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İNSAN-FARKINDA ROBOT NAVİGASYONU
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Yiğit Yıldırım, H. Levent Akın
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
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Özetçe —Otonom robotların insanlara ait yaşam alanlarında
görevlendirilmesi için hareketli robotların çarpışmasızlık açısın-
dan güvenli olmalarının yanında, hareketlerinin insanlar tarafın-
dan anlaşılabilir olması da gereklidir. Hareketli robotların
hareketlerindeki anlaşılırlık, onların insan nezdinde kabul görme
oranını artıracaktır. İnsan-farkında navigasyon, önceki navi-
gasyon yöntemlerinin bu doğrultudaki eksikliklerine atfen ortaya
çıkmıştır. Bu çalışmada, yayaların hareketlerini matematiksel
olarak ifade etmek amacıyla ortaya atılan Sosyal Kuvvet Modeli
yaklaşımı, tur rehberi olarak görev alacak robotumuzun üz-
erinde çalışması planlanan, insan-farkında navigasyon modülünü
geliştirmek amacıyla kullanılmıştır. Bu çalışmada, söz konusu
model sunulmakta ve onun diğer temel patika planlama algo-
ritmalarından farkları anlatılmaktadır. Yaklaşımın, yerel patika
planlayıcı olarak programlaması aktarılmakta ve benzetim or-
tamında, sosyal olarak kabul edilebilirliği daha yüksek navi-
gasyon üreten algoritmanın işleyişi gösterilmektedir.
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I. GİRİŞ

Karmaşık ortamlarda robot navigasyonu, uzun süredir üz-
erinde çalışılan bir konudur. Müze, alışveriş merkezi, okul
veya sokaklar gibi umumi alanlar bu çeşit karmaşık alanlarda
otonom robot uygulamaları geliştirilmesi, robot biliminin en
önemli hedeflerindendir. Gerçekleştiği takdirde insanların iş
yükünü azaltacak bu hedef robotlar için başta otonomluk
olmak üzere önemli gereksinimler ortaya koymaktadır.

Literatür, halka açık ortamlardaki robot uygulamaları
konusunda bir hayli zengindir. Bu tip ortamlarda robot nav-
igasyonunu araştıran ilk çalışmalar ise konunun temel sorun-
larına odaklanmışlardır. Bu sorunların başında hareketli robotla
aynı ortamı paylaşan insanların fiziksel güvenlikleri gelmek-
tedir. Öncü çalışmalarda araştırmacıların amacı, robotun her-
hangi bir engele çarpmadan hedeflediği noktaya ulaşmasını
sağlamak olmuştur. Rhino [1] ve Minerva [2] robotları,
bu amaç gözetilerek yapılan araştırmaların ilk örneklerinden
sayılabilir. Müze ortamında çalışması planlanan Rhino robotu
ile yapılan ilk denemelerde kullanılan dur-ve-bekle strate-
jisinin, gerçekleştirmesi gereken bir dizi görevi olan bir robo-
tun kullanımı için uygun olmadığının anlaşılması üzerine Di-
namik Pencere Yöntemi (DWA) geliştirilmiş [3] ve bu robotlara
uygulanmıştır. Bu sayede robotlar sabit engellerin yanında

hareketli engellerden de sakınarak hareket edebilme kabiliyeti
kazanmıştır.

Sage [4] ve Mobot [5] ile MAid [6], Pearl ve Flo [7]
gibi halka açık diğer alanlardaki otonom rehber robot uygula-
maları da hareketli ve durağan engellerden sakınmak için yerel
çözümleri tercih etmişlerdir. Bu çalışmalar robot navigasy-
onunda reaktif paradigma tercihinin insan-yoğun ortamlarda
yetersizliğini kanıtlamış ve tercih edilen çözümlerde, sıklıkla
yerel minimum problemi ile karşılaşılmıştır [8].

Öncü çalışmalarda karşılaşılan sorunlar, tasarım ve otono-
minin - özellikle hareketli ve karmaşık ortamlarda - robot
navigasyonuna dahil edilmesinin gerekliliğini ortaya koymuş-
tur. Bu yüzden daha sonraki uygulamalarda, hibrit patika
planlayıcıların kullanımının tercih edildiğini görülmektedir
[9], [10], [11], [12], [13]. Günümüzde birçok robot uygu-
lamasında, genel ve yerel patika planlayıcıları, hibrit patika
planlayıcı bünyesinde beraber çalışmakta; robotun hedefine
optimal patikayı kullanarak giderken hareketli objelerden de
sakınmasını sağlamaktadır.

