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1 Amerikan Makine Mühendisleri Birliği (ASME - The American Society of Mechanical Engineers) https://www.asme.org 9 Mayıs 2018 tarihinde yayımlanan bu yazı, 
Anıl Yıldız tarafından dilimize çevrilmiştir.  

2 Jean Thilmany bağımsız yazar.

Jean Thilmany2

Sürücüsüz Arabaların 
Siste Görmesine Yardım 
Eden Sistem 

System Helps Self-driving Cars See in Fog1

Y eni bir MIT (Massachusetts 
Institute of Technology) 

sistemi, sürücüsüz araçların 
siste güvenli bir şekilde yol 
almasına rehberlik etmek 
için halihazırdaki ışıklı radar 
sistemini, üzerine eklemeler 
yaparak geliştiriyor.

Sürücüsüz araçlar, Amerika sokakla-
rında bir süredir test modunda kendi 
kendilerini sürüyor. Ama, yerleşik yön 
bulma sistemleri, çok ve hatta az sisli 
havalarda bile güvenli bir şekilde ma-
nevra yapmalarına yardımcı olamıyor. 
Sonunda anlaşıldı ki ışık parçacıkları, 
araca rehberlik eden kameralara ula-
şamadan önce su damlalarından sıçrı-

yor. Işığın bu yayılması durumu, yoğun 
sisli durumlarda büyük yön bulma zor-
lukları yaratıyor.

MIT’deki araştırmacılar bu soruna karşı 
bir çözüm üretmeye çalışıyorlar. Sü-
rücüsüz araçların, siste güvenli bir şe-
kilde yönlerini belirleyebilmeleri için, 
saklı cisimlerin derinliğini algılayıp 
uzaklığını ölçebilen bir sistem geliştir-
diler.

Araştırmacılar, dönüm noktası olabi-
lecek bu buluşlarını, direksiyonunun 
başında yedek bir acil durum sürücü-
sü bulunan ve Uber tarafından çalış-
tırılan bir sürücüsüz arabanın, Tem-
pe/ARIZONA’da sokaktaki bir kadına 
çarpmasından iki gün sonra, 18 Mart 

tarihinde açıkladılar. Kaza 22.00’da 
olmuştu, ama hava berraktı ve nemli 
değildi. Yani, sürücüsüz araç yön bul-
ma sistemleri için tek mesele sis değil. 
Ama, onun da bir problem teşkil ettiği 
çok açık.

‘‘Siste neden göremiyoruz? Çün-
kü, sis, ışık ışınlarını kırıp, insan 
gözüne ulaşan bilgileri karış-
tırarak net bir görüntü bilgisi 
alınmasını imkansız hale getiri-
yor.’’

Guy Satat, yüksek lisans öğrencisi, 
MIT Medya Laboratuvarı
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Bu sorunun bir kısmı, tüm radar sis-
temlerinin aynı olmamasından kay-
naklanıyor. Örneğin, uçaklara piste iniş 
sırasında rehberlik eden radarlar, uzun 
dalga boyuna ve düşük frekanslara 
sahip radyo dalgaları kullanır. Bu rad-
yo dalgaları sürücüsüz araç navigas-
yonları için yeterli çözünürlükte geri 
dönüşler sağlayamaz. Röntgen ışınları 
gibi elektromanyetik tayftaki yüksek 
dalga boyuna sahip ışınlar ise değişik 
türdeki malzemeleri birbirinden ayırt 
etmekte iyi bir iş çıkaramaz. MIT Med-
ya Laboratuvarındaki Kamera Kültü-
rü Grubu’nda yüksek lisans öğrencisi 
olan ve araştırmayı grup lideri Ramesh 
Raskar’ın altında sürdüren Guy Satat, 
bu özelliğin bir ağacı bir kaldırım ta-
şından ayırt etmek için gerekli oldu-
ğunu dile getiriyor.

Bunun yerine, günümüz otonom yön 
bulma sistemleri çoğunlukla, her sani-
yede milyonlarca kızılötesi lazer ışını 
gönderdikten sonra ne kadar sürede 
geri döndüklerini ölçerek cisimlere 
olan mesafeleri ölçen ışık ve mesafe 
belirleme (LiDAR) teknolojilerine da-
yanmaktadır. Fakat, Satat, bu tekno-
lojiler güncel olarak ‘‘ortamda sis yok-

muş gibi sisin içinden göremiyorlar,’’ 
diyor.

