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1. FELADATTERV 

1.1. Célkitűzés 

Az okos város koncepciója magával vonja a városi rendszerek, többek közt a 

közlekedés modernizációjának szükségességét. A nagyvárosi forgalomirányítás 

megköveteli, hogy minél részletesebb információkkal rendelkezzünk az egyes 

útszakaszok forgalmi viszonyairól. Ehhez a feladathoz kamerás rendszerek és 

képfeldolgozási módszerek alkalmazása szükséges. A digitális technológia effajta 

alkalmazása által lehetővé válik a közlekedést figyelő, irányító és működtető 

rendszerek fejlesztése. 

A projekt során célunk egy autós forgalomszámláló program megalkotása, mely 

képfeldolgozás segítségével egy út forgalmát képes monitorozni felülnézeti videó 

alapján. A videó alapjául egy YouTube videó (pl. [1]) vagy saját készítésű videó 

szolgálna, mely egy útszakasz felülnézetből vett forgalmát figyeli. 

A fenntarthatóságot szem előtt tartva a cél egy olyan robosztus, moduláris megoldás 

létrehozása, mely többféle célból, többféle környezetben alkalmazható a későbbiekben, 

legyen szó tényleges forgalomszámlálásról, torlódásdetektálásról vagy akár 

jelzőlámpák hangolásáról az aktuális forgalom alapján. 

1.2. State of the art 

Jelenleg már rendelkezésre állnak különböző metódusok, melyek forgalomfigyelést, 

forgalomszámlálást végeznek. Mivel ez napjaink egyik rohamosan fejlődő területe, 

ezért számos cikket találni a témában. 

Egy 2019-es publikáció [2] arról ír, hogy a CCTV (Closed-circuit television) kamerák 

képfeldolgozása hogyan lehet a zártláncú forgalommegfigyelés része, illetve hogyan 

lehet bizonyos járműveket követni a rendszerben. Emellett említésre kerül a Viola 

Jones algoritmus, mely eredetileg arcfelismerésre lett kifejlesztve, de akár 78%-os 

pontossággal alkalmazható autóobjektumok helyes azonosítására, nyomon követésére 

és számlálására is. 

Egy 2020-as publikáció [3] robosztus járműfelismerő és -számláló algoritmusokkal 

foglalkozik, melyek többféle szituációkban megállják a helyüket, alkalmazkodva a 

megvilágításhoz és árnyékokhoz. Egy 2017-es cikk [4] a járművek valós idejű 

számlálását és nyomon követését taglalja Raspberry Pi, C++ és OpenCV könyvtárak 

segítségével. 
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Mi is ehhez hasonló célt tűztünk ki. A magunkkal szembe állított elvárások közé 

tartozik a járműszámlálás mellett többek közt az autók által keltett árnyékok 

lekezelése és akár az egyes járművek sebességének meghatározása is, így szeretnénk 

betekintést nyerni a MATLAB-bal történő képfeldolgozás világába. 

1.3. Megvalósítási terv 

A félév során megvalósításra kerülő projektet az áttekinthetőség és a félév végi 

határidő betartása érdekében kisebb feladatokra bontottuk. Mivel számunkra új 

terület a képfeldolgozás, ezért a különböző módszerek, algoritmusok keresésére és a 

képfeldolgozó programkód megírására tervezzük szánni a legtöbb időt. Az 

implementáció mellett fontos a tesztelés és hibajavítás is, amiket a programozással 

párhuzamosan célszerű végrehajtani, így az esetlegesen felmerülő problémák esetén 

feltételezhetően elegendő kisebb módosításokat tenni. Fontos terv, hogy a 

dokumentálást a megvalósítással párhuzamban végezzük, elkerülve a dokumentáció 

projekt végére való feltorlódását. A megvalósítási tervezetet az 1. ábra mutatja Gantt-

diagramon ábrázolva a féléves időkeretet figyelembe véve. 

A képfeldolgozásban való elmélyedéssel egyidejűleg feltételezhetően további 

részfeladatokat fogunk tudni meghatározni a megvalósítási lépésekre, viszont mint 

említettük, ez új terület számunkra, így ettől most eltekintünk. 

