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H O L L Ó S I  J Á N O S 1

Versenypálya útburkolat és trajektória optikai 
alapú detektálása képfeldolgozás és neurális  

hálózat fúzióján alapuló módszerekkel

1. BEVEZETÉS

A Shell Eco-marathon egy hosszú múltra visszatekintő autóverseny, ahol első-
sorban egyetemi hallgatókból álló csapatok versengenek egymással. A résztvevők 
saját fejlesztésű és építésű gépjárművel mérkőznek meg a versenyen különféle 
kategóriákban, ahol az elsődleges cél a minél kevesebb energia felhasználás mel-
letti minél nagyobb távolság megtétele. 2017. második felében a Shell bejelentet-
te, hogy az Eco-marathon új versenyszámmal bővül, ahol autonóm funkciókat 
megvalósító járművekkel mérhetik össze tudásukat a résztvevő csapatok. Az új 
autonóm kategórián belül különféle részfeladatokat kell megvalósítani különbö-
ző nehézségi szinteken, melyek más-más jellegű autonóm működéshez köthető 
funkciók meglétét várják el. Az új verseny kategória első évében minden részt-
vevő az első szint teljesítésében vesz részt. Akik sikeresen veszik az akadályokat, 
azok a következő évben már a második szinten versenyezhetnek, és így tovább.

A Széchenyi István Egyetem versenycsapata, a Szenergy Team, több mint 10 
éve aktív és sikeres résztvevője a Shell Eco-marathon versenynek. Az elmúlt évek 
során több ízben is szép és kiemelkedő eredményeket sikerült elérni a versenyen. 
A csapat jelenleg is aktívan dolgozik a versenyjármű tervezésén és fejlesztésén 
a minél jobb eredmények elérése érdekében. Az Egyetem versenycsapatának 
hosszú távú célja, hogy a Shell által újonnan bevezetésre kerülő autonóm jár-
mű versenykategóriában is részt tudjon venni, ezzel újabb sikereket elérve. Az 
elkövetkezendő időszak célja a versenyautó felkészítése az autonóm versenyre, 
beleértve az ehhez szükséges algoritmusok tervezését, implementálását, a szük-
séges gépészeti és villamossági komponensek tervezését, építését, esetlegesen a 
meglévő alkatrészek átalakítását.

A Shell az autonóm kategóriát 2018. évtől indítja. A cél, hogy a Szenergy 
Team autója a 2019. évi Shell Eco-marathon versenyen rajthoz állhasson az auto-
nóm jármű kategóriában is. Ennek érdekében a jelenlegi rövid távú cél egy olyan 
szoftver rendszer megvalósítása, mely alkalmas kifejezetten a Shell versenyén 
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Vasúti Járművek Tanszék, egyetemi docens.



140

előforduló körülmények megléte mellett hatékonyan detektálni a jármű előtti út-
burkolatot, és ehhez trajektóriát legyen képes rendelni. Az Új Nemzeti Kiválóság 
Program keretein belül az ehhez szükséges algoritmusok tervezése, megvalósítá-
sa és hatékonysági mérése volt a cél.

2. FELADATMEGHATÁROZÁS

A vizuális észlelésen alapuló útfelület detektálás egy régmúltra visszatekintő és 
alapvető feladatnak tekinthető többek között az autonóm járművek témakörén 
belül is. A legtöbb, napvilágot látott megvalósítás két irányból közelíti meg a kér-
dést: vagy hagyományos számítógépes képfeldolgozáson és gépi látáson alapuló 
technikákat alkalmaznak, vagy valamilyen mesterséges intelligencia témakörébe 
tartozó megvalósítással dolgoznak. Az egyik legelső megvalósítás2 képfeldolgo-
zás alapokon, az úgynevezett watershed transzformációs algoritmust felhasználva 
végezte el az útfelület szegmentálását. Szintén célravezetőnek bizonyult alacsony 
szintű képi és térbeli jellemzők realizálásával meghatározni3 a képen látható út-
felületet. Klasszikus megközelítési módszer a Hough transzformáció alkalmazá-
sa,4 aminek a felhasználásával az útburkolat szélei és felfestései detektálhatók jó 
eredménnyel. Más megvalósításban5 szintén a jellemző alapú realizálás bizonyult 
hatékony eszközként. Az elmúlt években a neurális hálózatok egyre érezhetőbb 
térhódításának köszönhetően megjelentek a különféle elterjedt architektúrára 
épülő megvalósítások6 az autonóm járművek területén is, különösen a járművet 
környező objektumok és az útfelület felismerésével kapcsolatban.

