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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)
Türkiye’de yolcu ve yük taşımacılığı günümüzde yaygın olarak demiryolu araçları ile
sağlanmaktadır. Ancak haberleşme ve sinyal eksikliği nedeniyle aynı hat üzerinde
karşılıklı hareket eden trenlerin çarpışması ile sonuçlanan ciddi kazalar meydana
gelmektedir. Gerçekleştirilecek bu projede sinyalizasyon sistemi olmayan demiryolu
hatlarında yüksek menzilli radyo frekanslarının kullanılması, var olan sistemin yazılım
temelli kontroller ile geliştirilerek kazalara neden olan haberleşme ve sinyal eksikliği
sorunlarının çözülmesiyle tren çarpışma kazaları önlenmesi ve bu şekilde demiryolu
taşımacılığının daha güvenli olması sağlanacaktır. “Çözüm” ve “Yöntem” bölümlerinde
detaylı olarak görüleceği üzere proje kapsamında güncel olarak kullanılan sinyalizasyon
sisteminin öncelikle erişemediği, sonrasında direkt olarak kendisinin yerine geçebilecek
olan bir yapının kurulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda öncelikli olarak kurulacak
yapı iki yüksek menzilli alıcı/verici modülün yazılım arka planı ile desteklenerek bir çeşit
uyarı ve önleme sistemi oluşturulması yer almaktadır. İkinci faz için ise
“Uygulanabilirlik” adımında detaylı görüldüğü üzere bu sistemin sayısı artırılarak
merkezi bir sunucu sistemi üzerinden takip ve haberleşmesi sağlanabilir.
2. Problem/Sorun
Demiryolları bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli sektörlerden biridir.
Ancak demiryolları kazaları ülkelere yüksek boyutta maddi zararlara yol açmaktadır.
Türkiye’de de son yıllarda demiryolu kaza oranlarında artış görülmektedir. 2018 ve 2019
EYS raporlarına genel olarak bakıldığında çarpışma türü kazaların 2018 - 2020 yılları
arasında kafa kafaya çarpışması nedeniyle kazalarda 11 kişi hayatını kaybetmiştir ve
toplamda yarım milyon TL’ye yakın hasar meydana gelmiştir[1][2]. Ayrıca 2020 yılıda
Haziran ve Ekim aylarındaki çarpışmalı kazalarda birçok can kayıpları olmuştur ve kaza
raporlarının henüz yayınlanmamasına rağmen kazaların yüksek hasarlı kazalar olduğu
öngörülmektedir. Özellikle 2020 yılının Ekim ayında üç gün ara ile aynı türden demiryolu
kazası meydana gelmesi demiryolu kontrol sistemlerindeki eksikliği açıkça
göstermektedir.


 ekil 1. Ekim 2020 Ankara kafa kafaya çarpışma kazası.
Ş
2019 TCDD Emniyet Yönetim Sistemi (EYS) raporu ve 2018 EYS, İş Sağlığı ve
Güvenliği raporlarındaki aşağıda belirtilen kaza türleri tablosu ve grafiğe göre çarpışma
kazaları demiryolları kaza türlerine göre kaza sayısı sıralamasında ikinci sırada
gelmektedir. Çarpışma kazalarında önemli yer tutan nedenlerden biri personel
kusurlarıdır. Özellikle Demiryolu Tren İşletmecisi (DTİ) personelinin azami hız ihlali,
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zamanında frenleme sorunu, hız kısıtlamalarına uymaması ve dur bildirisine uymaması
gibi kurallara uymama kaynaklı kusurları ile görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili bilgi
eksikleri çarpışma kazalarının meydana gelme nedenlerinden biridir.


