
	 Journal	of	Current	Researches	on	Engineering,	
Science	and	Technology		

(JoCREST)	

Year:	2017	

Volume:	3	

Issue:	2	

	
	 	 	doi:	10.26579/jocrest-3.2.1	

	

Adaptive	Traffic	Signal	Control	with	Radial	Basis	Function	
Networks	

Burcu	ÇAĞLAR	GENÇOSMAN1	
Keywords	

Adaptive	traffic	
signal	control,	
neural	networks,	
radial	basis	

function	networks,	
traffic	simulation.	

Abstract	
In	 this	 study,	 a	 real-world	 isolated	 signalized	 intersection,	 which	 is	
controlled	 by	 the	 fixed-time	 signalization	 system,	 is	 considered.	 The	
numbers	 of	 arrivals	 are	 determined	 by	 the	magnetic	 sensors	 embedded	 to	
lanes,	and	recorded	 to	 the	database.	 In	order	 to	 find	 the	appropriate	green	
time	 for	 each	 phase	 considering	 the	 adaptive	 traffic	 signal	 control	 system,	
the	 number	 of	 arrivals	 are	 grouped	 for	 a	 specific	 time	 interval,	 and	
simulations	 are	 performed	 using	 the	 arrivals	 and	 other	 information	 about	
vehicle	 movements	 gathered	 from	 the	 real	 world.	 Thus,	 the	 data	 set	 is	
constructed	 with	 arrivals	 and	 green	 times	 for	 each	 lane.	 One	 of	 the	 most	
popular	 artificial	 neural	 network	 (ANN)	method;	 the	Radial	Basis	 Function	
(RBF)	network	is	developed	to	predict	the	green	times	with	adaptive	traffic	
signal	control	system.	The	RBF	network	structure	includes	one	hidden	layer,	
four	 input	 neurons	 and	 four	 output	 neurons	 representing	 the	 arrivals	 and	
the	green	times	for	each	lane	respectively.	The	dataset,	which	consists	of	the	
data	 collected	 from	 the	actual	 system	 for	 the	 specific	 time	 interval	 and	 the	
green	 times	determined	by	 the	 simulation,	 is	divided	 into	 training	and	 test	
sets.	 Then,	 these	 sets	 are	 used	 to	 analyze	 the	 performance	 of	 the	 RBF	
network.	 The	 estimated	 green	 times	 obtained	 by	 the	 RBF	 network	 is	
compared	 with	 the	 simulation	 outputs,	 and	 it	 is	 discovered	 that	 the	 RBF	
network	is	a	successful	method	to	predict	adaptive	green	times.	
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Özet	
Bu	 çalışmada	 sabit	 zamanlı	 sinyalizasyon	 sistemine	 sahip	 gerçek	 bir	 izole	
sinyalize	 kavşak	 ele	 alınmıştır.	 Kavşakta	 bulunan	 şeritlere	 yerleştirilen	
manyetik	 sensörler	 ile	 sisteme	gelen	araç	 sayıları	 anlık	olarak	veritabanına	
kaydedilmiştir.	 Tam	 trafik	 uyarmalı	 adaptif	 sinyalizasyon	 göz	 önünde	
bulundurularak,	her	faz	 için	uygun	adaptif	yeşil	süreleri	bulmak	için	gerçek	
sistemden	 kavşağa	 gelen	 araç	 sayıları	 belirli	 bir	 zaman	 aralığı	 için	
gruplandırılmış	 ve	 sistemden	 toplanan	 diğer	 kavşak	 girdi	 parametreleri	 de	
kullanılarak	 simülasyonlar	 gerçekleştirilmiştir.	 Böylece	 her	 şerit	 için	 geliş	
adetlerini	ve	adaptif	yeşil	süreleri	barındıran	bir	veritabanı	oluşturulmuştur.	
Adaptif	sinyal	kontrol	sistemi	ile	yeşil	sürelerin	tahmin	edilmesinde,	popüler	
Yapay	 Sinir	Ağı	 (YSA)	modellerinden	olan	Radyal	Tabanlı	 Fonksiyon	 (RBF)	
ağları	 kullanılmıştır.	 RBF	 ağı	 gelişleri	 temsil	 eden	 bir	 girdi	 katmanı,	 yeşil	
süreleri	 temsil	 eden	bir	 çıktı	 katmanı	 ve	 bir	 gizli	 katmandan	oluşmaktadır.	
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Belirli	 aralıklarda	 toplanan	 geliş	 adetlerini	 ve	 bu	 geliş	 adetlerine	 göre	
simülasyon	 ile	belirlenen	adaptif	yeşil	 süreleri	barındıran	veritabanı	eğitim	
ve	 test	 kümesine	 ayrılmıştır.	 Bu	 kümeler	 RBF	 ağının	 eğitiminde	 ve	
performans	analizinde	kullanılmıştır.	RBF	ağı	ile	tahmin	edilen	yeşil	süreler	
simülasyon	çıktıları	 ile	karşılaştırılmış	ve	RBF	ağının	adaptif	yeşil	 sürelerin	
tahmininde	başarılı	bir	yöntem	olduğu	gözlenmiştir.	

1.	Giriş	

Kentsel	 alanlarda	 araç	 trafiğinin	 artması	 trafik	 akışının	 verimliliğini	 olumsuz	
etkilemekte,	 trafik	 tıkanıklığına	 ve	 dolayısıyla	 uzun	 seyahat	 sürelerine	 neden	
olmaktadır.	Bu	durum	kavşak	noktalarında	etkisini	daha	da	göstermektedir.	Her	ne	
kadar	 yerel	 yönetimler	 yolları	 genişleterek	 kapasitelerini	 arttırsa	 da	 kavşak	
noktaları	darboğaz	oluşturmaktadır.	Dolayısıyla	kavşak	noktalarının	trafik	akımına	
uygun	 olarak	 kontrol	 edilmesi	 trafik	 akışının	 verimliliğini	 olumlu	 yönde	
etkileyecektir.		
Kavşakların	 kontrolü,	 yerel	 yönetimlerin	 en	 çok	 zorlandıkları	 konuların	 başında	
gelmekle	 beraber	 kentsel	 ulaşımın	 düzenlenmesinde	 birinci	 derecede	 önem	
taşımaktadır.	Kavşak	kontolünde	en	önemli	unsurlardan	biri	de	sinyalizasyondur.	
Ulaşım	 sistemlerindeki	 sorunların	 giderilmesi	 için	 optimum	 sinyal	 zamanlama	
planlarına	 	 ihtiyaç	 vardır.	 Gerçek	 sistemin	 ihtiyacını	 karşılayamayan	 bir	
sinyalizasyon	 politikası	 kavşaklarda	 kuyruklanmaya,	 uzun	 bekleme	 sürelerine,	
durma	 ve	 beklemelerden	 dolayı	 zararlı	 gazların	 salınımının	 atmasına	 ve	 sonuç	
olarak	kavşak	maliyetinin	artmasına	sebep	olmaktadır.	Diğer	taraftan,	başarılı	bir	
sinyalizasyon	 sistemi	 ile	 trafik	 akışının	 verimliliği	 arttırılabilir	 ve	 bunun	 sonucu	
olarak	beklemelerin	azalmasıyla	konfor	arttırılabilir,	durma	ve	bekleme	yüzünden	
meydana	gelen	zararlı	gazların	salınımı	azaltılarak	çevre	şartları	iyileştirilebilir	ve	
ulaşım	 güvenliği	 arttırılarak	 kavşak	 kapasitesi	 daha	 etkin	 kullanılabilir	 (Murat,	
1996).	
Sinyalizasyon	sistemleri	genel	olarak	koordine	ve	izole	sistemler	olmak	üzere	ikiye	
ayrılır.	Koordine	sinyalizasyon	sistemlerinde	birbirine	yakın	kavşaklarda	duruşları	
azaltmak	amacıyla	sinyalizasyon	sistemleri	bağlantılı	çalışırlar.	Koordine	sistemler	
senkronize,	 alternatif,	 progresif	 ve	 arazi	 trafik	 kontrolü	 sistemleri	 şeklinde	
gruplandırılabilir.	Diğer	taraftan,	izole	sinyalizasyon	sistemlerinde	birbirine	yakın	
kavşaklardaki	 sinyalizasyon	 sistemleri	 arasında	 bir	 bağlantı	 yoktur.	 İzole	
sinyalizasyon	 sistemleri	 sabit	 zamanlı,	 trafik	 uyarmalı,	 yaya	 uyarmalı	 ve	 el	 ile	
kumandalı	 sistemler	 olmak	 üzere	 dört	 grupta	 toplanabilir.	 Trafik	 uyarmalı	
sistemler	 yarı	 trafik	 uyarmalı	 ve	 tam	 trafik	 uyarmalı	 sistemler	 şeklinde	 kendi	
içinde	 de	 ikiye	 ayrılır	 (Murat,	 1996).	 Bu	 sınıflandırmanın	 bir	 benzeri	 Angulo	 vd.	
(2011)	 tarafından	 yapılmış	 ve	 sinyalizasyon	 sistemleri	 iki	 ana	 başlıkta	
toplanmıştır.	 Birinci	 grupta	 yer	 alan	 adaptif	 olmayan	 trafik	 sinyal	 kontrol	
yaklaşımları	 bir	 önceki	 sınıflandırmada	 sabit	 zamanlı	 sinyalizasyon	 sistemlerine	
karşılık	gelmekte	ve	 statik	 ve	dinamik	 sistemler	olmak	üzere	 ikiye	ayrılmaktadır.	
Bu	 gruptaki	 dinamik	 yöntemler	 günün	 zaman	 aralıklarına	 bölünüp	 sinyal	
sürelerinin	bu	aralıklarda	değişmesi	şeklindedir.	İkinci	grupta,	adaptif	trafik	sinyal	
kontrol	yaklaşımları	yer	almaktadır	ve	bu	yaklaşımlar	tam	trafik	uyarmalı	sistemler	
olarak	 da	 gruplandırılabilir.	 Adaptif	 yöntemler	 gerçek	 zamanlı	 olarak	 trafik	
akışındaki	değişikliklere	göre	sinyal	zamanlama	planlarını	uygularlar	(Angulo	vd.,	
2011).	
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Başarılı	 bir	 trafik	 sinyal	 kontrolü,	 adaptif	 bir	 karakteristikle	 gerçek	 zamanlı	 bir	
kontrol	 sağlayarak	 trafik	 taleplerine	 çevrimiçi	 optimum	 süre	 planları	 ile	 cevap	
vermelidir	(Liu,	2007).	Ancak,	trafik	kontrol	sistemlerinin	doğrusal	olmayan	yapısı	
geleneksel	 yöntemlerin	 başarılı	 çözümler	 üretememesine	 sebep	 olmuştur.	 Diğer	
taraftan,	hızla	gelişen	bilgisayar	teknolojileri	ile	yapay	zeka	teknikleri	kullanılarak	
doğrusal	 olmayan	 problemlerin	 çözümünde	 başarılı	 sonuçlar	 elde	 edilebilmiştir.	
Dolayısıyla,	 bulanık	 mantık,	 yapay	 sinir	 ağları	 (YSA),	 evrimsel	 algoritmalar	 ve	
takviyeli	öğrenme	(reinforcement	learning)	gibi	yapay	zeka	teknikleri	trafik	sinyal	
kontrol	problemleri	çözümünde	de	başarılı	sonuçlar	üretebilir	(Liu,	2007).	Çalışma	
kapsamında	 yapılan	 literatür	 araştırmasında	 trafik	 sinyal	 kontrolünde	 özellikle	
YSA’nın	başarılı	olduğu	görülmüştür.	Ancak	bilindiği	kadarıyla	YSA	türlerinden	biri	
olan	 Radyal	 Tabanlı	 Fonksiyon	 (RBF)	 ağları	 henüz	 adaptif	 yeşil	 sürelerin	
tahmininde	kullanılmamıştır.	Bu	anlamda	izole	sinyalize	bir	kavşakta	adaptif	yeşil	
sürelerin	 tahmin	 edilmesi	 probleminde	 RBF	 ağının	 ilk	 kez	 kullanılması	 ve	
performans	analizinin	yapılması	literatüre	önemli	bir	katkı	sağlamaktadır.		