 
1. ábra: Gantt-diagram a megvalósítási ütemtervről 
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1.4. A megvalósítás lépései 

Célunk, hogy különböző módszereket (pl.: morfológiai, éldetektálás, színszűrés 

(RGB, HSV), konvolúció) kipróbálva azonosítsuk a képen a járműveket. A házi feladat 

célja ezen módszerek közül a legjobb kiválasztása, akár a módszerek kombinálásával. 

A forgalomszámláláshoz elengedhetetlen az egymást követő képkockák 

információtartalmának összekötése, hiszen csak így tudjuk megmondani, hogy a 

képen látható objektum már áthaladt-e a vizsgált területen. Ehhez egy kézenfekvő 

megoldás a Kálmán-szűrő használata. 

A házi feladat keretein belül meg fogjuk vizsgálni, hogy különböző képfelbontások 

és mintavételezés mellett milyen pontosággal működik az algoritmus, hiszen a végső 

real-time futáshoz elengedhetetlen, hogy csak a szükséges mennyiségű információt 

dolgozzuk fel, amivel még nagy pontossággal lehet azonosítani a járműveket. Pl.: ha 

tudjuk, hogy a megfigyelt területen az adott sebességhatár kétszeresével is legalább 1 

mp szükséges az áthaladáshoz, akkor teljesen felesleges 30 frame/sec feldolgozása. 

A járművek sebességének becslésére csak saját készítésű felvételnél lesz lehetőség, 

hiszen itt tudjuk megadni a fizikai paramétereket, hogy sávonként adott pontok között 

mekkora a valós távolság. 

1.5. Rendszerterv 

1. Inicializálás: ahol megadjuk a globális paramétereket, hogy melyik sáv hol 

helyezkedik el a képen, mekkora legyen a mintavételezés és a képméret, 

esetleg referencia frame meghatározása, amikor biztosan nincs objektum a 

képen. 

2. Objektum detektálás, sebesség becslés 

3. Áthaladó forgalom számlálás 
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2. PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA 

2.1. Referenciavideó kiválasztása 

A forgalomszámláláshoz az általunk készített videókat vettünk alapul, amiket az 

M3 bevezető szakaszán lettek rögzítve. Több szögből is készítettünk felvételeket, 

hiszen nem tudtuk előre, hogy milyen szögből készült felvételeket tudunk majd 

feldolgozni. Végül arra a következtetésre jutottunk, hogy nem jó sem a túl meredek 

szögben készített felvétel (lefele néző kamera), sem a távolba néző kamerával készített 

felvétel. Előbbinél az okozza a nehézséget, hogy az autók túl gyorsan haladnak át a 

képen, így nincs idő a detektálásukra, utóbbinál a háttér nagymértékű változása és a 

torzítás okozott nehézséget. Végül a piros keretes szögből készült felvételt 

választottuk ki, és ezt dolgoztuk fel. 

 

  

  

2. ábra: Kamerafelvételek különböző szögből 
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2.2. Használt algoritmus 

A képfeldolgozáshoz a Motion-Based Multiple Object Tracking [5] algoritmust 

használtuk. Az algoritmus képes mozgó objektumokat felismerni és nyomon követni 

egy videóban álló kamera nézőpontjából. Két fő feladatot valósít meg: minden 

feldolgozott képkockában felismeri az objektumnak megfelelő részeket, illetve az 

azonos objektumokat összekapcsolja a képkockák közt, így lehetővé válik a 

nyomonkövetésük. 

Az algoritmus az objektumok detektálására háttér kivonási módszert használ. 

Ehhez először meg kell tanítani, hogy mi tartozik a háttérpixelek közé, amit úgy végez 

el az algoritmus, hogy az egymás utáni képek közötti különbségekből megállapítja, 

hol történt elmozdulás, majd ez alapján kikövetkezteti, hogy mi lehet a kép elő- és 

háttere. 

A különbségképzés után a különböző zajok kiküszöbölésére további morfológiai 

műveleteket kell végezni az előtér maszkon. A tapasztalataink alapján a legnagyobb 

nehézséget itt az azonos objektumhoz tartozó pixelek összenövesztése jelentette. 