Tablo 1. 2016-2018 Yıllarına ait Kaza Sayısının Kaza Türlerine Göre Dağılımı [1]


Grafik 1. 2019 Yılı Kaza Türlerine Göre Dağılımı (339 Kaza) [2]

Çarpışma kazalarının meydana geliş sebeplerinden diğerine bakıldığında kazaların
gerçekleştiği hatlarda sinyalizasyon sistemlerinin olmaması ya da bu sistemlerin arızalı
olmasından kaynaklanmaktadır. Demiryolu hatlarının %50’si sinyalizasyon sistemleri
kullanılmaktadır. Ancak bu sistemler yüksek maliyetli ve yapım aşaması uzun
sürmektedir. Sinyalizasyon sistem olmayan hatlarda iletişim, telsizler ile haberleşmeyle
sağlanmaktadır. Bu hatlarda yetersiz haberleşme sistemleri nedeniyle çarpışma türüden
kazalar kaçınılmaz olmaktadır.
3. Çözüm
Sinyalizasyon olmayan konvansiyonel hatlarda ya da sinyalizasyonun arızalı olduğu
durumda, insan kaynaklı hataları proje sayesinde en aza indirerek tren çarpışmalarını en
aza indirmek hedeflenmiştir.
● Proje kapsamında, tüm trenlere sinyalizasyon sisteminin olmadığı yahut arızalı
olduğu durumlar için alternatif olacak şekilde konum iletme ve haberleşme
yeteneği olan bir yapının kurulması.
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● Trenlerin birbirleri arasında kullandıkları frekansların düzenlenerek girişime daha
az müsade eden bantların kullanılması.
● Trenlere konum desteği sağlanarak anlık konumlarına göre çarpmalarını
engellemek.
Yukarıdaki çözüm önerilerini göz önüne aldığımızda projede konvansiyonel hatlar
üzerindeki güvenliği arttırılarak toplumsal olarak tren ulaşımına olan güveni tazeleyerek
bu soruna çözüm sağlanması hedeflenmektedir.

Ek 1. Proje prototipi ve projede kullanılan ekipmanlar.

Problemin çözümünde düşünülen yapı iki fazda düşünülebilir. Birinci faz:
● Her trende bulunan LoRa modüllerinin düzenli ortam dinlemesi yapması
● Aynı modülün sinyal göndererek yer bildirimi yapması
● Her LoRa modülünün arkasında çalışacak olan yazılım aracılığı ile belirlenen
yarıçapta benzer sinyal tespiti yapması
● Sinyal saptanması durumunda yine algoritma kontrolünde zamana bağlı belirlenen
sinyalinin yer değişimi saptanarak uyarı ve frenleme sisteminin tetiklenmesi
Prototip

üzerinde kullanılan alt bileşenler Raspberry Pi 3 B+ geliştirme kartı ve
LoRa HAT for Raspberry Pi-868MHz modülünün birleşiminden oluşmaktadır. Bu
birleşik yapıyı Artillery Sidewinder X1 marka modelli 3B yazıcı ile yazdırmış
olduğumuz model tren içerisinde konumlandırılacaktır.


