
Gereken Bilgiler 
 

Standartlaştırılmış PSS 4000 otomasyon sistemi ile maliyetleri ve 

karmaşıklığı azaltın 

 

Demiryolları için sektörde kendini kanıtlamış 

otomasyon teknolojisi 

 

Demiryolu endüstrisinde mevcut sinyal ve kontrol teknolojisi büyük 

oranda bölgesel hatlardaki klasik sinyal kutusu teknolojisine 

dayanmaktadır. Raylı şebekedeki teknoloji, Pilz PSS 4000-R 

otomasyon sistemi gibi modernizasyon ve endüstriyel kontrol 

çözümlerine ihtiyaç duymaktadır. Satın alma ve mühendislikte 

olduğu gibi operasyon ve bakımda yaygın olan maliyet havuzlarını 

önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olurlar. Bununla birlikte, bu 

çözümlerin kullanılması için demiryolu taşımacılığı için CENELEC 

EN 50155 ve EN 5012x standartlarına uygun yüksek emniyet 

gereksinimlerini karşılamaları gerekir.  

 

Demiryolu taşımacılığında sinyal ve kontrol çözümleri şimdiye kadar 

büyük ölçüde tescilli olmuştur. Başka bir deyişle, teknolojiler demiryolu 

taşımacılığı için özel olarak tasarlanmış, geliştirilmiş ve üretilmiştir. 

Normatif gereklilikler, projeye özgü özellikler ve standartlaştırma için 

fırsatların yetersizliği, günümüz uygulamalarında maliyetle ilişkili 

faktörlerdir. Pozitif rehberli kontakları olan klasik aktarma teknolojisi 

bugün bile demiryolu ve sinyal mühendisliğinde yaygın olarak 

kullanılmaktadır.  

 

Modernleşme önlemlerinin bir parçası olarak, mevcut trend, yıpratıcı, 

kablo yoğun donanımı güçlü yazılımlarla değiştirmektir.  

 

Bu durumda emniyet ve ekonomi birbirini tamamlar: örneğin endüstride 

kullanılanlar gibi programlanabilir lojik kontrolörler (PLC), endüstriyel bir 
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ortamda yaygın olarak bulunur ve standartlaştırılmış ve böylelikle 

kanıtlanmış endüstriyel bileşenleri kullanır. Sonuç olarak, daha düşük 

edinim maliyetleri bir özelliktir. Yazılım araçları konfigürasyon 

çalışmalarını basitleştirir ve azaltır, teşhis seçeneklerini geliştirir ve 

bakım ve onarım işlemlerini kolaylaştırır. 

 

SIL 4 uyumlu: PSS 4000-R otomasyon sistemi 

Pilz, endüstriyel otomasyon uygulamaları için EN 61508’e göre sektörde 

kendini kanıtlamış temel PSS 4000 otomasyon sistemini geliştirmiştir. 

Demiryolu taşımacılığının özel gereksinimlerini karşılamak için, Pilz, tip 

açıklamalarında -R (Demiryolu) özel modüllerini geliştirdi. Bunlar, bir 

demiryolu ortamında tipik olarak oluşan elektromanyetik müdahaleye, 

aşırı sıcaklıklara ve mekanik yüklere karşı dayanıklıdır. PSS 4000 

otomasyon sistemindeki -R modülleri EN 50126, EN 50128, EN 50129 

ve EN 50155’e uygun CENELEC onaylarına sahiptir. PSS 4000-R, 

halihazırda bir ürün özelliği olarak demiryoluna özgü emniyet onaylarına 

sahiptir. Sonuç olarak, otomasyon sistemi tüm uygulama dahilinde SIL 4 

uyumludur. 

 

Demiryolu çözümü PSS 4000-R birkaç fonksiyon modülünden oluşur: 

emniyetli PLC’ler, G/Ç cihazları ve emniyet ve otomasyon işlevleri için 

çeşitli G/Ç modülleri, donanım bileşenleri olarak mevcuttur. Cihazlar, 

10/100 BASE-T tabanlı gerçek zamanlı Ethernet iletişim sistemi 

SafetyNET p vasıtasıyla birbirleriyle iletişim kurar. Emniyet protokolüne 

paralel olarak, veriler TCP/IP, Modbus/TCP ve UDP raw yoluyla diğer 

cihazlarla da değiştirilebilir. SafetyNET p, Ethernet anahtarları veya DSL 

modemleri gibi standartlaştırılmış ağ bileşenleri üzerinde kullanılabilir, 

böylece uzatım ve topoloji açısından yüksek seviyede bir özgürlük 

sunar. En yeni genişletme aşamasında, esnek RaSTA protokolünü 

kullanmak da mümkündür. 