Többször is előfordult, hogy egy autó motorháztetője a szélvédőnél különvált az autó 

többi részétől. Ezt az okozta, hogy az utastér háttérkivonás során nem került 

detektálásra, mivel hasonlóan szürke színűek. Emellett a szabadkézi felvétel miatti 

kameramozgás is nehezítette a morfológiai optimalizálást. 

Az objektumok detektálását követően következik a képkockák összekapcsolása, 

ezáltal megfigyelve az objektumok mozgását. Ezt úgy végzi az algoritmus, hogy az 

objektumok mozgását (pályáját) Kálmán-szűrő becsüli meg. A szűrővel prediktálható 

az objektum helye az egyes képkockákban, és meghatározható annak valószínűsége, 

hogy az egyes predikció melyik objektumhoz tartozik. A detektált objektumok, 

amikhez nem tartozik becsült pálya, új objektumként lesznek definiálva. 
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2.3. Program megvalósítása 

A program futása során a következő kezdeti beállításokat kellett elvégezni: 

1. Globális beállítások 

Ebben a szakaszban végeztük el a feldolgozandó videó beolvasását, a globális 

változók létrehozását, illetve a használt rendszerobjektumok struktúrájának 

létrehozását, melyek az adatok tárolásához szükségesek a későbbiekben. Emellett itt 

definiáljuk a területeket, ahol a későbbiekben a forgalomszámlálást fogjuk végezni. 

2. ForegroundDetector tanítása 

Ebben a szakaszban végeztük el az előtér felismerő objektum kalibrálását úgy, hogy 

körülbelül másodpercenkét átadtunk egy képkockát a háttérmodellt építő 

vision.ForegroundDetector() objektumnak. Ezáltal pontosabb háttérmodellt kapunk, 

mintha csak a felvétel első pár képkockájára alkalmaztuk volna a tanítást. 

Ezek után a betöltött videó minden harmadik képkockáját dolgoztuk fel, ezzel 

csökkentve a futásidőt. Ha túl sok képkockát hagytunk ki, akkor előfordult, hogy az 

autók a kihagyott képkockák alatt áthaladtak a detektálási sávunkon, így nem kerültek 

számlálásra. Ezt megpróbáltuk kompenzálni a sáv y-irányú növelésével, viszont ekkor 

a számolási pontosság csökkent. Ennek oka, hogy a szabadkézi mozgó kamerafelvétel 

miatt a járművek detektálása igen nehézkesnek bizonyult, a detektált objektumok a 

kép alsó részében gyakran szétestek vagy összeolvadtak egymással. 
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3. ábra: Kamerafelvétel detektálási területekkel 

 

4. ábra: Futási idő optimalizálás 

Így a videó minden harmadik képkockáján a következő ciklikus feladatokat 

hajtottuk végre: 
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1. Alakzatok felismerése 

Az alakzatok felismerése volt a legösszetettebb feladat. Először meghatároztuk a 

korábban betanított vision.ForegroundDetector() osztállyal a kép előterét. 

 

5. ábra: Meghatározott előtér 

Bár az előterén is felismerhetők az alakzatok, szükséges néhány morfológiai 

művelet elvégzése a kontúrok határozottabbá tételére, illetve összefüggő alakzatok 

létrehozására. A só-bors zajok eltávolítására medián szűrést alkalmaztunk. Látszik, 

hogy a motorháztetőn és az autó tetején nagy fekete foltok találhatók, ezért zárással és 

a lyukak kitöltésével folytattuk a morfológiai műveleteket. Végül nyitással 

választottuk szét az alakzatokat, amik esetlegesen összenőttek. 

Ezt követően tudjuk a szűrt, feldolgozott maszkon a vision.BlobAnalysis() osztály 

segítségével felismerni az egyes objektumokat. Az osztály MinimumBlobArea 

paraméterének hangolásával érhetjük el, hogy a kis alakzatokat, esetleg megmaradó 

zajokat ne tekintse objektumnak. Ez az osztály visszaadja a befoglaló téglalap 

paramétereit, középpontját, ezek kirajzolva láthatók a következő képen. 
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6. ábra: Morfológiai műveletek után detektált alakzatok 

2. Meglévő pályák következő helyzetének becslése 

Az objektumok detektálása után a korábban ismert utaknak Kálmán szűrő 

segítségével becsüljük a helyét. 