Literatürde, çok kısa zaman öncesine kadar, insanların da
sakınılması gereken hareketli engeller olarak değerlendirildiği
çalışmalar görülmektedir [12]. Öte yandan görece daha yeni
bir çalışma alanı olan İnsan-Robot Etkileşimi (İRE), robot
navigasyonunu sözel olmayan bir iletişim yöntemi olarak kabul
etmekte [14] ve navigasyonun sosyal etkilerini vurgulamak-
tadır [15]. İnsan-farkında navigasyon önceki yöntemlerin bu
doğrultudaki eksikliklerine atfen ortaya atılmış bir kavramdır.
Konu ile ilgili araştırmacılar, robotun navigasyon faaliyet-
lerinin sosyal anlamda geliştirilmesi ile insanlar tarafından
kabul edilebilirliğinin artırılabileceğine inanmaktadırlar. Bu
alanda yapılmış çalışmalar Kruse ve ark. tarafından üç kat-
egoriye ayrılmıştır [16]:

1) Rahatlık: Robot navigasyonunda insanlara rahatsızlık
veren sebeplerin ortadan kaldırılması.

2) Doğallık: Robot navigasyonunu insan hareketine ben-
zetme.

3) Sosyallik: Robotun navigasyon esnasında, koridorun
sağından yürümek gibi, kültürel normları takip
etmesi.

Sosyal kuvvet modeli (SKM) öncelikli olarak yayaların
topluluk içindeki hareketlerinin matematiksel olarak modellen-
mesi amacıyla ortaya atılmıştır [17]. Bu modele göre yayalar,Türkiye Otonom Robotlar Konferansı, 2015



soyut kuvvetlerin etkisi altında hareket ederler; navigasyonun
hedef konumu robota çekici bir kuvvet uygularken çevredeki
diğer yayalar ve engeller ise itici kuvvet uygulayıp robotun
patikasından sapmasına sebep olurlar. İnsan hareketini ifade
etmede yaygınca kullanılan bu modelin robot navigasyonunda
kullanılmasının, robotun patika planlayıcısının insan benzeri
patikalar üretmesini sağlayacağına inanılmaktadır. Bunun da
insan nezdinde doğallığını artıracağı öngörülmektedir. Matem-
atiksel olarak yapay potansiyel alanlar ailesinin bir üyesi olan
SKM, bu özelliğiyle yerel patika planlayıcısı olarak kullanıl-
maya uygundur.

Bu bildirinin sonraki bölümlerinde, öncelikle SKM tanıtıla-
cak ve modelin yerel patika planlayıcısı olarak programlanma
detaylarına değinilecektir. Daha sonra benzetim ortamında
yapılmış deneyler ve sonuçları verilecek. Son kısımda ise
deney sonuçlarının genel yorumu ile gelecek çalışmalardan
bahsedilecektir.

II. YÖNTEM

A. Sosyal Kuvvet Modelinin Matematiksel Tanımı

Sosyal kuvvet modeli [17] yayaların hareketinin iki çeşit
kuvvet ile şekillendiğini belirtmektedir. Bunlar çekici ve itici
kuvvetlerdir. Çekici kuvvet yayayı navigasyon hedefine doğru,
amaçlanan doğrultuda çeker. Bu doğrultu aşağıdaki gibi hesa-
planır:

êi(t) =
#»r 0
i − #»r i(t)

|| #»r 0
i − #»r i(t)||

, (1)

Bu eşitlikte i söz konusu yayayı, #»r 0
i navigasyon hedefini ve

#»r i(t) anlık konumu gösterir. Bu birim vektör doğrultusunda,
yayanın hareket etmek istediği sürati v0i ile gösterecek olursak,
amaçlanan hız vektörü aşağıdaki gibi olacaktır:

#»v 0
i (t) = v0i êi(t) (2)

Yaya bu hıza bir geçiş süresinde ulaşacaktır, τ . Bu bilgiler
kullanılarak, çekici kuvvet,

#»

f eki aşağıda gösterildiği gibi ifade
edilir:

#»

f eki (t) = mi
1

τ
(v0i

#»e i(t)− #»v i(t)) (3)