A cikkben a két elterjedt megközelítés fúziójára épülő megvalósítás kerül 
részletezésre. Az elgondolást arra építettük, hogy kihasználjuk a verseny adta 
egyedi körülményeket, melyeket hatékonyan felhasználhatunk a detektálás során. 

[2] Beucher – Serg – Bilodeau – Michel – Yu – Xuan: Road segmentation by watersheds 
algorithms, in Prometheus / ProArt Workshop on Vision, 1990, Sophia Antipolis.
[3] Alvarez, M. Jose – Gevers, Theo – Lopez, M. Antonio: 3D scene priors for road detection, 
2010, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), San Francisco, 
CA, USA, 57–64. o.
[4] Aly, Mohamed: Real time detection of lane markers in urban streets, 2008, IEEE Intelligent 
Vehicles Symposium, Eindhoven, Netherlands, 7–12. o.
[5] Kühnl, Tobias – Kummert, Franz – Fritsch, Jannik: Spatial ray features for real-time 
ego-lane extraction, 2012, 15th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Sys-
tems, Anchorage, AK, USA, 288–293. o.
[6] Krizhevsky, Alex – Sutskever, Ilya – Hinton, E. Geoffrey: ImageNet classification with 
deep convolutional neural networks, in 25th International Conference on Neural Information 
Processing Systems (NIPS), Nevada, 2012/1. no. USA, 1097–1105. o., Simonyan, Karen – Zis-
serman, Andrew: Very deep convolutional networks for large-scale image recognition, 2015, 
3rd International Conference on Learning Representations, San Diego, USA, Szegedy, Christi-
an (ed.): Going deeper with convolutions, 2015, IEEE Conference on Computer Vision and Pat-
tern Recognition (CVPR), Boston, MA, USA, 1–9. o., He, Kaiming (ed.): Deep residual learning 
for image recognition, 2016, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, Las 
Vegas, NV, USA, 770–778. o.
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Ilyen a versenypályát szinte egészében végig kísérő, piros, kék és fehér színekben 
váltakozó kordon. Az elgondolásunk az volt, hogy ezt a vizuálisan jól mérhető 
jellemzőt kihasználva egy gyors gépi látásalapú közelítést adhatunk az útfelület 
helyzetére. Majd ennek pontosítása következik már robosztusabb és pontosabb 
eredménnyel szolgáló mesterséges intelligencia módszerrel.

3. MEGVALÓSÍTÁS

A megvalósítás három jól elkülönülő részből tevődik össze. Első fázisban hagyo-
mányos gépi látáson alapuló módszerekkel realizálásra kerül a bemeneti kép azon 
részterülete, ahol feltehetőleg az útburkolat egésze található. Ezzel lecsökkentve 
a felismerés további szakaszához szükséges számítási időt és bizonyos szinten 
pontosítva az algoritmus eredményét. Második szakaszban az előszűrt képen 
neurális hálózat segítségével szuperpixel szintű osztályozásra kerül sor, mellyel 
eldöntésre kerül, hogy a vizsgált látvány mely részei tartoznak az útburkolathoz. 
Harmadik lépésben egy leegyszerűsített módszer kerül bemutatásra az aktuális 
trajektória számításához.