3. Felismert alakzatok és eddigi pályák párosítása 

Ezután a becsült pozíciók és a képkocka alapján számított középpontok párosítását 

végeztük el három lehetséges kimenettel: korábbi pálya felismert alakzattal, korábbi 

pálya felismert alakzat nélkül, felismert alakzat korábbi pálya nélkül. 

4. Társított pályák frissítése 

Amennyiben a meglévő pályákhoz találtunk új alakzatot, akkor az új számított 

középpont alapján frissíteni kell a Kálmán-szűrőt, illetve ebben a szakaszban 

vizsgáltuk a járművek be- és kilépését az egyes detektálási területekre. 

5. Nem társított pályák frissítése 

Itt meghatároztuk, hogy mióta nem sikerült alakzatot társítani a prediktált 

pályához. 

6. Elveszett pályák törlése 

Az előzőleg meghatározott értékek alapján az elveszettnek minősített pályákat 

töröltük. 
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7. Új pályák létrehozása 

Azon felismert alakzatoknál, amelyekhez nem tudtunk korábbi pályát társítani, új 

pályát hoztunk létre a megfelelő paraméterek konfigurálásával. 

8. Eredmények megjelenítése 

Utolsó lépésként megjelenítjük a számított eredményeket és a detektálási 

területeket az eredeti képen. 

2.4. Robosztusság tesztelése 

Az algoritmus robosztusságát különböző fényviszonyok között teszteltük. Az 

optimalizálást hátfényben végeztük el, így az első tesztnél szembe fényben futtattuk 

az algoritmust hasonló szögben álló kamerafelvételen. A morfológiai műveletek 

megváltoztatása nélkül is tökéletesen futott a forgalomszámlálás, csak a detektálási 

területek sávokhoz való igazítását kellett módosítani. Ezt a későbbi alkalmazásnál csak 

telepítéskor kell beállítani az adott környezethez, így nem szükséges automatizálni a 

detektálási területek elhelyezését. 

 

7. ábra: Előtér szembefényben 
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8. ábra: Szembefényben feldolgozott kép 

Az itt feldolgozott felvételen előfordult többször is olyan helyzet, amikor szorosan 

egymás után haladtak az autók, az algoritmus ezt is le tudta kezelni, nem nőttek össze 

az autók, így külön kerültek detektálása. 

 

9. ábra: Egymás után haladó autók elkülönítése 
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A szemből érkező fény után kipróbáltuk az algoritmust sötétben is, a vizsgált 

szakaszon jelentős a közvilágítás, így teljesen sötét felvételt nem tudtunk készíteni. Az 

algoritmus az előzőekkel azonos morfológiai műveletekkel történő futtatásakor sajnos 

azt tapasztaltuk, hogy az aszfaltról, a korlátról és a különböző tárgyakról 

visszatükröződő szórt fény miatt pontatlan a számlálás. 

 

10. ábra: Visszatükröződő fények 
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11. ábra: Visszatükröződő fények a háttérkivonás után és morfológiailag feldolgozva 

A binarizált képen különböző morfológiai eljárásokat végeztünk, a tükröződések 

kezelésére. Próbáltuk összenöveszteni a visszatükröződő fényeket a járművekkel, 

hogy ezáltal csak egy objektumként legyenek detektálva, de ez nem vezetett sikerre. 

A fényszórók által keltett fehér folt sokkal összefüggőbb, erősebb, volt, mint maga a 

jármű a háttéreltávolítás után, ezért a tükröződés eltüntetésével nem is próbálkoztunk, 

hiszen ez az objektum megszűnésével járt volna. 

Emellett megpróbáltuk az eredeti képen olyan módosításokat végezni, hogy a nagy 

intenzitású lámpafényeket „eltüntessük”, átszínezzük az aszfalttal megegyezőre. Ezt 

a kép hisztogramja alapján végeztük el: a nagy intenzitású, fehér pixeleket szürkévé 

tettük, hogy ne különüljön el annyira az úttesttől. 