Bu	 çalışmada	 Şekil	 1’de	 görülen	 Kayseri	 ili	 Talas	 ilçesinde	 izole	 sinyalizasyon	
sistemine	 sahip	 bir	 kavşak	 ele	 alınmıştır.	 Mevcut	 durumda	 kavşakta	 adaptif	
olmayan	 sinyal	 kontrol	 yaklaşımlarından	 (sabit	 zamanlı	 sinyalizasyon)	 statik	
sistem	 devrededir.	 Kavşakta	 bulunan	 caddeler;	 Yavuz	 Sultan	 Selim	 caddesi	 ve	
Mehmet	 Akif	 Ersoy	 caddesi	 günün	 farklı	 saatlerinde	 gözlemlendiğinde,	 genelde	
Yavuz	Sultan	Selim	caddesinde	 trafik	akışının	daha	 fazla	olduğu	 tespit	 edilmiştir.	
Sabit	 sinyal	 süresi	 ile	 yönetilen	 kavşakta	 günün	 belli	 saatlerinde	 Mehmet	 Akif	
Ersoy	 caddesine	 yeşil	 ışık	 süresi	 fazla	 gelmektedir;	 diğer	 taraftan,	 Yavuz	 Sultan	
Selim	caddesinde	yeşil	 ışık	süresi	yeterli	olmamakta	ve	kuyruklanmalar	meydana	
gelmektedir.	 Bu	 dengesizliğin	 giderilmesi	 için	 yeşil	 ışık	 sürelerinin	 trafik	
yoğunluğuna	göre	adaptif	olarak	belirlenmesi	gerekmektedir.	Bu	amaçla	çalışmada	
mevcut	 durumda	 kullanılan	 adaptif	 olmayan	 statik	 sinyalizasyon	 sistemine	
alternatif	olarak	adaptif	sinyalizasyon	sistemi	geliştirilmiştir.		

Şekil	1.	Kayseri	Talas	ilçesi	Kiler	Kavşağı	
	

	

	
	

	

	
	

	
	

	

	
Statik	 sinyalizasyon	 sistemleri,	 önceden	 zamanları	 saptanan	 bir	 programla	 faz	
sıralarının	 düzenlendiği	 sistemlerdir.	 Bu	 sistemler	 kavşağa	 farklı	 yönlerden	
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yaklaşan	taşıt	ve	yaya	trafiğine,	önceden	hazırlanmış	zaman	programlarına	uygun	
sıra	 ile	 geçiş	 hakkı	 vermektedir.	 Çeşitli	 yönlerden	 kavşağa	 yaklaşan	 trafiğe	
verilecek	 geçiş	 hakkı	 süreleri	 (yeşil	 süreler)	 ortalama	 trafik	 yükü	 değerine	 göre	
saptanır.	 Bu	 nedenle	 bu	 sistemin	 başarılı	 olabilmesi	 için	 mümkün	 mertebe	 çok	
sayıda	 ve	 dikkatli	 trafik	 sayımlarının	 yapılması	 gerekmektedir.	 Mevcut	 duruma	
alternatif	 olarak	 önerilen	 adaptif	 sinyalizasyon	 sistemlerinde	 ise,	 yaklaşım	
kollarının	hepsinden	sürekli	olarak	uyarı	alınır	ve	devre	süresi	ile	kırmızı	ve	yeşil	
süreleri,	 uyarı	 alınan	 yaklaşım	 kollarındaki	 trafik	 yoğunluklarına	 göre	
değiştirilerek	otomatik	olarak	düzenlenir.	Bu	sistemler,	 trafik	akış	yoğunluklarını	
dikkate	 alarak	 geliş	 hakkı	 ve	 süresi	 sağladıklarından,	 toplam	 gecikmeleri	
minimuma	indiren	en	ideal	sistemlerdir	(Murat,	1996).	
Bu	çalışmanın	amacı,	kuyrukta	beklemeleri	en	aza	indirecek,	araç	gelişlerine	göre	
dinamik	olarak	güncellenecek	adaptif	bir	sinyalizasyon	sisteminin	geliştirilmesidir.	
Bu	 amaçla	 ilk	 adımda	 kavşaktaki	 şeritlerden	 araç	 geliş	 bilgileri	 toplanmış	 ve	
kavşak	 ile	 ilgili	 genel	 parametreler	 belirlenmiştir.	 Geliş	 bilgilerinin	 tespitinde	
literatürde	kullanılan	yöntemler	görüntü	tabanlı	ve	sensör	tabanlı	sistemler	olmak	
üzere	 iki	 ana	 başlıkta	 gruplandırılabilir.	 Görüntü	 tabanlı	 sistemler	 kuyruk	
uzunluklarını	vermekle	birlikte	alt	yapı	ve	kurulum	maliyeti	yüksek	sistemlerdir.	
Diğer	 taraftan	 sensör	 tabanlı	 sistemler	 ile	 kuyrukta	 bekleyen	 araç	 sayısı	 elde	
edilebilmekte	dolayısıyla	çok	daha	kesin	veriler	elde	edilebilmektedir.	Bu	sensörler	
bakım	gerektirmeyen,	enerji	gereksinimi	oldukça	düşük	(pil	ömrü	10	yıl)	 ,	küçük	
boyutları	nedeniyle	yerleştirilmesi	kolay	ve	kablosuz	 iletişim	gerçekleştirebilecek	
niteliklere	sahiptir.	Bu	çalışmada	düşük	ilk	yatırım	maliyetine	sahip	olması	ve	geliş	
bilgilerinin	 daha	 sağlıklı	 elde	 edilebilmesi	 avantajlarından	 dolayı	 kavşak	 verileri	
(şeritlere	gelen	araç	sayıları)	kablosuz	manyetik	sensörler	yardımıyla	toplanmıştır.	
Araç	 geliş	 adetleri	 ve	 kavşak	 parametreleri	 kullanılarak	 mevcut	 sistemin	
simülasyonu	 Sidra	 Intersection	 5.1	 kullanılarak	 yapılmış	 ve	 sistemin	 çıktı	
parametreleri	 belirlenmiştir.	Mevcut	 duruma	 alternatif	 olarak	 geliştirilen	 adaptif	
sinyalizasyon	 sistemi	 için	 de	 simülasyonlar	 yapılmış	 ve	 adaptif	 yeşil	 süreler	
belirlenmiştir.	Çalışmanın	sonraki	aşamasında	sisteme	gelen	araç	adetlerine	göre	
yeşil	 sürelerin	 adaptif	 olarak	 gerçek	 zamanlı	 belirlenmesi	 amacıyla	 bir	 RBF	 ağı	
geliştirilmiştir.	 RBF	 ağında	 eğitim	 ve	 test	 kümesi	 olarak	 kullanılacak	 veritabanı	
simülasyon	çıktıları	ile	oluşturulmuştur.	RBF	ağı	eğitim	verileri	ile	eğitilmiş	ve	test	
verileri	ile	performansı	analiz	edilmiştir.	Performans	analizinde	RBF	ağının	adaptif	
yeşil	 süreleri	 %72,5	 oranında	 birebir	 (±0	 sn	 toleransla)	 doğru	 tahmin	 ettiği,	
%97,25	 oranında	 ±1	 sn	 toleransla	 ve	 %100	 oranında	 ±2	 sn	 toleransla	 doğru	
tahmin	 ettiği	 gözlenmiştir.	 Bilindiği	 kadarıyla	 daha	 önce	 izole	 sinyalize	
kavşaklarda	 yeşil	 sürelerin	 tahmininde	 RBF	 ağı	 kullanılmamıştır.	 Dolayısıyla	 bu	
yöntemin	 geliştirilmesi	 ve	 performans	 analizinin	 yapılması	 literatüre	 önemli	 bir	
katkıdır.		