3.1. Útszegély felismerése

Ebben a fázisban a cél az út két szélét szegélyező piros, kék és fehér színeket tar-
talmazó kordon detektálásra. Mivel ez a kordon a versenypálya egészén végig fut, 
így az útburkolat felismerése során alapozhatunk ennek a felületnek a keresésére. 
A vizsgált bemeneti kép legyen ), ahol  a kép -edik 
képpontja és  a képpontok száma. A színinformációk alapján megkonstruált 
kordonszűrő legyen a következő:

(1)

ahol  a szűrt bináris kép és  adja meg, hogy a  képpont kordonhoz 
tartozik vagy sem. Ez utóbbi a következő módon számítható:

 , (2)

ahol  és  a színszűrők:

,(3)

,(4)
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ahol  a vizsgált képpont az RGB térben és  egy szűrési pa-
raméter, ami a vizsgált kép fényerejének függvénye. A megvalósításban csak a 
kék és piros területek kerültek szűrésre. Ennek oka, hogy a fehér szín nehezebben 
szűrhető, illetve, a kordon sajátosságából adódóan, a piros és kék színek szűré-
sével már elegendő információ áll rendelkezésre a kordon helyzetének definiálá-
sához. A szűrés során előfordulhatnak téves szűrések is, melyek zajként jelennek 
meg a kimeneten. Az ilyen jellegű zajok nagy hányada szűrhető a következő mó-
don. Legyen

                  (5)

ahol  a szűrt és zajos kép,  a kép magassága és

                          (6)
 

ahol  a kép szélessége.
A  hisztogram alapján megadható a bemeneti kép egy olyan résztartomá-

nya, melyen belül biztosan megtalálható a keresett kordon túlnyomó része. Ehhez 
minimalizáljuk a következő Euklideszi távolságot meghatározó függvényeket:

 , (7)

 . (8)

A következő előfeltételekkel:
, (9)

, (10)

, (11)

, (12)

ahol  a kép egy sorát jelöli. A kordon az -edik és -edik 
sorok által közrezárt területen helyezkednek el. Az ezen kívül eső detektálások 
figyelmen kívül maradnak.

3.2. Útburkolat meghatározása

Az útburkolatot a képen azon részén kell keresni, mely a 3.1. alfejezetben tár-
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gyalt megoldás alapján, a detektált kordon elemek által meghatározott görbe alá 
esnek. A kereséshez egy szuperpixel alapú konvolúciós neurális hálózat került 
megkonstruálásra.

A megvalósítás első lépéseként a vizsgált képhez tartozó szuperpixelek ke-
rültek meghatározásra. Ehhez az úgynevezett Simple Linear Iterative Clustering7 
módszer lett felhasználva. A tényleges útfelület meghatározása szuperpixelen-
ként történt, tehát minden egyes szuperpixel esetén eldöntésre került, hogy az 
útfelülethez tartozik vagy sem.

A neurális hálózat bemeneti oldalán egy  képpont méretű képrészletet 
vár, míg kimenetként egy  tartományba eső számértéket ad. A hálózat ki-
menete megadja, hogy az adott szuperpixelbe tartozó összes képpont mennyire 
tartozik az útfelülethez. Amennyiben a kimeneti érték, a vizsgált terület teljes 
bizonyossággal útfelülethez tartozik. Ha a kimeneten érték jelenik meg, a vizsgált 
részlet teljes egészében nem tartozik az útfelülethez. A bemeneti  képpontból 
álló részlet úgy kerül meghatározásra, hogy a terület közepén a vizsgált szuperpi-
xel közepe kerüljön. Az elkészített konvolúciós neurális hálózat egyes rétegeinek 
felépítését szemlélteti az 1. táblázat.

1. táblázat: A konvolúciós neurális hálózat réteg architektúrája

Réteg sorszáma Réteg típusa Réteg mérete

0 Input

1 Convolution

2 ReLu

3 Pool

4 Convolution

5 ReLu

6 Pool

7 Fully connected

8 Softmax

9 Output

[7] Achanta, Radhakrishna (ed.): SLIC superpixel compared to state-of-the-art superpixel 
methods, in IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2012/11. no., 
2274–2282. o.
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3.3. Trajektória kijelölése

A trajektória meghatározásához realizálni kell a jármű látóterében található 
útfelület legtávolabbi pontját. A trajektória meghatározását e pont alapján és a 
korábban definiált kordonok alapján végzi az algoritmus. Legyen a következő 
hisztogram függvény:

, (13)

ahol

, (14)

és  adja a vizsgált kép magasságát. Ezek alapján legyen

(15)

és
, (16)

ahol .
Képezzük a -t úgy, hogy  esetén  és 

, és hasonló módon legyen  úgy,  hogy  
esetén  és , ahol .