Ek 2. Demiryolu araçlarının radyo dalgaları ile konum verilerini birbirlerine aktarılması. Projenin 3B
çizimi.
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4. Yöntem
Proje yöntemi olarak aşağıdaki adımlar izlenecektir. Bu adımlar:
● LoRa modüllerinin 868 MHz bandında haberleşmesi sağlanarak belirli bir alan
içerisinde sinyal dinlemesi yapması ve kendi yerini belirtecek bir sinyal
göndermesi sağlanacaktır.
● Ortamda bulunan sinyaller her bir modül için Raspberry üzerinde çalışacak olan
algoritma aracılığı ile önceden belirlenmiş olan kurallara göre işlenecektir.
● İşlenen veri aracılığı ile ortaya çıkacak sonucun belirlenen kurallara göre bir sonuç
çıktısı haline getirilecektir. Bu sonuç çıktısı işlenen veriye göre anlık durum bilgisi
veya izlenen güzergah üzerinde ortaya çıkabilecek olası bir çarpışma için uyarı
olabilir.
● Prototip için 3B ile iki adet lokomotif oluşturularak bu modüllerin karşılıklı olarak
birbirine yaklaşması senaryosu oluşturulan sistem aracılığı ile kontrol edilerek
sistemin testlerinin gerçekleştirilmesi.
İzlenecek olan yöntem için lokomotif baskılarının büyük bir bölümü tamamlanmıştır.
LoRa modüllerinin kargo teslimlerinin gecikmesi dolayısıyla arkada çalışacak olan
yapının geliştirmesi devam etmektedir. LoRa düşük güç tüketimi olan geniş alan ağ
modülasyon tekniğidir. Chirp yayılı spektrum (CSS) teknolojisinden türetilen yayılı
spektrum modülasyon tekniklerine dayanmaktadır. Kullanılan bant genişliğinin girişim
toleransının yüksek olması oluşturulacak yapıda kullanımına elverişli hale getirmektedir
[3][4]. Aynı şekilde Raspberry geliştirme kartı birçok modüle sahip olması ve gömülü
Linux ortamı aracılığı ile kodlamayı kolaylaştırdığından arka tarafta çalışacak olan
sistemin geliştirilmesi açısından uygun bir yapıdır.
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü
TCDD’den edinilen bilgiler doğrultusunda, demiryollarının güvenliği sinyalizasyon
sistemleri ile anlık olarak trenlerin sefer bilgileri, hızları, yönleri vb. gibi durumları,
uzaktan yerel bir bilgisayara aktarılmaktadır. İletişim sistemlerinin düzgün tanımlandığı
hatlardaki kaza oranlarının düşüklüğü ve sinyalizasyon sisteminin maliyetinin yüksekliği
gibi sebeplerden dolayı proje tercih edilebilir hâle gelmektedir. Böylelikle hem
ülkemizdeki hatların iletişim yönünden eksikliği tamamlanacak hem de sinyalizasyonun
getireceği maliyet olabildiğince düşürülebilecektir. Benzer çalışmalar incelendiğinde
Hindistan’da geliştirilen, 3 km menzilli GPS tabanlı çarpışma önleme sistemiyle radyo
frekansları ile haberleşerek araçların çarpışmalarını önlemeyi sağlamaktadır[5]. Avrupa’da
3 ülkenin ortak çalışması ile yapılan Wi-Fi gibi kablosuz ağları kullanarak ulaşım
araçlarının kullanıldığı projeler akla gelmektedir[6]. Uluslararası yapılan çalışmalar ile bu
projede karşılaştırıldığında GPS teknolojisi ile radyo frekansları benzer özellikler
görülmektedir. Fakat bizim yöntemlerimizde LoRa modülü sayesinde daha yüksek
menzilli radyo frekansları ile yerli ve milli yazılımlar kullanarak bu projeye özgünlük
sağlanacaktır.
6. Uygulanabilirlik
Türkiye’deki trenler birbirleriyle telsiz yoluyla iletişim kurmaktadır. Gerçek hayat
senaryosunda bu sistem, mevcut trenlere entegre edilerek radyo frekansları ile haberleşme
sağlanabilir. Bu sayede mevcut iletişim sistemlerini otomatize ederek geliştirilecek
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projede uygulanması olasıdır. Oluşturulacak sistem maliyet olarak sinyalizasyondan çok
daha uygun olmaktadır. Ayrıca programlanmasının ardından harici bir güç modülüyle
çalışmasını sürdürülebileceğinden konvansiyonel hatlarda da kullanımı mümkün hale
gelmektedir. Projenin geliştirilmesi ile sunucu üzerinden yapılması planlanan takip ve
kontrollerde de uç düğümlere eklenecek ekstra bir modül ve sim kart yardımıyla internet
çıkışı gerçekleştirilebilmesi sayesinde uygulanabilirlik noktasında oldukça olumlu bir
yapı oluşturmaktadır.
7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması
TCDD Genel Müdürlüğü Emniyet Yönetimi Dairesi’nden alınan bilgiler doğrultusunda
TCDD’nin sinyalizasyon sisteminin maliyeti yaklaşık olarak 3 milyon TL ve bu maliyete
ek olarak sistemin bakım maliyetleri ayrıca yer almaktadır. Sinyalizasyon sistemlerinin
kapsamlı olması ve yüksek maliyetli olması nedeniyle mevcut hatlara sinyalizasyon
sistemleri entegre edilmesi yavaş ilerlemektedir. Çarpışma türündeki demiryolu kazaları,
sinyalizasyon sistemleri olmayan ya da sistem arızası olan hatlarda meydana gelmektedir.