Newton mekaniğine uygunluk açısından eklenmiş mi çalış-
mamızda, tüm nesneler için bir olarak kabul edilmiştir. Diğer
yayaların ve engellerin bulunmadığı ortamlarda yayalar sadece
çekici kuvvetin etkisiyle hareket ederler. Bu kuvvet, yayanın
anlık konumdan bir sonraki navigasyon hedefine, bir doğru
üzerinde, amaçladığı hızda hareket edilmesini sağlar. Ortamda
bulunan diğer yayalar ile sabit engeller yayanın bu doğrultudan
sapmasına, aşağıda tanımlanan itici kuvvetle,

#»

f iti , sebep olur:

#»

f iti =

Q∑
j∈Q, j 6=i

Aqe
−dij/Bq n̂ij , (4)

Bu ifadede; j yaya veya engel varlığı, q varlığın tipini gösterir.
Yani, q ∈ {engel, yaya}. Q ≡ P ∪ O, öyle ki P çevredeki
yayaların; O ise çevredeki engellerin kümesidir. Aq kuvvetin
Newton cinsinden şiddetini, Bq kuvvetin metre cinsinden etki
alanını gösterir. dij i ile j arasındaki minimum uzaklığı ifade
eder. n̂ij ise i nesnesinden j nesnesine uzanan doğrultudaki
birim vektördür.

Nesneler çalışmamızda, kolaylık açısından, noktasal olarak
kabul edilmiştir. Aq ve Bq parametrelerinin değerleri, nes-
nesnin tipine göre değişmektedir. Bu durum SKM modelini,
robot navigasyonunda çok kullanılan Potansiyel Alan [18]
yaklaşımından ayrıştırır. Bu sebeple itici kuvvet, insan ve engel
kaynaklı olmak üzere, iki bileşenden oluşmaktadır:

#»

f iti =
#»

f iti,O +
#»

f iti,P (5)

Sonuç olarak yayanın hızındaki değişimlere, Denklem 6 ve 7
kullanılarak karar verilir.

#»

F i(t) =
#»

f eki (t) +
#»

f iti (t) (6)

mi
d #»v i(t)

dt
=

#»

F i(t) (7)

B. Yerel Patika Planlayıcı

Geliştirilen navigasyon sisteminde dört adet ana modül,
modelin işleyişinden sorumludur. Sistemin yapısı ve modüller
Şekil 1 ile gösterilmiştir. Bu çalışma, Robot İşletim Sistemi
(ROS) [19] kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu yüzden söz
konusu modüller ROS uyumlu olarak programlanmışlardır.

Şekil 1. Yerel patika planlayıcısının yapısı.

1) Robot Takipçi: Bu modül, benzetimden robotun anlık
konumunu alarak bu bilgiyi, o anki zaman bilgisiyle damgalar.
Zaman ve konum bilgisini içeren yeni bilgi paketi işlenmek
üzere Sosyal Navigasyon Ünitesi’ne aktarılır. Robotun konum
bilgisi aynı zamanda Engel Takipçi modülü tarafından da
kullanılır.

2) İnsan Takipçi: Bu modül, benzetim ortamındaki in-
sanların anlık konum bilgisinin, o anki zaman bilgisiyle
damgalanarak Sosyal Navigasyon Ünitesi’ne aktarılmasından
sorumludur. Daha sonra Sosyal Navigasyon Ünitesi’nde itici
kuvvetlerin hesaplanmasında kullanılacak bu bilgi benzetim
programının sağladığı programlama arayüzü sayesinde alınır.

3) Engel Takipçi: Geliştirilen navigasyon sisteminde engel
takibi, daha önceden öğrenilmiş harita üzerindeki engellerin
robotun konumuna göre devamlı değerlendirilmesiyle gerçek-
leştirilir. Robotun çevresinde tanımlanan, 4.5 metre yarıçapın-
daki [20] ilgi alanının içinde bulunan nesneler, 2B ışın takip
yöntemi ile bulunarak Sosyal Navigasyon Ünitesi’ne aktarılır.
Modülün işleyişi Şekil 2’de gösterilmiştir.



(a) Robotun dairesel ilgi alanı. (b) Harita üzerinde engel takibi.

Şekil 2. Engel Takipçi modülün işleyişi.

4) Sosyal Navigasyon Ünitesi: Navigasyon sisteminin
beyni olarak çalışan bu modülün içinde SKM’nin matematiksel
bileşenleri programlanmıştır. Diğer modüllerden sağlanan bil-
giler kullanılarak, kuvvet hesaplamaları ile bu kuvvetlerin mo-
torlara iletilecek hız komutlarına çevrilmesi bu modül içinde
yapılır.