Bu	çalışmanın	ikinci	bölümünde	literatür	taramasına	yer	verilmiş,	üçüncü	bölümde	
veri	analizi,	mevcut	sistem	ve	alternatif	sistemin	simülasyonları	ve	tahmin	yöntemi	
olarak	 geliştirilen	 RBF	 ağı	 ve	 özellikleri	 anlatılmıştır.	 Son	 bölümde	 ise	 sonuçlar	
kısmına	yer	verilmiştir.			
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2.	Literatür	Taraması	

Karmaşık	 yapıya	 sahip	 ulaşım	 sistemlerinde	 araç	 yoğunluğunun	 artmasıyla	
sorunların	çözümü	de	zorlaşmaktadır.	Ulaşım	sorunlarının	çözümü	için	literatürde	
şimdiye	 kadar	 pek	 çok	 çalışmanın	 gerçekleştirildiği	 görülmüştür.	 Son	 yıllarda	
bilgisayar	teknolojisindeki	ve	trafik	simülasyon	yazılımlarındaki	gelişmeler	sinyal	
kontrolü	amacıyla	gerçekleştirilen	çalışmaları	olumlu	etkilemiş	ve	bu	çalışmaların	
artmasını	 sağlamıştır.	 Literatürde	 yapılan	 çalışmalar	 incelendiğinde	 izole	 ve	
koordine	sistemlerde	yapay	zeka	tekniklerinin	başarılı	olduğu	YSA,	bulanık	mantık,	
takviyeli	öğrenme	ve	Q-öğrenme	(Q-learning)	uygulamalarının	çoğunlukta	olduğu	
görülmüştür.	 Bu	 bölümde	 sinyalize	 kavşak	 sistemlerinde	 yeşil	 sürelerin	 tahmin	
edilmesi	 amacıyla	 gerçekleştirilen	 çalışmalara	 ve	 geliştirilen	 algoritmalara	 yer	
verilmiştir.		

YSA	yöntemi	ile	sinyalize	kavşaklarda	yeşil	ışık	sürelerinin	optimum	planı	ile	ilgili	
yapılan	 temel	 çalışmalardan	 biri	 Spall	 ve	 Chin’e	 (1997)	 aittir.	 Yazarlar,	
Manhattan’daki	bağlantılı	9	kavşak	noktasını	ele	almışlar	ve	mevcut	durumda	sabit	
yeşil	 ışık	süreleri	uygulanan	9	trafik	lambasında	çevrimiçi	verilerle	yeşil	 ışık	süre	
optimizasyonu	yapmışlardır.	24	saatlik	bir	günü	4	saatlik	8	periyoda	ayırmışlar	ve	
90	gün	için	ele	alınan	kavşak	ağıda	21	şeritte	her	çevrimdeki	araç	kuyruğu	ve	11	
düğüm	 noktasına	 gelen	 araç	 sayısı	 verilerini	 gözlemlemişlerdir.	 Geliştirdikleri	
STRAC	yönteminde	YSA’dan	faydalanmışlardır.	 İleri	beslemeli	 iki	gizli	katmandan	
(10	 ve	 12	 düğümlü)	 oluşan	 YSA	modelinde	 giriş	 katmanında	 42	 adet	 düğüm	 ve	
çıkış	 katmanında	 9	 trafik	 ışığı	 için	 elde	 edilen	 yeşil	 ışık	 sürelerini	 veren	 9	 çıktı	
düğümü	 bulunmaktadır.	 60	 günlük	 veri	 ile	 YSA	 eğitilmiş	 ve	 sonraki	 30	 gün	 için	
tahminler	oluşturulmuştur.	Elde	edilen	yeşil	süreleri	sabit	yeşil	ışık	uygulaması	ile	
karşılaştırıldığında	 kuyrukta	 beklemelerin	 %10	 oranında	 azaldığı	 gözlenmiştir.	
Sonuç	 olarak	 yazarlar	 YSA	 yönteminin	 birden	 fazla	 koordine	 kavşakta	 etkin	 bir	
şekilde	uygulanabileceğini	göstermişlerdir.		

Srinivasan	 vd.	 (2006)	 çalışmalarında	 Singapur’da	 130	 düğüm	noktasından	 ve	 25	
sinyalize	kavşaktan	oluşan	geniş	bir	trafik	ağını	ele	almışlardır.	Yazarlar	bu	trafik	
alanındaki	 araçlar	 için	 ortalama	 gecikmeyi	 ve	 ortalama	 duruş	 süresini	minimize	
etmek	 için	 çok	ajanlı	 bulanık	bir	YSA	yöntemi	 geliştirmişlerdir.	Trafik	 verileri	 ve	
takviyeli	 öğrenme	 verileri	 girdi	 olarak	 kullanılmış,	 bulanık	 YSA	 ile	 bir	 evrimsel	
algoritma	 bu	 girdileri	 kullanarak	 25	 sinyalize	 kavşak	 için	 optimum	 sinyal	
planlarını	 üretmiştir.	 Bu	 çalışmada	 her	 sinyalize	 kavşaktaki	 girdi	 parametreleri	
bağımsız	 olarak	 değerlendirilmiş	 ve	 her	 kavşak	 için	 bir	 ajan	 kullanılmıştır.	 Bu	
ajanlar	 ile	 girdi	 parametreleri	 yönteme	 verilmiş	 ve	 planlar	 oluşturulmuştur.	
Yazarlar	 geliştirdikleri	 yöntemi	 test	 etmek	 için	 PARAMICS	 simülasyon	
programından	 yararlanmışlardır.	 Bütün	 trafik	 ağı	 bu	 programda	modellenmiş	 ve	
üç	 farklı	 senaryo	 oluşturulmuştur.	 Birinci	 senaryoda	 sadece	 sabah	 zirve	 zaman	
aralığı	 olan	 7.30-9.00	 saatleri	 arasında,	 ikinci	 senaryoda	 gündüz	 iki	 zirve	 zaman	
aralığı	 olan	 7.30-9.00	 ve	 10.30-12.00	 saatleri	 arasında	 ve	 üçüncü	 senaryoda	 24	
saatlik	simülasyon	yapılmıştır.	Üç	senaryoda	da	başarılı	sonuçlar	üreten	hibrit	YSA	
tabanlı	çok	ajanlı	yöntem	ile	sistemdeki	her	aracın	ortalama	gecikme	süresi	%78	
ve	ortalama	duruş	süresi	%85	azaltılmıştır.	
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Angulo	 vd.	 (2011)	 trafik	 sinyal	 optimizasyonu	 için	 iki	 aşamalı	 (çevrimdışı	 ve	
çevrimiçi)	 bir	 yöntem	 geliştirmişlerdir.	 İlk	 olarak	 çevrimdışı	 aşamada,	 bir	
kavşaktaki	 olası	 trafik	 davranışlarını	 tespit	 etmeye	 çalışmışlardır.	 Sürücülerin	
trafik	davranışlarını	 tespit	etmek	 için	haftanın	belli	günleri	 seçilmiş	ve	bu	günler	
beş	dakikalık	zaman	aralıklarına	bölünmüştür.	Sonrasında	yerleştirilen	sensörlerle	
bu	zaman	aralıklarında	 ilgili	 şeritlerdeki	 toplam	araç	sayısı	 tespit	edilmiştir.	Veri	
toplama	 aşamasından	 sonra	 zaman	 aralıklarında	 başlangıç-varış	 şeritlerindeki	
toplam	 araç	 sayısını	 temsil	 eden	 başlangıç-varış	matrisini	 tahmin	 etmek	 için	 bir	
matematiksel	model	geliştirilmiş	ve	aynı	zaman	aralığında	bütün	şeritlerdeki	araç	
sayıları	 dikkate	 alınarak	 bir	 şeritteki	 aracın	 diğer	 şeritlere	 gitme	 olasılığı	
hesaplanmış	 ve	 bulanık	 kümeler	 ile	 sürücü	 davranışları	 tespit	 edilmiştir.	
Çevrimdışı	 aşamanın	 son	 adımı	 olarak	 sürücü	 davranışları	 için	 optimum	 süre	
planları	 hesaplanmıştır.	 Yazarlar	 benzer	 aşamaları	 çevrimiçi	 aşamada	 da	 tekrar	
etmişlerdir.	Çevrimiçi	aşamada	anlık	hesaplanan	toplam	araç	sayıları	ile	başlangıç-
varış	 matrisi	 tahmin	 edilmiş,	 bulanık	 kümeler	 ile	 mevcut	 davranış	 tespit	 edilip,	
çevrimdışı	 aşamada	 belirlenen	 davranışlarla	 karşılaştırılarak	 eşleştirme	 yapılmış	
ve	 yine	 çevrimdışı	 aşamada	 ilgili	 davranış	 için	 tespit	 edilen	 optimum	 süre	 planı	
çevrimiçi	 sistemde	 uygulanmıştır.	 Bu	 şekilde	 çevrimdışı	 aşamada	 yapılan	
hesaplamalar	 çevrimiçi	 aşamada	 sisteme	dahil	 edilmiş	 ve	 adaptif	 bir	 sistem	elde	
edilmiştir.	 Yazarlar	 son	 olarak	 geliştirdikleri	 sistemi	 adaptif	 olmayan	 statik	 ve	
dinamik	sistemlerle	karşılaştırmışlar	ve	geliştirilen	algoritmanın	adaptif	olmayan	
yöntemlere	göre	daha	başarılı	olduğunu	göstermişlerdir.	