Kullanıcı dostu programlama  

PAS4000 yazılım platformu, emniyetle ilgili bir uygulama için 

parametreleri oluşturmak, konfigüre etmek ve ayarlamak ve kontrol 
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sistemine indirmek için kullanılabilir. Bir uygulama programını 

oluşturmaktan ve işlemekten sorumludur. Bu, dijital ve analog süreç 

sinyallerinin okunması, bu sinyallere mantıksal ve kronolojik olarak lojik 

ünitesinde işlem yapılması, sürecin kontrol edilmesi için dijital ve analog 

işlem sinyalleri çıktılarının alınması ve SafetyNET p üzerinden emniyetle 

ilgili verilerin aktarılmasını kapsar. IEC 61131-3 PLC editörleri ve özel bir 

blok editörü PASmulti yazılım bileşenleridir.  

 

Pilz’den otomasyon sistemi PSS 4000 sadece klasik mekanik 

mühendislikte değil aynı zamanda otomobil üretiminde de 

kullanılmaktadır. Açıklığı ve esnekliği nedeniyle, kimya sektöründeki 

müşteriler, teleferikler, liman köprü vinçleri ve kanal sistemleri üzerinde 

de kullanılabilir. Avantajı: bir sistem içinde otomasyon ve emniyet 

yönlerini inceler. Dahası, PSS 4000, normalde böyle bir sistemle ilişkili 

karmaşıklık olmadan merkezi olmayan bir kontrol yapısının faydalarını 

sunar.  

 

Tescilli -R modülleri bu sistemi baz alır ve demiryolu endüstrisinde 

değişik emniyet bütünlüğü seviyelerine sahip çeşitli uygulamalarda 

kullanılabilir. Bunlar arasında, seviye geçitleri üzerindeki sinyal izleme, 

kontrol ve emniyet teknolojisi veya sinyal kutusu bağlantısı, ayrıca 

demiryolu araçları ve ray inşa makineleri üzerindeki kontrol fonksiyonları 

gibi sinyal geçiş alanındaki kontrol ve izleme fonksiyonları bulunur. 

 

Operasyonlar devam ederken modernleşme devam ediyor 

PSS4000-R otomasyon sistemi, demiryolu operasyonunda demiryolu 

kontrolünü ve altyapısını modernize ettiğinizde aşamalı olarak adım adım 

uygulanabilir: tedbirler aşamalı olarak kısmi şekilde uygulanabilir. Sinyal, 

kontrol ve alarm teknolojisinden ve kontrol dolabı kablolamasından 

meydana gelen elektronik dış yüzeye dokunulmaz. Böylece, PSS4000 

otomasyon sistemi eski kontrol kutuları arasında bir arabirim işlevi de 

gerçekleştirir. Modüler teknoloji son derece standartlaştırılmıştır; belirli 

görevler için bireysel ayarlamalar kolayca yapılabilir. 
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PSS 4000-R otomasyon sistemi, geçitli ve geçitsiz seviye geçişlerini 

korumak için Avrupa’da kullanılıyor; örneğin İsviçre’deki Golden Pass hattı 

boyunca veya Belçika’nın Antwerp şehrinde bulunan metro kritik 

noktalarında kontrol ve emniyet görevlerini yerine getiriyor. DB Netz ve 

Pilz’ın ortağı Thales beraberinde Pilz, kontrol görevleri için emniyetli bir 

platform geliştirmeyi amaçlayan, bellekli programlanabilir, merkezi blok 

adaptasyonu (SPZA) için halihazırda projeler gerçekleştirdi. Bu, modası 

geçmiş röle bazlı sinyal kutusu teknolojisini verimli bir şekilde değiştirmek 

için uygundur.  

 

Pilz, Alman Demiryolları Endüstrisi Birliği’nin (VDB) bir üyesidir. 

(Karakter: 5,966) 

Metinler ve fotoğraflar www.pilz.de adresinden indirilebilir.  

 

Pilz Grubu 

Pilz Grubu,  otomasyon teknolojileri için ürün, system ve hizmet sağlayan 
küresel bir sağlayıcıdır. Stuttgart yakınlarında Ostfildern’de yer alan aile şirketi 
yaklaşık 2.400 çalışana sahiptir. Dünyanın dört bir yanında 42 iştirak ve 
şubesiyle Pilz insan, makine ve çevre için emniyetli çözümler sunar. Teknoloji 
lideri, endüstriyel iletişim, teşhis ve görselleştirme dahil olmak üzere sensörler 
ile kontrol ve sürücü teknolojilerinden oluşan eksiksiz çözümler sunar. 
Uluslararası hizmetleri arasında danışmanlık, mühendislik ve eğitim yer alır. 
Mekanik ve tesis mühendisliğine ek olarak Pilz’in çözümleri rüzgar enerjisi, 
demiryolu teknolojileri ve robot bilimi gibi farklı sektörlerde kullanılır. 
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