Türkiye’de bulunan hatların yaklaşık yarısı sinyalizasyon sistemi içermemektedir[7].
Demiryolu araçlarına entegre edilecek bu proje ile sinyalizasyon sistemi bulunmayan
hatlarda, TCDD’yi yüksek zarara uğratan çarpışma kazalarının önüne düşük bir maliyetle
geçilebilecektir. Aynı zamanda projenin uygulanması durumunda kazaların engellenmesi
ile toplumdaki demiryollarına olan güvenin oluşmasını sağlayacaktır. Projede kullanılacak
malzeme listesinde Raspberry Pi 3 B+, LoRa HAT for Raspberry Pi-868MHz, Redüktörlü
DC Motor, kalem pil ve tren modeli bulunmaktadır.

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)
 apılacak projede oluşturulan sistem sinyalizasyon sistemleri içermeyen konvansiyonel
Y
hatlara entegre edilmesi hedeflenmektedir. Sistemin güvenilir şekilde çalışması durumunda
farklı alanlara entegre edilebilmesi mümkündür. Örneğin bu sistemin gelişmesi ile birlikte,
tramvay, metro vb. ulaşım araçların karşılıklı çarpışması önlenebilecektir. Bu sistemler
ülkemizde yaygın kullanılmaya başlanılarak, ülke ihtiyaçlarının daha hızlı ve az maliyetle
giderilecek ve bu sistem diğer ülkelere de ihracat ederek ülke ekonomisine katkı sağlayarak
milli gelir elde edilebilecektir. Proje geliştirilerek sinyalizasyona alternatif olarak ikinci bir
sistem olarak kullanılabilir. Bu senaryoda çarpışma önleme sisteminden ziyade aynı
zamanda raylı sistemlerin takibi ve yönetimi konusunda TCDD’ye ve ilgili kamu
kurumlarına destek verilebilecektir.
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9. Riskler
Riskler

Risk Yönetimi (B Planı)

Demiryolu aracının kulplara (virajlara)
geldiğinde yüksek frekanslı radyo
dalgalarında kopukluk yaşanıp konum
verilerinin iletilememesi.

Algoritmanın çeşitli mesafe ve iletişim
süreleri baz alınarak geliştirilip kısa
mesafeli karşılaşma durumlarında trenleri
minimum hıza indirme uygulaması
yapılması.

Demiryolu aracının tünellerden geçerken
yüksek frekanslı radyo dalgalarında
kopukluk yaşanıp konum verilerinin
iletilememesi.

Tünel içlerine sinyal artırıcı cihazların
yerleştirilmesi.

Sis, yoğun yağış gibi olumsuz hava
koşulları radyo dalgalarını etkilemektedir.
Her ne kadar LoRa yüksek frekanslı bir
dalga boyu kullansada bu koşullardan
etkilenmektedir.

Olumsuz hava koşullarında yaşanabilecek
mesafe kaybını yazılımsal kontroller ile
denetlenmesi öngörülmektedir. Olumsuz
hava koşullarında yaşanabilecek mesafe
kaybını yazılımsal kontroller ile
denetlenmesi öngörülmektedir.
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