Prashanth	 ve	 Bhatnagar	 (2011)	 Q-öğrenmeli	 takviyeli	 öğrenme	 algoritmasının	
adaptif	trafik	sinyal	kontrolünde	başarılı	olabileceğini	göstermek	için	farklı	kavşak	
tiplerinde	çalışmalar	yapmışlardır.	Takviyeli	öğrenme	yönteminde	önceden	eğitim	
söz	 konusu	 değildir	 ve	 yöntem	 anlık	 verilere	 göre	 ağırlıklarını	 ayarlayarak	 çıktı	
üretir.	Dolayısıyla	adaptif	sinyal	kontrolünde	anlık	sinyal	planlarını	mevcut	 trafik	
durumuna	 göre	 oluşturabilir.	 Yazarlar	 takviyeli	 öğrenme	 algoritmalarından	
başarısı	 kanıtlanmış	Q-öğrenme	 fonksiyonu	 ile	 bir	 takviyeli	 öğrenme	 algoritması	
geliştirmişler	ve	bu	yöntemi	dört	farklı	algoritma	ile	karşılaştırmışlardır.	Deneyleri	
gerçekleştirmek	 için	GLD	simülasyon	programından	 faydalanmışlar	ve	dört	 farklı	
kavşak	 ağı	 problemini	 simülasyonda	 modellemişlerdir.	 Birinci	 problemde	 iki	
sinyalize	 kavşak,	 ikinci	 problemde	 2x2’lik	 bir	 matris	 olarak	 düşünülebilen	 dört	
sinyalize	kavşak,	üçüncü	problemde	3x3’lük	bir	matris	olarak	düşünülebilen	dokuz	
sinyalize	kavşak	ve	son	problemde	sekiz	sinyalize	kavşak	mevcuttur.		Girdi	verileri	
olarak	var	olan	bir	kavşaktan	veri	toplanıp	dağılımlar	tespit	edilmiş	ve	simülasyon	
programına	eklenmiştir.	Bütün	algoritmalar	için	5000	koşum	simülasyon	yapılmış	
ve	 araçların	 ortalama	 gecikme	 süreleri	 ve	 maksimum	 araç	 sayıları	
değerlendirilmiştir.	 Bu	 değerlendirme	 kriterleri	 baz	 alındığında	 ve	 diğer	
yöntemlerle	 karşılaştırıldığında,	 Q-öğrenme	 algoritması	 yöntemi	 ile	 minimum	
gecikme	ve	maksimum	akış	sağlandığı	gözlenmiştir.		

Gündoğan	 vd.	 (2014)	 çalışmalarında	 ISPAK	 firması	 tarafından	 geliştirilen	 adaptif	
trafik	 kontrol	 sistemi	 olan	 ATAK	 sisteminin	 çalışma	 prensipleri	 ve	 performans	
analizi	ile	ilgili	bilgiler	vermişlerdir.	ATAK	sisteminde	sinyalize	bir	kavşakta	gerçek	
zamanlı	 trafik	 hacmi	 ve	 doluluk	 oranları	 dikkate	 alınarak	 optimum	 sinyal	
sürelerinin	 belirlenmesinde	 genetik	 algoritma	 ve	 olağan	 dışı	 durumların	
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yönetiminde	bulanık	mantık	kullanılmıştır.	ATAK	sistemi	merkezi	bir	bilgisayar	ile	
çalışmakta	 ve	 otomatik	 olarak	 hesapladığı	 yeni	 sinyal	 planlarını	 her	 çevrim	
sonunda	 kontrol	 cihazlarına	 göndermektedir.	 ATAK	 sistemi	 performansı	 izole	 ve	
koordine	 sistemlerde	 yapılan	 çalışmalarla	 analiz	 edilmiştir.	 ATAK	 sistemi	 ile	
adaptif	 sinyal	 kontrolü	 gerçekleştirildiğinde	 mevcut	 duruma	 göre	 çevrim	
süresinde	%10	 ve	 seyahat	 süresinde	%15	 oranında	 iyileşme	 elde	 edilmiştir.	 Bu	
çalışma	 adaptif	 sinyal	 kontrolünün	 kavşaktaki	 trafik	 akışına	 olumlu	 etkisini	
göstermektedir.		
Araghi	 vd.	 (2015)	 çalışmalarında	 trafik	 sinyal	 kontrolü	 çalışmalarından	 Q-
öğrenme,	sinir	ağları	ve	bulanık	mantık	sistemine	odaklanan	en	önemli	çalışmaları	
ele	 almışlardır.	 Literatürdeki	 çalışmalar	 incelendiğinde,	 akıllı	 yöntemlerin	
geleneksel	 kontrol	 yöntemlerine	 kıyasla	 daha	 başarılı	 bir	 performans	 sergilediği	
görülmektedir.	 Bu	 çalışmada	 yazarlar,	 izole	 sinyalize	 bir	 kavşakta	 toplam	
gecikmeyi	 minimize	 edecek	 sinyal	 sürelerinin	 belirlenmesinde	 üç	 yöntemi	
kullanmış	 ve	 karşılaştırmalar	 yapmışlardır.	 Alınan	 trafik	 bilgilerine	 dayanarak,	
tüm	 akıllı	 denetleyiciler	 için	 uygun	 yeşil	 zaman	 tahminleri	 yapılmıştır.	 İki	 farklı	
senaryo	 için	 Q-öğrenme,	 sinir	 ağı	 ve	 bulanık	 mantık	 sistemi	 denetleyicisinin	
performansı	 arasında	 kapsamlı	 bir	 karşılaştırma	 yapılmıştır.	 Sabit	 zamanlı	
denetleyiciyle	karşılaştırıldığında,	ortalama	olarak	Q-öğrenme	%66,	sinir	ağı	%71	
ve	bulanık	mantık	%	74	daha	yüksek	bir	performans	sergilemiştir.		

Takviyeli	 öğrenme	 yöntemi,	 adaptif	 sinyal	 sürelerinin	 belirlenmesindeki	
başarısından	 dolayı	 birçok	 araştırmacı	 tarafından	 tercih	 edilen	 bir	 yöntem	
olmuştur	 (Abdulhai	 vd.,	 2003;	 Gregoire	 vd.,	 2007;	 Arel	 vd.,	 2010;	 Mannion	 vd.,	
2016).	Mannion	vd.	 (2016)	çalışmalarında	adaptif	 trafik	sinyal	kontrolü	amacıyla	
farklı	 takviyeli	 öğrenme	 (RL-TSC)	 algoritmaları	 geliştirmişler	 ve	 bu	 yöntemlerin	
performansını	 karşılaştırmışlardır.	 Tek	 ajanlı,	 çok	 ajanlı	 ve	 koordine	 takviyeli	
öğrenme	 yöntemleri	 incelenmiş	 ve	 sabit	 zamanlı	 sinyalizasyon	 ile	
karşılaştırılmıştır.	 Q-öğrenme	 temelli	 geliştirilen	 üç	 farklı	 yöntemden	 en	 başarılı	
sonuçlar	tek	ajanlı	takviyeli	öğrenme	yöntemi	ile	elde	edilmiştir.	Bekleme	süreleri	
346,49	 sn’den	 39,26	 sn’ye	 düşürülmüş,	 kuyruk	 uzunluklarında	 ciddi	 azalmalar	
meydana	gelmiştir.		