Mindezek alapján legyen

, (17)

ahol a  adja a vizsgált kép azon oszlopát, ahol az útfelület legtá-
volabbi látható pontja található.

Legyen  a detektált kordon elemek középpontjának hely-
zete a képsíkon. Képezzük a  és  részeket a következő módon:

(18)

és
, (19)
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ahol  a  kordon pozícióhoz tartozó vízszintes tengely menti érték. Az 
adott pillanatban vett trajektóriát a  vektor adja meg.

4. EREDMÉNYEK

A versenypálya detektálás hatékonyságának méréséhez három különböző mó-
don került implementálásra az algoritmus: képpont alapú osztályozás előszűrés 
nélkül (pw), szuperpixel alapú osztályozás előszűrés nélkül (spw) és szuperpixel 
alapú osztályozás előszűréssel (spw+f). A hatékonyság méréséhez manuálisan 
annotálásra kerültek teszt bemeneti képek, melyek összehasonlításra kerültek a 
megvalósított algoritmus által adott eredménnyel. A két kimenet közti különbség 
adja az algoritmus pontatlanságát, hibáját. A mérés több tesztesetre végre lett 
hajtva, ezek közül 4-4 darab jellemző bemenet (a, b, c és d) esetén látható a mé-
rések eredménye az 1. ábrán.

1. ábra: A megvalósított algoritmus hatékonyságának eredménye

Látható, hogy a szuperpixel alapú osztályozás számítási igénye nagyságrend-
del kisebb, mint a pixel alapú osztályozásé, ugyanakkor a szuperpixelek alkalma-
zása nem ront a felismerés hatékonyságán. A kidolgozott szűrési eljárásnak kö-
szönhetően a számítási igény kis mértékben tovább csökkenthető, mindemellett 
az algoritmus teljesítménye nagyságrenddel növekszik. A 2. ábrán az említett 4 
tesztkép esetén a felismerés vizuális ábrázolása látható, ahol zöld kiemeléssel az 
útfelület és piros kiemeléssel a nem útfelület figyelhető meg.
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2. ábra: A detektálás eredménye (balról jobbra: bemeneti kép, pw algoritmus 
eredménye, spw algoritmus eredménye, spw+f algoritmus eredménye)

5. ÖSSZEGZÉS ÉS KITEKINTÉS

A cikkben ismertetésre került egy saját elgondoláson alapuló, gépi látási techni-
kákat és neurális hálózat megvalósítást alkalmazó autóverseny-pálya detektáló 
algoritmus, mely kifejezetten a Shell Eco-marathon versenyén megjelenő körül-
mények között történő hatékony felismerést hivatott elérni.

Az itt bemutatott megoldások természetesen csak egy kis szeletét jelentik a 
verseny sikeres teljesítéséhez szükséges összetett szoftver- és hardver-rendszer-
nek. A kidolgozott eljárás több fronton is tovább fejleszthetők, bővíthetők. A 
szuperpixel alapú szegmentálás finomításával a neurális hálózat hatékonysága is 
növelhető, ezzel pontosítva a detektálást is. A megvalósítás jellegéből adódóan 
célszerű megfontolni a párhuzamosítás adta lehetőséget, ezzel csökkentve az al-
goritmus futási idejét. A neurális hálózat architektúra további fejlesztésével, új 
osztálycímkék bevezetésével lehet növelni a hatékonyságon. A jövőben a megva-
lósítás finomításán tovább szeretnénk dolgozni, többek között az itt leírt fejlesz-
tési lehetőségek tekintetében.
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