  

12. ábra: Nagy intenzitású pixelek átszínezése 

Mivel háttér kivonást alkalmazunk az algoritmusban, ezért ez sem vezetett sikerre, 

hiszen attól még, hogy szürkévé tettük a nagy intenzitású pixeleket, azok eltérnek a 

pontos háttérpixelektől, így detektálásra kerülnek az előtérben. 
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3. KONKLÚZIÓ ÉS TOVÁBBFEJLESZTÉS 

3.1. Időbeosztás 

Az eredeti ütemtervet a 7. hétig tudtuk tartani. Mivel több referenciavideót is 

készítettünk világosban és sötétben, különböző fényviszonyok között, ezeket a 7-9. 

héten végeztük. A képfeldolgozással párhuzamban haladtuk a fellépő hibák, 

nehézségek javításával, így ez nem számottevő változtatás. A dokumentáció készítését 

sajnos elhanyagoltuk a programozás mellett, így az a félév végére maradt. Ezzel 

legközelebb igyekszünk a projekttel szinkronban haladni. 

 

13. ábra: Eredeti és megvalósult ütemterv 

3.2. Továbbfejlesztés 

A projekt továbbfejlesztése közé tartozik az algoritmus adaptálása éjjeli 

fényviszonyok közé is és a keletkezett tükröződések kezelése. Emellett a tükröződések 

nemcsak éjjeli fényviszonyok között jelentkeznek, hanem szürkületi, esős időben is. 

Továbbá, ha real-time szeretnénk megvalósítani a forgalomszámlálást, akkor a változó 

fényviszonyok miatt az előtér-detektáló objektumot újra kell tanítani. Erre az egyik 

ötletünk, hogy a kameraképen látható átlagos intenzitástól függően adott változás 

esetén újra kalibráljuk a vision.ForegroundDetector() objektumot. 
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A sebességmérést végül nem sikerült megvalósítanunk. Az volt az ötletünk, hogy 

pixelsebességeket számolunk majd ezeket konvertáljuk át valós sebességgé. Ezt úgy 

próbáltuk megvalósítani, hogy azokat a képkockákat számláltuk, amíg egy objektum 

középpontja egy adott területen belül található.Az adott területen belül a függőleges 

irányú elmozdulás és az eltelt időből (framek számából) már kiszámolható az 

objektum (átlag)sebessége.. Sajnos a frame-k számlálását nem sikerültmég 

megoldanunk a while cikluson belül. 

Emellett a program futásán sokat lehetne javítani gépi tanulási algoritmusokkal, 

amivel a változó fénymennyiséghez automatikusan adaptálódhatna, illetve a felismert 

alakzatokat annak típusa alapján fel is tudná címkézni. Ezáltal akár a tükröződések 

elkülöníthetővé válhatnának a járművektől. 

3.3. Tanulságok 

A projekt nagy tanulsága, hogy nem szükséges minden egyes képet feldolgozni a jó 

eredmény eléréséhez. A képkockák kihagyásával csökkenthető a futásidő és a 

számítási igénybevétel is, ami képfeldolgozásnál kiemelten fontos. 

Emellett hasznos volt az előadáson és a laborokon tanultak kipróbálása egy valós 

projekt esetében. Eddig nem volt előismeretünk a képfeldolgozás terén, de a tárgy és 

a projekt által úgy érezzük, hogy sokat tanultunk és fejlődtünk a félévben a 

képfeldolgozás terén. A megszerzett tudás mindenképp hasznunkra fog válni a 

későbbiekben. 
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4. MELLÉKLETEK 

• Matlab kód 

• PPT 

• Nyers videók 3 db 

• Bináris videók 3 db 

• Feldolgozott videók 4 db 

A mellékletek az alábbi linken érhetők el: 

https://drive.google.com/drive/folders/1EEXLi7dDQ6BeIVULS3Bqcb8i684T

ynAK?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1EEXLi7dDQ6BeIVULS3Bqcb8i684TynAK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EEXLi7dDQ6BeIVULS3Bqcb8i684TynAK?usp=sharing
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