Son	 yıllarda	 bilgisayar	 teknolojisindeki	 ve	 trafik	 simülasyon	 yazılımlarındaki	
gelişmeler	 sinyal	 kontrolü	 amacıyla	 gerçekleştirilen	 çalışmaları	 olumlu	 etkilemiş	
ve	 bu	 çalışmaların	 artmasını	 sağlamıştır.	 Sinyalize	 kavşaklarda	 trafik	 ışıklarının	
optimize	edilmesi	 çalışmalarında	kullanılan	 sezgisel	 yöntemlere	genetik	 (Lee	vd.,	
2005;	Gora,	2011)	ve	karınca	kolonisi	 (He	ve	Hou,	2012)	gibi	popülasyon	tabanlı	
algoritmalar	da	eklenebilir.	Literatürde	yapılan	çalışmalar	 incelendiğinde	 izole	ve	
koordine	 sistemlerde	 yapay	 zeka	 tekniklerinin	 başarılı	 olduğu	 bulanık	 mantık,	
takviyeli	öğrenme	ve	Q-öğrenme	uygulamalarının	çoğunlukta	olduğu	görülmüştür.	
Ancak	bilindiği	kadarıyla	 izole	sinyalize	kavşak	sisteminde	adaptif	yeşil	 sürelerin	
belirlenmesinde	 yapay	 zeka	 yöntemlerinden	 biri	 olan	 RBF	 ağı	 henüz	
kullanılmamıştır.	 Sonraki	 bölümde	 detaylandırılan	 RBF	 ağı	 kullanımı	 ve	
performans	analizi	ile	literatüre	önemli	bir	katkı	sağlanacaktır.	
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3.	Yöntem	

Çalışmada	 ele	 alınan	 izole	 sinyalize	 kavşakta	 araç	 gelişleri,	 şeritlere	 yerleştirilen	
manyetik	 sensörler	 tarafından	 0-1	 şeklinde	 veritabanına	 kaydedilmektedir.	 Her	
saniye	veritabanına	kaydedilen	0-1	verilerinde	sıfırdan	bire	değişim	zamanları	ve	
birden	sıfıra	değişim	zamanları	incelenerek	aracın	ışıkta	beklediği	veya	durmadan	
geçtiği	 bilgisi	 C#.Net	 dilinde	 bir	 algoritma	 yardımıyla	 otomatik	 olarak	 tespit	
edilmiş	 ve	 araç	 geliş	 adetlerine	 dönüştürülmüştür.	 Ayrıca	 istenen	 tarih	
aralıklarında	belirlenen	 zaman	aralıklarıyla	kavşağa	gelen	araç	 sayılarının	 tespiti	
için	bir	program	geliştirilmiştir.	Bu	program	yardımıyla	veritabanından	elde	edilen	
geliş	adetleri	kaydedilmiş	ve	yeni	bir	veritabanı	oluşturulmuştur.	Bu	veritabanı	ile	
mevcut	 durum	 analizi	 yapılmış	 ve	 Cumartesi	 ve	 Perşembe	 günlerinin	 en	 yoğun	
günler	 olduğu	 tespit	 edilmiştir.	 Farklı	 günlerde	 saatlik	 olarak	 kavşaklara	 gelen	
toplam	 araç	 sayıları	 geliştirilen	 yazılım	 ile	 hesaplanmış	 ve	 geliş	 bilgileri	
veritabanına	kaydedilmiştir.	Bu	veritabanı	 sonraki	bölümde	detaylandırılan	 sabit	
zamanlı	 yeşil	 sürelerin	 kullanıldığı	 mevcut	 sistemin	 simülasyonunda	 ve	 adaptif	
yeşil	sürelerin	belirlendiği	alternatif	sistemin	simülasyonunda	kullanılmıştır.	
3.1.	Mevcut	Sistemin	Simülasyon	Analizi	

Analizi	 yapılacak	 olan	 kavşakta	 sabit	 zamanlı	 sinyalizasyon	 sistemi	
kullanılmaktadır.	 Bu	 sistemin	 simülasyonu	 için	 Sidra	 Intersection	 5.1	 programı	
kullanılmıştır.	Kavşağın	simülasyon	programındaki	kurulumu	Şekil	2’deki	gibidir.	

Şekil	2.	Simülasyon	programında	kavşağın	tanıtılması	

	

	

	
	

	

	
	

	
	

	

	
	

Simülasyon	 programıdan	 kavşak	 ile	 ilgili	 genel	 tanımlamalar	 Şekil	 3’deki	 gibi	
yapılmıştır.	Gelişler	60dk	olarak	alınmış	ve	en	üst	düzeye	çıktığı	süre	(zirve	saat)	
15dk	olarak	hesaplanmıştır.	Sinyal	analiz	metodu	mevcut	durum	için	sabit	zamanlı	
(fixed-time)	 olarak	 seçilmiştir.	 Kavşak	 geometrisi	 ile	 ilgili	 tanımlar	 yapılmıştır.	
Şerit	 bilgileri	 ve	 dönüşler	 tanıtılmıştır.	 Saatlik	 geliş	 bilgileri	 sisteme	 eklenmiştir.	
Ağır	araçların	oranı	%20	olarak	belirlenmiştir.	Zirve	saat	faktörü;	maksimum	trafik	
olduğunda	gelen	araçlar	ve	zirve	zamanında	gelen	maksimum	araçlar	 ile	bulunan	
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bir	 orandır.	 Mevcut	 durumda	 ele	 alınan	 18.00-19.00	 saatleri	 arasında	 toplam	
kavşağa	gelen	araç	sayısı	1012’dir.	Zirve	saat	için	gelişler	15	dakikalık	aralıklar	için	
incelenmiş	ve	maksimum	geliş	18.00-18.15	aralığında	275	adet	bulunmuştur.	Bu	
veri	ile	zirve	saat	faktörü	hesaplanmıştır	(0,92).	Kavşağa	gelen	araçların	yeşil	ışık	
yandığında	bekleme	yapmadan	geçebilecekleri	hız	modelde	tanımlanmıştır.	Trafik	
ışık	 fazları	 Şekil	 4’deki	 gibi	 tanımlanmıştır.	 Örnek	 olarak	 Cadde1	 için	 yeşil	 ışık	
yandığında	diğer	caddelere	kırmızı	ışık	yanmaktadır.	

Şekil	3.	Kavşak	ile	ilgili	genel	bilgiler	

	

	

	
	

	

	
	

	
	

	
Şekil	4.	Kavşakta	trafik	ışık	faz	bilgisi	

	
Mevcut	 durumda	 sabit	 zamanlı	 sinyalizasyon	 kullanılmaktadır.	 Dolayısıyla	
belediye	 tarafından	18	sn	olarak	belirlenen	yeşil	 ışık	süresi	simülasyon	modeline	
tanıtılmıştır.	 Son	 olarak	 simülasyon	 modeli	 için	 bir	 amaç	 fonksiyonu	
tanımlanmalıdır.	 Farklı	 amaç	 fonksiyonlarına	 göre	 yeşil	 ışık	 süreleri	
belirlenebilmektedir.	 Mevcut	 durumda	 yeşil	 ışık	 süreleri	 sabittir	 ve	 bu	 sürelerle	
çıktı	parametreleri	belirlenmek	istenmektedir.	Bu	sebeple,	amaç	fonksiyonu	olarak	
kavşaklardaki	 doygun	 akım	 oranının	 (saturation)	minimizasyonu	 hedeflenmiştir.	
Doygun	akım,	talep	hacmi/kapasite	oranı	ile	hesaplanır	ve	bu	oranın	birden	küçük	
olması	 istenir.	 Bu	 oran	 birden	 fazla	 ise	 aşırı	 doygunluk	 (over-saturation)	 söz	
konusudur.	Mevcut	durum	simülasyonu	sonucu	elde	edilen	kavşak	faz	bilgisi	Şekil	
5’deki	 gibidir.	 Bir	 faz;	 yeşil	 süre,	 sarı	 süre	 ve	 tümü	 kırmızı	 süre	 toplamından	
oluşmaktadır.	Şekil	5’de	de	görüldüğü	gibi	mevcut	durumda	bir	faz	22	sn’dir.	Tümü	
kırmızı	 süre	 sarı	 ışık	 süresinden	 sonra	 şeritten	 geçen	 araçlara	 güvenli	 bir	 geçiş	
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sağlamak	 için	 2	 sn	 daha	 diğer	 şeritlere	 kırmızı	 ışık	 yanmaktadır.	 Bu	 süre	 de	
simülasyon	 programına	 eklenmiştir.	 Çevrim	 süresi,	 bir	 şeritte	 bir	 yeşil	 süre	
başlangıcından	diğer	yeşil	süre	başlangıcına	kadar	geçen	süredir.	Mevcut	durumda	
çevrim	süresi	88	sn’dir.		

Şekil	5.	Mevcut	durum	faz	bilgisi	

	
Simülasyon	 sonucu	 elde	 edilen	 mevcut	 duruma	 ait	 çıktılar	 (doygunluk	 derecesi,	
kapasite,	 zararlı	 gaz	 salınımı..vb.)	 kaydedilmiş	 ve	 aynı	 araç	 gelişleri	 ve	 aynı	 girdi	
parametreleri	 ile	 alternatif	 simülasyon	modeli	 geliştirilmiştir.	 Alternatif	modelde	
sabit	 zamanlı	 ve	 kullanıcı	 tarafından	 belirlenen	 yeşil	 süreler	 yerine	 adaptif	 yeşil	
süreler	 kullanılmış	 ve	 sistem	 parametreleri	 ve	 minimum	 doygunluk	 amaç	
fonksiyonuna	 göre	 simülasyon	programının	 yeşil	 süreleri	 belirlemesi	 istenmiştir.	
Bu	çalışma	sonraki	bölümde	detaylandırılmıştır.		

