dolu olması olayı 

e6 R_2 ray devresinin dolu olması olayı 

Otomat modelinden yararlanılarak PLC koduna aktarım için kullanılacak olan durum 

geçiş fonksiyonları (4.13)’de verilmiştir. 
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�� � ������������ 
�� � �� �  �� !� !� 
�� � �� �  �� !� 
�� � �� �  �� !� !. 
�� � �� �  �� !� 

(4.13) 

Çıkış fonksiyonları, (4.14)’de verilmiştir. 

61 � �� 
62 � �� 

(4.14) 

Burada, Y1, trenin R0, R1, R2, R3 yönünde ilerlediğini gösteren çıkış, Y2 de, trenin 

R0, R_1, R_2, R_3 yönünde ilerlediğini gösteren çıkıştır. Yön tayini, ray enerji 

fonksiyon bloğunun içinde kullanılır. Ray enerji fonksiyon bloğunda, R0 rayı, tren 

Y1 yönünde ilerliyorsa M1 manyetiği algılayana kadar enerjilendirilir ve R1, R2 ve 

R3 raylarında tren yoksa ve S1 sinyali sarı ya da yeşilse enerjilendirmeye devam 

edilir. Eğer, tren Y2 yönünde ilerliyorsa M2 manyetiği algılayana kadar, R0 rayı 

enerjilendirilir ve R_1, R_2 ve R_3 raylarında tren yoksa ve S2 sinyali sarı ya da 

yeşilse enerjilendirmeye devam edilir. 

Ray enerji fonksiyon bloğuna ilişkin otomat tasarımı Şekil 4.23’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.23: Ray enerji fonksiyonu otomat tasarımı. 

Çizelge 4.18: Ray enerji fonksiyonu durum açıklamaları. 

Durum Açıklama 

1 Başlangıç durumu 

2, 5, 6 Ray enerjili durumu 

3, 4 Ray enerjisiz durumu 
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Çizelge 4.19: Ray enerji fonksiyonu olay açıklamaları. 

Olay Açıklama 

e1 M1 ve M2 manyetiğinin algılamaması olayı 

e2 Y1 yönündeyken M1 manyetiğinin algılaması olayı 

e3 Y2 yönündeyken M2 manyetiğinin algılaması olayı 

e4 R1, R2, R3 ray devrelerinin serbest ve S1 sinyalinin sarı ya da yeşil olma 
olayı 

e5 R_1, R_2, R_3 ray devrelerinin serbest ve S2 sinyalinin sarı ya da yeşil 
olma olayı 

e6 R0 ray devresinin serbest olma olayı 

Otomat modelinden yararlanılarak PLC koduna aktarım için kullanılacak olan durum 

geçiş fonksiyonları (4.15)’de verilmiştir. 

�� � ��������������. 
�� � �� �  �� .  �. .  �� !� !� 
�� � �� �  �� !� 
�� � �� �  �� !� 
�� � �� �  �� !. 
�. � �� �  �. !. 

(4.15) 

Çıkış fonksiyonları, (4.16)’da verilmiştir. 

BI � ��  ��  �. (4.16) 

Burada, RE, ray devresinin enerji çıkışıdır. 2D ray devresinin enerjilendirilmesine 

ilişkin fonksiyon bloğunun giriş-çıkış bağlantıları Şekil 4.24’de görülmektedir. Ray 

enerjilendirilmesinin, otomat modeli ile tasarlanmış fonksiyon bloğu programı ise 

Şekil 4.25’de ve Şekil 4.26’da gösterilmiştir. 
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Şekil 4.24: 2D ray enerji fonksiyon bloğu giriş-çıkış bağlantıları. 
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Şekil 4.25: Ray enerji fonksiyon bloğu otomat yaklaşımı ile tasarlanmış programı-I. 
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Şekil 4.26: Ray enerji fonksiyon bloğu otomat yaklaşımı ile tasarlanmış programı-II. 
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Tren yön tayinine ilişkin, Petri ağı yaklaşımı ile hazırlanmış graf Şekil 4.27’deki 

gibidir. 

 

Şekil 4.27: Tren yön tayini fonksiyonu Petri grafı. 

Çizelge 4.20: Tren yön tayini fonksiyonu yer açıklamaları. 

Yer Açıklama 

P1 Başlangıç yeri 

P2 Bekleme yeri 

P3 Bekleme yeri 

P4 Y2 yeri (R0, R_1, R_2, R_3 yönü) 

P5 Y1 yeri (R0, R1, R2, R3 yönü) 
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Çizelge 4.21: Tren yön tayini fonksiyonu geçiş açıklamaları. 