III. DENEYLER VE SONUÇLAR

Çalışmada Aq , Bq , τ parametreleri yerine [21] ve [22]’de
optimize edilen değerler kullanılmıştır. Bu değerlerle yapılan
deneyler ve ulaşılan sonuçlar aşağıda verilmiştir.

A. Eğitim Deneyleri

Engellerin harita hücreleri olarak gösterilmesi, yüksek
çözünürlüklü haritada birçok sabit engelden itici kuvvet hesa-
planmasını gerektirmektedir. Bu kuvvetlerin toplamları, insan
kaynaklı itici kuvvetlerin toplamından çok daha büyüktür.
Dolayısıyla bu kuvvetlerin Denklem 5’de gösterildiği gibi
kullanılması robotun çoğunlukla sabit engellerden kaynaklanan
kuvvetlerin etkisiyle hareket etmesine neden olacaktır. Bu ne-
denle, anlık toplam kuvvete ulaşmak için kuvvetlerin oldukları
gibi toplanmaları yerine birer katsayı ile önem derecelerine
göre Denklem 8’deki gibi ağırlıklandırılıp toplanmaları gerek-
mektedir.

#»

F kml = α
#»

f ek + β
#»

f itO + γ
#»

f itP (8)

Bu çalışma, insan hareketinin taklidini amaçladığıiçin,
yukarıda belirtilen ağırlıkların insanlarda olduğu haliyle kul-
lanılması önemlidir. Bu nedenle, benzetim ortamında 29 farklı
senaryo hazırlanarak insan operatörlere robot kontrol ettirilmiş
ve tepkileri kaydedilmiştir. İnsan operatörler hız komutlarını
bir oyun kolu aracılığı ile üretmişlerdir. Kayıt içerisinde,
robotun üzerinde etkili olan anlık çekici ve itici kuvvetler ile
insan operatörün bu duruma tepki olarak verdiği hız komutu
bulunmaktadır. Oluşturulan veri kümesi, daha sonra gözetimli
öğrenme işleminde girdi olarak kullanılmış ve Tablo I’de
gösterilen ağırlıklar elde edilmiştir.

Tablo I. İLK VERI KÜMESI ILE ELDE EDILEN AĞIRLIKLAR.

Parametre Değer
α 0.0826568
β 0.0008746
γ 0.0835058

Öğrenme işleminin sonucunda oluşturulan model üzerinde
yürütülen testler, modelin veriyi ifade edebilmede yetersiz

(a) Tek insanlı ortam. (b) İki engelli ortam. (c) İki insanlı ortam.

Şekil 3. Deney ortamları.

olduğunu (Düzeltilmiş R2 ölçüsünün 0.232) göstermiştir. Bu
durumun, oyun kolu kullanarak ara değerlerdeki hız komut-
larını üretmenin zorluğundan kaynaklandığı düşünülmektedir.
Bu nedenle öğrenme deneylerinin değiştirilerek genişletilme-
sine karar verilmiştir. Bu defa, deneyler gene aynı senaryolarla
yapılmış ancak her bir deney 6 kez tekrarlanmıştır. Yön
bilgisinin ağırlıklı toplam ifadesindeki bağıntıyı korumasından
yola çıkılarak insan tarafından verilen hız komutlarının skaler
tarafı ihmal edilmiş, sadece yönü göz önüne alınmıştır. Göze-
timli öğrenme işleminden Tablo II’de gösterilen ağırlıklar elde
edilmiştir.

Tablo II. İKINCI VERI KÜMESI ILE ELDE EDILEN AĞIRLIKLAR.

Parametre Değer
α 0.2740988
β 0.0024150
γ 0.9866635

Elde edilen ağırlıkların Denklem 8’de yerlerine konulması
ile oluşan kuvvet, hız değişikliklerini Denklem 7’de göster-
ildiği şekilde hesaplamada kullanılarak bir sonraki bölümde
verilecek doğrulama testleri gerçekleştirilmiştir.

B. Doğrulama Deneyleri

Doğrulama deneylerinde, geliştirilen navigasyon sisteminin
performansını ölçmek amacıyla iki farklı ölçüt kullanılmıştır.
Bunlardan ilki patika uzunluğu; ikincisi ise, Hall [23]
tarafından önerilen proxemics kavramı kullanılarak türetilmiş
olan, insanlar-arası ilişki kuşaklarının ihlal süresidir [24].
Deneylerde, Ferrer ve ark. tarafından belirlenen ağırlıklar [22]
ile eğitim deneylerinde öğrenilen ağırlıklar kıyaslanmış, her
düzenek 5 defa çalıştırılmıştır. Deneylerde kullanılan ortamlar
Şekil 3’te, sırasıyla gösterilmiştir.