3.2.	Adaptif	Sinyal	Süreleri	Simülasyonu	
Mevcut	 duruma	 alternatif	 senaryo	 olarak	 kavşak	 tam	 trafik	 uyarmalı	 bir	 sistem	
olarak	 düşünülmüş	 ve	 adaptif	 sinyal	 süreleri	 belirlenmiştir.	 Simülasyon	
programında,	 kavşak	 ile	 ilgili	 genel	 tanımlamalar	 ve	 sistemin	girdi	parametreleri	
Bölüm	 3.2’de	 anlatıldığı	 gibi	 belirlenmiştir.	 Bölüm	 3.2’den	 farklı	 olarak	 sinyal	
analiz	 metodu	 seçiminde	 sabit	 zamanlı	 sinyalizasyon	 yerine	 adaptif	 (actuated)	
seçeneği	 seçilmiştir.	 Amaç	 fonksiyonu	 olarak	 önceki	 bölümde	 detaylandırılan	
doygun	 akım	 oranının	minimizasyonu	 hedeflenmiştir.	 Adaptif	 sistemde	 yeşil	 ışık	
süresi	 8-40sn	 olarak	 belirlenmiştir.	 Simülasyon	 programı	 girdi	 parametreleri	 ve	
araç	 gelişleri	 ile	 çalıştırılmıştır.	 İki	 senaryonun	 çıktıları	 karşılaştırılmış	 ve	 Tablo	
1’de	verilmiştir.	Adaptif	sistem	ile	yeşil	süreler	belirlendiğinde	doygun	akım	oranı	
ve	 karbon	 monoksit	 salınımının	 azaldığı	 görülmüştür.	 Ayrıca	 pratik	 kapasite	 ve	
etkin	kavşak	kapasitesi	de	alternatif	senaryo	ile	artmıştır.		

Tablo	1:	Sabit	sinyalizasyon	ve	adaptif	sinyalizasyon	karşılaştırması	

	 Mevcut	Durum	
Sabit	Sinyalizayon	

Alternatif	Senaryo	
Adaptif	Sinyalizasyon	

Doygunluk	Derecesi	 0,623	 0,586	
Pratik	Kapasite	 %44,5	 %53,6	
Etkin	Kavşak	Kapasitesi	 2289	araç/saat	 2433	araç/saat	
Karbonmonoksit	(Toplam)	 19,29	kg/saat	 18,83	kg/saat	

Kavşağın	en	yoğun	olduğu	saatlerde	yapılan	deneylere	ek	olarak	kavşağın	az	yoğun	
olduğu	saatler	için	de	bir	karşılaştırma	yapılmıştır.	Örnek	olarak	Cuma	günü	sabah	
6:00-7:00	 saatleri	 arasındaki	 gelişler	 caddeler	 için	 sırasıyla	 şu	 şekildedir:	45,	50,	
41,	53.	Bu	gelişler	 için	deneyler	mevcut	durum	(18	sn	yeşil	 süreler)	ve	alternatif	
durum	(adaptif	yeşil	süreler)	simülasyonları	 ile	tekrarlanmıştır.	Mevcut	durumda	
çevrim	 süresi	 önceki	 deneylerde	 olduğu	 gibi	 88	 sn’dir.	 Ancak	 adaptif	 senaryoda	
yeşil	süreleri	yoğunluğa	göre	değiştirildiğinden	çevrim	süresi	40	sn	bulunmuştur.		
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Ortalama	 gecikmeler	 31,3	 sn’den	 17,7	 sn’ye	 düşürülmüş	 ve	 beklemeler	
azaltılmıştır.	Dolayısıyla	karbon	dioksit	salınımında	da	azalma	meydana	gelmiş	ve	
sabit	 sinyalizasyonda	 40,6	 kg/saat	 iken	 adaptif	 sinyalizasyonda	 37,5	 kg/saate	
düşürülmüştür.	Adaptif	sinyalizasyonun	kavşak	yönetiminde	olumlu	katkısı	seyrek	
araç	gelişleri	gözlendiğinde	daha	da	belirginleşmektedir.	
Bu	 karşılaştırmalar	 sonucunda	 adaptif	 sistem	 ile	 kavşak	 yönetildiğinde	 çıktıların	
ve	 amaç	 fonksiyonunun	 iyileştiği	 görülmektedir.	 Adaptif	 sistem	 simülasyonları	
veritabanında	kayıtlı	olan	diğer	geliş	adetleri	için	de	tekrarlanmış	ve	her	şerit	için	
yeşil	süreler	adaptif	olarak	belirlenmiştir.	Belirlenen	yeşil	süreler	ile	geliş	adetleri	
birleştirilmiş	 ve	 sonraki	 bölümde	 RBF	 ağında	 kullanılacak	 girdileri	 ve	 çıktıları	
kapsayan	veritabanı	oluşturulmuştur.		
3.3.	Radyal	Tabanlı	Fonksiyon	Ağları	

İnsan	beyninin	öğrenme	sürecinden	esinlenilerek	geliştirilen	ve	doğrusal	olmayan	
problemlerin	 çözümü	 için	 uygun	 olan	 YSA’lar,	 girdi	 ve	 çıktı	 parametreleri	
arasındaki	 ilişkinin	 keşfedilmesinde	 oldukça	 başarılıdırlar	 (Öztemel,	 2003).	 Bir	
sinir	ağı,	deneysel	bilgiyi	depolamak	ve	kullanım	için	hazır	hale	getirmek	için	doğal	
bir	eğilimi	olan	basit	 işlem	birimlerinden	oluşan	kitlesel	olarak	paralel	dağıtılmış	
bir	işlemcidir	(Haykin,	2009).	Bu	yapı	iki	açıdan	beyni	andırır:	1.	Bilgi,	bir	öğrenme	
süreci	boyunca	kendi	ortamından	ağ	 tarafından	edinilir.	2.	Sinaptik	ağırlık	olarak	
bilinen	 nöronlar	 arası	 bağlantı	 kuvvetleri,	 elde	 edilen	 bilgileri	 depolamak	 için	
kullanılır.	 Öğrenme	 sürecini	 gerçekleştirmek	 için	 kullanılan	 prosedüre	 öğrenme	
algoritması	 denir	 ve	 bunun	 işlevi,	 ağın	 sinaptik	 ağırlıklarını	 istenen	 bir	 hedefe	
ulaşmak	için	düzgün	biçimde	değiştirmektir	(Haykin,	2009).	

YSA	 tasarımında	 geleneksel	 yöntem	 sinaptik	 ağırlıkların	 modifikasyonudur.	 Bu	
yaklaşım,	 birçok	 farklı	 alanda	 başarılı	 bir	 şekilde	 kurulmuş	 ve	 başarıyla	
uygulanmış	 doğrusal	 uyarlamalı	 filtre	 teorisine	 benzemektedir	 (Widrow	 ve	
Stearns,	 1985).	 Bununla	 birlikte,	 bir	 sinir	 ağının,	 insan	 beynindeki	 nöronların	
ölebileceği	ve	yeni	sinaptik	bağlantıların	büyüyebileceği	gerçeğinden	yola	çıkarak	
kendi	 topolojisini	 değiştirmesi	 de	 mümkündür	 (Haykin,	 2009).	 Dolayısıyla	
kullanılan	 ağ	 modellerine	 göre	 YSA	 modelleri	 farklılaşmaktadır.	 YSA’nın	 en	
popüler	modellerinden	biri	de	RBF	ağlarıdır	(Hornik	vd.,	1990).	

RBF	 ağları	 üç	 katmanlı	 ileri	 beslemeli	 eğitici	 öğrenme	 yapan	 ağlardır.	 Yerel	
genelleme	 kabiliyetine	 ve	 yüksek	 yakınsama	 hızına	 sahip	 RBF,	 kesintisiz	 bir	
doğrulukla	herhangi	bir	sürekli	fonksiyona	eşit	olarak	yaklaşabilir	(Zhu	vd.,	2014).	
RBF	 ağı	 bir	 girdi	 katmanı,	 doğrusal	 olmayan	 bir	 gizli	 katman	 (radyal	 tabanlı	
katman)	 ve	bir	 doğrusal	 çıktı	 katmanından	oluşur.	 Şekil	 6’da	 girdi	 katmanında	n	
düğüm,	 çıktı	 katmanında	m	 düğüm	 ve	 gizli	 katmanda	h	 düğümden	 oluşan	n-h-m	
yapısında	bir	RBF	ağı	görülmektedir.	Ağın	girdi	vektörü	x   = (x1,x2,...,xn)T ∈!n ve	çıktı	

vektörü	 ise	y  = (y1,y2,...,ym)T şeklindedir.	Ağdaki	k	gizli	düğümünün	radyal	 tabanlı	

aktivasyon	 fonksiyonu	   φk (.) 	 olarak	 tanımlanmıştır	 ve	 wik	 çıktı	 katmanı	
ağırlıklarıdır.	 Çıktı	 katmanındaki	 nöronların	 lineer	 aktivasyon	 fonksiyonu	 ise	 ∑ 	
şeklindedir.	RBF	ağında	girdi	katmanı	ve	gizli	katman	arasında	herhangi	bir	işlem	
yoktur,	 dolayısıyla	 girdiler	 hiçbir	 değişikliğe	 uğramadan	 gizli	 katmana	 verilirler.	
Girdi	katmanından	gelen	bilgiler,	gizli	katmanda	RBF	ile	işleme	uğradıktan	sonra	k	
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gizli	düğümü	ve	 i	 çıktı	düğümü	 ile	 ilgili	 ağırlık	değerleri	 	 (wik)	 ile	 çarpılarak	çıktı	
katmanına	 iletilirler.	 Çıktı	 değerleri	 denklem	 (1)’deki	 gibi	 hesaplanır.	 c

   = (c1,c2,...,cn)T ∈!n girdi	 vektör	uzayının	bir	 alt	 kümesinden	 seçilen	 radyal	 tabanlı	

merkezleri	 ve	  
. 	 girdi	 vektörünün	 merkezden	 ne	 kadar	 uzak	 olduğunu	

göstermektedir.	 Gizli	 katmandaki	 nöronlar,	 girişten	 ağırlıksız	 olarak	 gelen	 xk	
bilgileri	ile	nöronda	saklı	olan	cj	arasındaki	vektörel	uzaklığı	genellikle	Öklit	ölçütü		

 
d = c j − xk 		ile	hesaplar.	Daha	sonra	bu	uzaklık	RBF	ile	değerlendirilir.	