Geçiş Açıklama 

t1 R2 rayında tren olması 

t2 R1 rayında tren olması 

t3 R_1 rayında tren olması 

t4 R_2 rayında tren olması 

t5, t8 M1 manyetiğinin algılaması 

t6, t7 M2 manyetiğinin algılaması 

Petri grafına ilişkin yer fonksiyonları, (4.17)’deki gibi yazılır. 

$� � %�  %�  %-  %/  &�%!�%!� 
$� � %�&�%!�%!� 
$� � %�&�%!�%!. 
$� � %�&�%!- 
$� � %.&�%!/ 

(4.17) 

Çıkış fonksiyonları, (4.18)’deki gibi yazılır. 

61 � $� 
62 � $� 

(4.18) 

Burada, Y1, trenin R0, R1, R2, R3 yönünde ilerlediğini gösteren çıkış, Y2 de, trenin 

R0, R_1, R_2, R_3 yönünde ilerlediğini gösteren çıkıştır. Yön tayini, ray enerji 

fonksiyon bloğunun içinde kullanılır. Petri ağı yaklaşımı ile tasarlanmış, ray enerji 

fonksiyon bloğunda, R0 rayı, tren Y1 yönünde ilerliyorsa M1 manyetiği algılayana 

kadar enerjilendirilir ve R1, R2 ve R3 raylarında tren yoksa ve S1 sinyali sarı ya da 

yeşilse enerjilendirmeye devam edilir. Eğer, tren Y2 yönünde ilerliyorsa M2 

manyetiği algılayana kadar, R0 rayı enerjilendirilir ve R_1, R_2 ve R_3 raylarında 

tren yoksa ve S2 sinyali sarı ya da yeşilse enerjilendirmeye devam edilir. 

Ray enerji fonksiyon bloğuna ilişkin, Petri ağı yaklaşımıyla tasarlanmış graf, Şekil 

4.28’de gösterilmiştir. 
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Şekil 4.28: Ray enerji fonksiyonu Petri grafı. 

Çizelge 4.22: Ray enerji fonksiyonu yer açıklamaları. 

Yer Açıklama 

P1 Başlangıç yeri 

P2, P5, P6 Ray enerjili yeri 

P3, P4 Ray enerjisiz yeri 
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Çizelge 4.23: Ray enerji fonksiyonu geçiş açıklamaları. 

Geçiş Açıklama 

t1 M1 ve M2 manyetiğinin algılamaması 

t2 Y1 yönündeyken M1 manyetiğinin algılaması 

t3 Y2 yönündeyken M2 manyetiğinin algılaması 

t4 R1, R2, R3 ray devrelerinin serbest ve S1 sinyalinin sarı ya da yeşil 
olması 

t5 R_1, R_2, R_3 ray devrelerinin serbest ve S2 sinyalinin sarı ya da yeşil 
olması 

t6, t7 R0 ray devresinin serbest olması 

Petri grafına ilişkin yer fonksiyonları, (4.19) şeklinde yazılır. 

$� � %.  %-  &�%!� 
$� � %�&�%!�%!� 
$� � %�&�%!� 
$� � %�&�%!� 
$� � %�&�%!. 
$. � %�&.%!- 

(4.19) 

Çıkış fonksiyonları, (4.20) şeklinde yazılır. 

BI � $�  $�  $. (4.20) 

Burada, RE, ray devresinin enerji çıkışıdır. Petri ağı yaklaşımı ile tasarlanmış 

fonksiyon bloğu, otomat modeli ile tasarlanmış olan blokla aynı giriş-çıkışlara 

sahiptir, yalnızca programlama kısmında birbirlerinden ayrılırlar. 2D ray devresi 

enerji fonksiyon bloğunun giriş-çıkış bağlantıları için, Şekil 4.24’e bakılabilir. Ray 

enerjilendirilmesine ilişkin, Petri ağı yaklaşımı ile tasarlanmış fonksiyon bloğu 

programı ise, Şekil 4.29’da ve Şekil 4.30’da gösterilmiştir. 
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Şekil 4.29: Ray enerji fonksiyon bloğu Petri ağı yaklaşımı ile tasarlanmış programı-I. 
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Şekil 4.30: Ray enerji fonksiyon bloğu Petri ağı yaklaşımı ile tasarlanmış programı-II. 
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4.5 Demiryolu Sistemi PLC Programı 

Demiryolu sistemine ilişkin PLC programı, otomat yaklaşımı ve Petri ağı 

yaklaşımıyla ayrı ayrı gerçeklenmiştir. Đki program da, üçlü cüce ve dörtlü yüksek 

sinyal fonksiyon bloklarının, makas fonksiyon bloklarının ve ray enerji fonksiyon 

bloklarının birleşmesinden oluşmaktadır. Programın amacı, demiryolu düzeneğine 

yerleştirilen iki trenin birbirlerine çarpmadan, uygun sinyallerle demiryolu üzerinde 

ilerlemelerini sağlamaktır. Düzenek üzerinde yapılan denemelerde, otomat ve Petri 

ağı yaklaşımlarıyla gerçeklenen iki programın da amaca uygun çalıştığı gözlenmiştir. 