Satat, ‘‘Yoğun, hareketli ve heterojen 
özellikleri olan gerçekçi sislerle uğra-
şıyoruz.’’ diyor ve ‘‘Yoğun ve daha az 
yoğun sisli kısımlardan oluşan, sürekli 
hareket eden ve değişen bir durum.’’ 
diye de ekliyor.

Satat ve takımı, insan ve hayvanların 
görmek için bel bağladığı görünür ol-
maya yakın daha hassas, daha kısa ışık 
ışınlarını kullanacak bir yöntem ara-
maya başladılar.

Satat, ‘‘Siste neden göremiyoruz?’’ diye 
soruyor. Cevabı da "Çünkü, sis, ışık 
ışınlarını kırıp, insan gözüne ulaşan 
bilgileri karıştırarak net bir görüntü  
alınmasını imkansız hale getiriyor.’’ 
şeklinde veriyor.

MIT’li araştırmacıların yeni sistemi ha-
lihazırdaki ışıklı radar teknolojisi üze-
rine inşa ediliyor. Kısa patlamalı lazer 
ışıklarını formlarla bulanık bir man-
zaraya ateşleyen uçuş zamanlı bir ka-
mera kullanıyorlar. Bu formlar -bizim 
ilgilendiğimiz durumda sis oluyor- ışık 
fotonlarını dağıtıyorlar.

Doğruca sisin üzerinden geçen foton-
lar, sisteme girmenin en hızlı yoludur, 
çünkü bunlar yoğun bulut benzeri 
malzemelerde dağılmazlar.

Satat, ‘‘Düz bir doğrultuyla gelen fo-
tonlar sensöre ilk önce ulaşacaktır, 
bazıları daha sonra, ama çoğunluğu 
sensöre varmadan önce yüzlerce ve 
binlerce kez dağılacaktır. Bu durumda, 
sensöre ulaşmaları tabi ki çok daha 
uzun zaman alacaktır.’’ diyor.

Kamera kendisine saniyenin 56 tril-
yonunda bir ulaşan fotonları sayar ve 
yerleşik algoritmalar her biri 1,024 pik-
sellik sensörlere ulaşan ışığın katettiği 
mesafeyi hesaplar. Bu yöntem, daha 
önceki sistemleri engelleyen sis yo-
ğunluğundaki değişimlerle başa çıka-
bilmeyi mümkün kılar. Satat, bu yön-
temin, diğer bir deyişle, her pikselin 
farklı türde bir sis gördüğü durumların 
üstesinden gelebildiğini belirtiyor.

Sistem böyle yaparak, ışığı dağıtan 
malzemenin içinde ya da arkasında 
saklı olan nesnelerin üç boyutlu gö-
rüntülerini yaratıyor.

Satat, ‘‘Sistemin çok daha geniş ara-
lıklardaki sis koşullarında çalışmasına 
yardım eden, sis ve sisin yoğunluğu 
hakkında herhangi bir ön bilgiye ihti-
yaç duymuyoruz.’’ diyor.

MIT laboratuvarı, aynı zamanda insan 
derisi gibi ışığı dağıtan diğer malze-
melerin üzerinden de nesneleri gö-
rebilmek için görünür ışık aralığında 
çalışan bir kamera kullanmıştır. Bu uy-
gulamanın zamanla röntgene alterna-
tif olarak kullanılabileceği belirtiliyor.

Kötü hava koşullarında sürüş, sürücü-
süz araç teknolojisi için kalan son en-
gellerden biridir. Satat, bu yeni tekno-
loji, sürücüsüz araçları sisli havalarda 
‘‘süper sürücü’’ler haline getirerek bu 
engeli de aşabilir, diye belirtiyor.

Satat son olarak, ‘‘Sürücüsüz araçların 
süper bir görüşe ihtiyacı vardır. Bizim 
onları sürdüğümüzden daha iyi ve gü-
venli bir şekilde sürülmelerini isteriz. 
Ama, aynı zamanda, sis, yağmur veya 
kar gibi bizim süremediğimiz koşullar-
da da kendi kendilerini sürebilmeliler.’’ 
diyor.

Guy Satat, uçuş zamanlı kamera kullanan grubunun sistemine dönen görüntüleri kontrol ediyor. 
Melanie Gonick / MIT