Şekil	6.	RBF	ağı	yapısı	(Okkan	ve	Dalkılıç,	2012)	

	

	
	

	
	

	

	
	

	

  
y i = wikφk (x,ck )

k=1

N

∑ = wikφk ( x − ck
k=1

N

∑ ) i = 1...m 		 (1)	

RBF	 ağlarında	birçok	 farklı	 fonksiyon	kullanılmakla	beraber	başlıcaları	Doğrusal,	
Kübik,	 Gauss,	 Çoklu	 Kuadratik	 ve	 Ters	 Çoklu	 Kuadratik	 fonksiyonlardır.	 Bu	
çalışmada	denklem	(2)	ile	verilen	Gauss	fonksiyonu	kullanılmıştır.	

  
φk (x) = exp(−

x − ck

2

2σ 2 ) 		 	 (2)	

Denklem	(2)’de	RBF	 ile	veriyi	 temsil	 ettiği	düşünülen	merkez	noktalar	ck	 ile	 veri	
noktaları	x	arasındaki	uzaklığın	exponansiyel	etkisi	hesaplanır.	Ayrıca	 	σ	standart	
sapma	 değeri	 RBF	 ağının	 performansını	 önemli	 ölçüde	 etkileyen	 dağılma	
parametresini	 temsil	 etmektedir.	 Literatürde	 gizli	 nöron	 merkezleri	 (ck)	
belirlenmesinde	 ve	 çıkış	 ağırlıkları	 (wik)	 güncellemesinde	 çeşitli	 yöntemler	
kullanılmakla	 beraber	 bu	 çalışmada	 gizli	 nöron	 merkezleri	 K-ortalamalar	 (K-
means)	ile	belirlenmiş	ve	çıkış	ağırlıkları	Özyinelemeli	En	Küçük	Kareler	(Recursive	
Least	Squares-RLS)	 yöntemi	 (Haykin,	2009)	 ile	güncellenmiştir.	Hücre	merkezleri	
belirlendikten	 sonra	 belli	 bir	Q	 eğitim	 seti	 için	 RBF	 ağı	 çıktıları	 denklem	 (3)	 ile	
belirlenir.	Sonrasında	ağın	ürettiği	 çıktılar	 ile	beklenen	çıktı	karşılaştırılır	ve	RLS	
algoritması	ile	ağırlıklar	güncellenir.	

  
y(q) = wikφk (x(q),ck )

k=1

N

∑ q = 1,2,...,Q 		 	 (3)	

Umut OKKAN, H. Yıldırım DALKILIÇ 

5959 

2. RADYAL TABANLI YAPAY SİNİR AĞLARI (RTYSA) 

Radyal Tabanlı Yapay Sinir Ağları (RTYSA), biyolojik sinir hücrelerinde görülen etki-
tepki davranışlarından esinlenilerek 1988 yılında geliştirilmiş ve filtreleme problemine 
uygulanarak YSA tarihine girmiştir [17]. RTYSA modellerinin eğitimini çok boyutlu 
uzayda eğri uydurma yaklaşımı olarak görmek mümkündür [18]. Bu nedenle RTYSA 
modelinin eğitim performansı, çıktı vektör uzayındaki verilere en uygun yüzeyi bulma ve 
dolayısıyla bir interpolasyon problemine dönüşmektedir. RTYSA modelleri genel YSA 
mimarisine benzer şekilde giriş katman, gizli katmanı ve çıktı katmanı olmak üzere 3 
katman halinde tanımlanmaktadır (Şekil 1).  Ancak, klasik YSA yapılarından farklı olarak 
RTYSA’larda, girdi katmanından gizli katmanına geçişte radyal tabanlı aktivasyon 
fonksiyonları ve doğrusal olmayan bir kümeleme (cluster) analizi kullanılmaktadır. Gizli 
katman ile çıktı katmanı arasındaki yapı ise diğer YSA türlerinde olduğu gibi işleyişini 
sürdürmekte olup asıl eğitim burada gerçekleştirilmektedir.  

 

 
Şekil 1. RTYSA’nın Yapısı 

 

RTYSA modellerinde ağın ürettiği çıktı (y) ise Denklem 1 yardımıyla 
hesaplanabilmektedir. 
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çıktı katmanındaki ağırlıkları; N ise gizli katmanda bulunan hücre sayısını göstermektedir.  

RTYSA modellerinde önem arz eden elemanlar; hücre merkezleri, çıktı katmanındaki 
ağırlıklar ve kullanılan aktivasyon fonksiyonunun yapısıdır. RTYSA modellerinde 
aktivasyon fonksiyonu olarak birçok fonksiyon tipi kullanılabilmektedir. Doğrusal, Kübik, 
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RBF	 ağında	 gizli	 katman	 eğitiminde	 K-ortalamalar	 yönteminin	 ve	 çıktı	 katmanı	
eğitiminde	RLS	yönteminin	kullanılmasından	dolayı	 çalışmada	kullanılan	RBF	ağı	
hibrit	bir	öğrenme	prosedürüne	sahiptir.			
3.4.	RBF	Ağı	Uygulaması	

Çalışmada	yeşil	sürelerin	adaptif	olarak	gelişlere	göre	belirlenmesi	için	bir	RBF	ağı	
geliştirilmiştir.	 Sensörlerden	 toplanan	 geliş	 verilerine	 göre	 simülasyon	 modeli	
çalıştırılmış	ve	adaptif	sistem	için	yeşil	süreleri	belirlenmiştir.	Her	cadde	için	elde	
edilen	 dört	 farklı	 geliş	 bilgisi	 RBF	 ağının	 girdilerini	 oluştururken	 her	 cadde	 için	
belirlenen	 yeşil	 süreler	 dört	 çıktıyı	 oluşturmuştur.	 RBF	 ağı	 modelinde	 bir	 gizli	
katman	 vardır	 ve	 deneyler	 farklı	 nöron	 sayıları	 için	 tekrarlanmış	 ve	 en	 iyi	
performansı	 veren	 nöron	 sayısı	 16	 olarak	 tespit	 edilmiştir.	 Veritabanı	 eğitim	 ve	
test	 kümesi	 olarak	 ayrılmıştır.	 Eğitim	 kümesi	 kullanılarak	 RBF	 ağı	 eğitilmiştir.	
Sonrasında	 RBF	 ağı	 test	 kümesi	 verileri	 ile	 çalıştırılmış	 ve	 elde	 edilen	 tahminler	
gerçek	çıktılar	(simülasyonla	belirlenen	adaptif	yeşil	süreler)	ile	karşılaştırılmıştır.	
Karşılaştırma	sonuçları	Tablo	2’de	verilmiştir.			

Tablo	2:	Adaptif	yeşil	süreler	ile	RBF	tahminlerinin	karşılaştırılması	
	 	 RBF	Doğru	Tahmin	Yüzdeleri	 	

Gizli	Düğüm	 İterasyon	 ±	0	sn	 ±	1	sn	 ±	2sn	 MSE	

8	

20	 66,50	 96,25	 99,00	 1,99	
40	 68,00	 96,25	 99,25	 1,88	
60	 67,50	 96,50	 99,25	 1,87	
80	 67,25	 96,50	 99,25	 1,88	
100	 67,50	 96,50	 99,25	 1,87	
120	 67,50	 96,50	 99,25	 1,87	

10	

20	 57,25	 94,50	 99,75	 2,42	
40	 58,50	 94,50	 99,75	 2,37	
60	 59,25	 94,50	 99,75	 2,34	
80	 60,00	 95,00	 99,75	 2,25	
100	 60,25	 95,00	 99,75	 2,24	
120	 60,25	 95,00	 99,75	 2,24	

12	

20	 60,50	 95,00	 99,75	 2,23	
40	 60,50	 95,00	 99,75	 2,23	
60	 61,25	 95,00	 99,75	 2,20	
80	 61,25	 95,25	 99,75	 2,17	
100	 61,75	 94,75	 99,75	 2,21	
120	 62,00	 94,75	 99,75	 2,20	