1) Boş Ortamda Tek İnsan: Bu deney insan tarafından
oluşturulan itme kuvvetinin navigasyon sistemi üzerindeki etk-
isini göstermek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Karşılaştırmalı
sonuçlara Şekil 4’te yer verilmiştir.

Sonuçlar en tutarlı patikaların ikinci model tarafından
üretildiğini göstermektedir. Diğer ağırlık vektörleri, nav-
igasyon hedefi etrafında salınım hareketlerine sebep ol-
muşlardır. Testlerde samimi kuşak ihlali gerçekleşmemiş olup
en az kişisel kuşak ihlali Ferrer ve ark. tarafından önerilen
ağırlıklar tarafından gerçekleştirilmiştir. Ancak ortamda başka
nesne olmayışı, kesin sonuçlara ulaşılmasını engellemektedir.

2) Boş Ortamda İki Engel: Bu deney birden fazla en-
gel tarafından oluşturulan itme kuvvetinin navigasyon sistemi
üzerindeki etkisini göstermek amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Karşılaştırmalı sonuçlara Şekil 5’te yer verilmiştir.



(a) Kişisel ve samimi kuşak ihlalleri. (b) Patika uzunlukları.

Şekil 4. Tek insanlı ortamda modellerin performans karşılaştırması.

(a) Ortalama patikalar. (b) Patika uzunlukları.

Şekil 5. İki engelli ortamda modellerin performans karşılaştırması.

Bu deneyde insan bulunmadığı için kuşak ihlalinden söz
edilemez. Bunun yerine, tekrarlanan deneylerin ortalamaları ilk
Şekilde verilmiştir. Sonuçlar göstermektedir ki; Ferrer ve ark.
tarafından önerilen ağırlıklar, bizim kullandığımız engel gös-
terim biçimi için engel kaynaklı itici kuvvetleri yeterince iyi
ifade edememekte ve çarpışmaya sebep olmaktadırlar. Birinci
model belli bir başarı oranına ulaşsa dahi en başarılı sonuçlar
ikinci model tarafından üretilmiştir.

3) Boş Çevrede İki İnsan: Bu deney birden fazla in-
san tarafından oluşturulan itme kuvvetinin navigasyon sistemi
üzerindeki etkisini göstermek amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Karşılaştırmalı sonuçlara Şekil 6’da yer verilmiştir.

Bu ortamdaki deneylerin çoğunda Ferrer ve ark. tarafından
önerilen ağırlık modeli insanla çarpışmaya neden olmuştur.
Bu sebeple bu modelin, geliştirdiğimiz navigasyon sisteminde
kullanıma uygun olmadığı ortaya çıkmıştır. Birinci model
çarpışmasız olmasına ve daha az ihlale sebep olmasına rağ-
men, Şekil 6(c)’de görüldüğü üzere, insan-farkında navigasyon
gerçekleştirilmemiştir. Bu yönüyle kullanıma uygun değildir.
Öte yandan ikinci model daha fazla sayıda ihlal yapmasına

(a) Kişisel ve samimi
kuşak ihlalleri.

(b) Patika uzunlukları. (c) Ortalama patikalar.

Şekil 6. İki insanlı ortamda modellerin performans karşılaştırması.

rağmen daha başarılı bir patika oluşturmuştur.

IV. SONUÇ VE GELECEK ÇALIŞMALAR

Bu çalışma kapsamında yaygın olarak kullanılan engel-
sakınma algoritmaları incelenmiş, sosyal ortamlarda insan-
farkında navigasyonun gerekliliği ortaya konulmuştur. SKM
kullanarak çalışan bir yerel patika planlayıcı geliştirilmiştir.
Özgün engel gösterimi nedeniyle model parametrelerinin op-
timize edilmesi gerekmiştir. Hareketli robotun navigasyon
sisteminde insan hareketinin iç dinamiklerini taklit eden bir
yapı oluşturulmuştur. Deneylerde gözetimli öğrenme sonucu
oluşturulan modeller karşılaştırılmıştır.

İleriki çalışmalarda, modelin şiddet (Aq) ve etki alanı (Bq)
parametrelerinin de gözetimli öğrenme tekniği kullanılarak
elde edilmesi planlanmaktadır.
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