Demiryolu düzeneğinin gerçeklenen PLC programları, Siemens S7-300 PLC 

üzerinde koşmaktadır. Düzenek üzerinde bulunan ray devresi, sinyal ve makas giriş-

çıkışları ise, Siemens S7-200 PLC ile kumanda edilebilmektedir. S7-300 PLC 

programı çıkışlarını düzeneğe göndermek ve düzenekten gelen geri beslemeleri 

alabilmek için, S7-200 PLC ve S7-300 PLC arasında profibus protokolü ile veri 

transferi yapılmaktadır. S7-200 PLC’ye takılan EM277 modülü yardımıyla ve S7-

300 PLC’nin donanım ayarlarının yapılandırılmasıyla, profibus protokolü üzerinden 

iki PLC’nin birbirleriyle haberleşmesi sağlanmaktadır. 

Gerçeklenen programların özellikleri ele alındığında, otomat yaklaşımı ile tasarlanan 

programın PLC belleğinde kapladığı alanın 19610 bayt, Petri ağı yaklaşımı ile 

tasarlanan programın PLC belleğinde kapladığı alanın ise 19570 bayt olduğu 

görülmüştür. Aralarındaki farklılık göz ardı edilecek kadar az olup, programın 

yürütülme hızı, iki modelde de, 10ms/tarama çevrimi’dir. 
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5.  SONUÇ 

Bu çalışmada, endüstriyel kumanda sistemlerinin gerçeklenmesinde kullanılan, 

otomat ve Petri ağı modelleri incelenmiş ve bu modellerden yola çıkılarak elde 

edilen mantıksal fonksiyonların PLC koduna dönüştürülmesi sağlanmış ve sonuçlar 

belirli ölçütler altında değerlendirilmiştir.  

Birinci ölçüt olarak, verilen bir kumanda düzeneğine ilişkin modelin kurulması 

süreci göz önüne alınmıştır. Her iki yöntemde de, model kurulduktan sonra PLC 

programlama evresine geçmek kolay olduğundan, modelin kolay kurulabilir özeliğini 

taşıması büyük önem taşımaktadır. Yapılan çalışmada, otomat modelinin daha kolay 

ve hızlı kurulduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca, Petri ağı modeli kurulurken de 

otomat modelinden esinlenilerek, Petri ağının bir alt sınıfı olan ve otomata çok 

benzeyen Durum Makinası biçimi elde edilmiştir. Literatürde bu konuda yapılan 

çalışmalara bakıldığında da, genellikle elde edilen Petri ağı modellerinin ikili ya da 

durum makinası sınıfı özelliklerini taşıdığı gözlenmektedir.  

Đkinci ölçüt olarak modelden PLC programına geçiş sürecinin basitliği alınmıştır. Bu 

ölçüte göre her iki yöntemin de aynı derecede iş ve işlem yükü gerektirdiği 

gözlenmiştir. 

Üçüncü ölçüt olarak PLC programının izlenebilirliliği ele alınmış ve bu ölçüte göre 

otomat modelinin daha uygun olduğu sonucuna varılmıştır.  

Dördüncü ölçüt, program üzerinde ekleme ve değişiklik yapabilme kolaylılığı olarak 

ele alınmış ve bu ölçüte göre otomat modelinin Petri ağı modeline göre daha uygun 

olduğu sonucuna varılmıştır. 

Beşinci ölçüt olarak kumanda sistemine ilişkin modelin doğrulanması ve sınanması 

kolaylılığı ele alınmış ve bu ölçüte göre Petri ağı modelinin daha uygun olduğu 

sonucuna varılmıştır. Özellikle, Petri ağı davranışının grafiksel gösteriminin yanı sıra 

matematiksel olarak da kolay ifade edilmesi ve bu ifadenin analize uygun olması bu 

yönteme üstünlük sağlamaktadır. 
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Altıncı ölçüt olarak ele alınan program boyutu ve yürütülme hızı değerlerine göre her 

iki yöntem arasında anlamlı bir farkın olmadığı gözlemlenmiştir. Örneğin, ele 

aldığımız uygulamada otomat modeli ile elde edilen PLC programının boyutu 19610 

bayt, programın yürütülme hızı 10ms/tarama çevrimi; Petri ağı modeli ile elde edilen 

programın boyutu 19570 bayt, programın yürütülme hızı 10ms/tarama çevrimi olarak 

gözlemlenmiştir. 
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