16	

20	 69,75	 96,75	 100,00	 1,60	
40	 71,75	 97,00	 100,00	 1,49	
60	 71,75	 97,25	 100,00	 1,46	
80	 72,50	 97,25	 100,00	 1,43	
100	 72,25	 97,50	 100,00	 1,41	
120	 72,25	 97,50	 100,00	 1,41	

Tablo	2’de	de	görüldüğü	gibi	deneyler	farklı	iterasyon	ve	gizli	katman	sayıları	için	
tekrarlanmıştır.	 Dağılma	 parametresi	 σ	 =0,1	 olarak	 alınmıştır.	 RBF	 ağının	 test	
kümesi	 için	 tahmin	 ettiği	 yeşil	 süreler	 simülasyon	 modeli	 ile	 adaptif	 olarak	
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belirlenen	 süreler	 ile	 karşılaştırılmış	 ve	 doğru	 tahmin	 yüzdeleri	 hesaplanmıştır.	
Yöntemin	sıfır	fark	ile	birebir	doğru	tahminleri	±0	sn	toleranslı,	gerçek	süreden	1	
sn	 fazla	veya	1	 sn	eksik	 tahminleri	±1	 sn	 toleranslı	 ve	gerçek	 süreden	2	 sn	 fazla	
veya	 2	 sn	 eksik	 tahminleri	 ±2	 sn	 toleranslı	 olarak	 tabloda	 detaylandırılmıştır.	
Toleranslı	değerler	kümülatif	olarak	hesaplanmıştır.	Ayrıca	ortalama	karesel	hata	
(MSE)	karşılaştırmalara	dahil	edilmiştir.	

Yapılan	deneyler	sonucunda	RBF	yönteminin	gizli	düğüm	sayısı	16	ve	80	iterasyon	
kombinasyonuyla	 %72,5	 ±0	 sn	 toleransla	 ve	 	 %97,25	 ±1sn	 toleransla	 ve	 %100	
±2sn	 toleransla	 doğru	 tahminler	 verdiği	 gözlenmiştir.	 Dolayısıyla,	 çalışmada	
geliştirilen	 hibrit	 bir	 öğrenme	 yapısına	 sahip	 RBF	 ağı	 ile	 belirlenen	 zaman	
aralıklarında	 gelişler	 dikkate	 alınarak	 yeşil	 süreler	 adaptif	 olarak	 belirlenebilir.	
İlerleyen	 çalışmalarda	 RBF	 yönteminin	 en	 başarılı	 kombinasyonu	 ile	 elde	 edilen	
ağırlıklar	 adaptif	 kavşak	 yazılımına	 entegre	 edilebilir	 ve	 caddelerdeki	 gelişlere	
göre	 tahmini	yeşil	 sürelerin	yazılım	 tarafından	üretilmesi	ve	kavşağa	bildirilmesi	
gerçekleştirilebilir.	

4.	Sonuçlar	
Bu	 çalışmada	 Kayseri	 ili	 Talas	 ilçesinde	 Kiler	 Kavşağı	 olarak	 bilinen	 izole	 bir	
sinyalize	 kavşak	 ele	 alınmıştır.	 Kavşağa	 araç	 gelişleri	 incelendiğinde	 Cadde	 2	 ve	
Cadde	 4’ün	 (Yavuz	 Sultan	 Selim	 Cad.)	 daha	 yoğun	 olduğu	 gözlenmiştir.	 Buna	
rağmen,	mevcut	durumda	kavşakta	yeşil	süreler	günün	bütün	zaman	dilimleri	için	
sabittir.	 Bu	 durumda	 Cadde	 1	 ve	 Cadde	 3’teki	 araçlar	 yeşil	 sürede	 geçişlerini	
tamamlamakta	 ve	 diğer	 taraftan	 yoğun	 saatlerde	 Cadde	 2	 ve	 Cadde	 4’te	
kuyruklanmalar	meydana	gelmektedir.	Bu	dengesizliin	giderilmesi	için	çalışmada,	
kuyrukta	 beklemeleri	 en	 aza	 indirecek,	 araç	 gelişlerine	 göre	 dinamik	 olarak	
güncellenecek	adaptif	bir	sinyalizasyon	sisteminin	geliştirilmesi	amaçlanmıştır.	Bu	
amaçla	 ilk	 adımda	 kavşaktaki	 şeritlerden	 araç	 geliş	 bilgileri	 ve	 kavşak	 ile	 ilgili	
genel	 parametreler	 belirlenmiştir.	 Geliş	 bilgilerinin	 tespitinde	 şeritlere	 tek	 sıra	
halinde	yerleştirilen	manyetik	sensörler	kullanılmıştır.	Kavşak	günün	belli	saatleri	
için	gözlenmiş	ve	diğer	kavşak	parametreleri	 tespit	edilmiştir.	Araç	geliş	adetleri	
ve	 kavşak	 parametreleri	 kullanılarak	 mevcut	 sistemin	 simülasyonu	 bir	 trafik	
simülasyon	yazılımı	kullanılarak	yapılmıştır.	Elde	edilen	çıktı	parametreleri	 (araç	
beklemeleri,	doygunluk	oranı,	kavşak	maliyeti..vb.)	belirlenmiştir.	Mevcut	duruma	
alternatif	 olarak	 adaptif	 sinyalizasyon	 sistemi	 geliştirilmiştir.	 Mevcut	 sistem	
simülasyonunda	 kullanılan	 geliş	 adetleri	 ve	 kavşak	 parametreleri	 ile	 alternatif	
senaryoda	 adaptif	 yeşil	 süreler	 belirlenmiştir.	 Sabit	 zamanlı	 sistem	 ve	 adaptif	
sistem	 simülasyon	 çıktıları	 karşılaştırıldığında	 adaptif	 olarak	 belirlenen	 yeşil	
sürelerle	 kavşakta	 araç	 beklemelerinin,	 doygunluk	 oranının,	 kavşak	 maliyetinin,	
sistemdeki	 gecikmelerin,	 yakıt	 tüketiminin,	 karbon	monoksit	 salınımının	 azaldığı	
ve	kavşak	etkin	kapasitesinin	arttığı	gözlenmiştir.		
Çalışmanın	sonraki	aşamasında	sisteme	gelen	araç	adetlerine	göre	yeşil	sürelerin	
adaptif	 olarak	 gerçek	 zamanlı/dinamik	 belirlenmesi	 hedeflenmiştir.	 Bu	 amaçla	
hibrit	öğrenme	algoritmasına	sahip	bir	RBF	ağı	geliştirilmiştir.	RBF	ağında	eğitim	
ve	 test	 kümesi	 olarak	 kullanılacak	 veritabanı	 simülasyon	 çıktıları	 ile	
oluşturulmuştur.	 Mevcut	 sistemden	 sensörlerle	 toplanan	 araç	 geliş	 adetleri	 için	
adaptif	 yeşil	 süreler	 geliştirilen	 simülasyon	 ile	 belirlenmiş	 ve	 veritabanına	
kaydedilmiştir.	Araç	gelişleri	girdileri	ve	adaptif	yeşil	süreler	çıktıları	oluşturacak	
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şekilde	RBF	ağı	kurulmuştur.	RBF	ağı	eğitim	verileri	ile	eğitilmiş	ve	test	verileri	ile	
performansı	 analiz	 edilmiştir.	 Performans	 analizinde	 RBF	 ağının	 adaptif	 yeşil	
süreleri	%72,5	 oranında	 birebir	 (±0	 sn	 toleransla)	 doğru	 tahmin	 ettiği,	 	%97,25	
oranında	±1	sn	toleransla	ve	%100	oranında	±2	sn	toleransla	doğru	tahmin	ettiği	
gözlenmiştir.	Sonuç	olarak,	çalışmada	geliştirilen	RBF	ağı	dinamik	olarak	değişen	
araç	 geliş	 adetlerine	 bağlı	 olarak	 adaptif	 yeşil	 süreleri	 belirlemede	 başarılı	 bir	
yöntemdir.	 Gerçek	 sistemden	 belli	 aralıklarla	 toplanan	 araç	 geliş	 adetleri	 RBF	
ağına	 verildiğinde	 adaptif	 yeşil	 süreler	 belirlenebilecek	 ve	 kavşak	 çıktı	
parametreleri	 mevcut	 duruma	 göre	 iyileştirilebilecektir.	 Bilindiği	 kadarıyla	 izole	
sinyalize	 kavşakta	 adaptif	 yeşil	 sürelerin	 tahmininde	 henüz	 RBF	 ağı	
kullanılmamıştır.	 Dolayısıyla,	 adaptif	 yeşil	 sürelerin	 tahmininde	 başarılı	 olan	 bu	
yöntem	 ile	 literatüre	katkı	 sağlanmıştır.	 Sonraki	 çalışmalarda	eğitici	bir	öğrenme	
gerçekleştiren	 RBF	 ağına	 alternatif	 olarak	 literatürde	 son	 yıllarda	 sıklıkla	
kullanılan	 eğiticisiz	 öğrenme	 yöntemleri	 geliştirilebilir	 ve	 RBF	 ağı	 tahminleri	
eğiticisiz	 öğrenme	 yöntemlerinin	 tahminleri	 ile	 karşılaştırılabilir.	 Bu	 şekilde	
literatürde	yeşil	sürelerin	 tahmininde	kullanılan	yöntemlerle	kıyaslama	yapılarak	
çalışmada	geliştirilen	RBF	ağının	performans	analizi	güçlendirilebilir.	
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