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Abstract – Optical sensors and devices using computer vision have been given „green light” in vehicles and traffic 

control systems in the last few years.  An important characteristic – an advantage and a disadvantage at the same time 

– of these sensor and devices is that they rely mostly on the visible spectrum used also by the human vision system. 

Compared to other sensors also used in this application field, the mentioned sensors and devices provide more detailed 

information about the vehicle’s environment. The capability of such devices to rely on visual clues of the road 

infrastructure – built for human drivers – makes automatic vehicle localization possible without requiring significant 

investment in additional infrastructure. The objective of our present project is to design and implement a real-time 

lane detection and tracking system using on-board stereo cameras. This is made possible by using up-to-date machine 

vision techniques and cutting edge system implementation solutions. The system will find and track the lanes with 

visible lane markings and provide the position and orientation of the car on the lane. 

Absztrakt – Az optikai szenzorok és a gépi látás alkalmazása az utóbbi években egyre jelentősebb szerephez jut a 

járműirányításban. Ezen szenzorok előnye más típusú szenzorokkal szemben, hogy az optikai sávban szolgáltatnak 

részletes információt a jármű környezetéről, és ezáltal lehetővé teszik a jármű automatikus lokalizációját az úton 

anélkül, hogy az különösebb infrastruktúra bővítést igényelne. Feladatunk egy olyan – járműre szerelhető kamerákon 

alapuló – sávdetektáló és sávkövető rendszer kidolgozása és implementációja, ami korszerű technikák és technológia 

alkalmazásával megfelelő minőségű sávhatár-jelölésekkel ellátott autópályán ill. autóúton, valós időben képes az 

aktuális sáv térbeli elhelyezkedésének, orientációjának és görbületének meghatározására a járműhöz képest. 

Bevezetés 

Az autóutakon és az autópályákon a balesetek nagy többsége összefüggésbe hozható a forgalmi sáv nemszándékos vagy nem 
megfelelő körültekintéssel történő elhagyására. Ezért várhatóan az automatikus sávdetektáló, illetve a sáv elhagyását 
detektáló, sávkövető rendszerek fontos szerepet fognak játszani a balesetek számának visszaszorításában. 

A sávkövető rendszer egy olyan korszerű, aktív biztonsági rendszer, amelynek célja, hogy az optikai szenzoroktól érkező 
képek alapján észlelje az aktuális sáv nem szándékolt elhagyását, illetve minden ahhoz közeli helyzetet, továbbá a vezető 
figyelmének felkeltésével elkerülhetővé tegye, vagy akár aktív beavatkozással automatikusan elkerülje a balesetet. A 
sávkövető rendszerek egyik fő komponense a gépi látást megvalósító képfeldolgozó rendszer. A detektált pozíciónak 
megfelelő beavatkozást pedig a járműben már korábban is létező, de az automatikus sávdetektálás követelményeinek 
megfelelően bővített funkciójú rendszerek végzik. Ezek közé tartozik például az elektronikus fékrendszer (EBS) és az 
elektronikus szervokormány (EPAS). A szakirodalomból ismert újabb sávdetektáló rendszerek bemenete rendszerint két 
digitális, fekete-fehér CMOS (esetleg CCD) szenzor, amelyek megfelelő optikával felszerelve képesek „belátni” a jármű előtti 
környezetet. 

A jelenleg futó projektünk célja egy olyan sávdetektáló rendszer kidolgozása és egy prototípus rendszer megvalósítása, 
amely a rendelkezésre álló elektronikus szervokormány automatikájával képes együttműködni, és amely ezáltal megteremti az 
aktív beavatkozás lehetőségét.  

A létező megoldásokról 

Sávdetektáló rendszerekről, illetve kamerákon alapuló közúti járműirányításról szóló publikációk nagyjából a 90-es évek 
elején jelentek meg, de az elmúlt néhány évben is nagyszámú új eredmény született ezen a területen [1,2,3]. Mára már számos 
módszer illetve megoldás látott napvilágot. Ezek látványosan különböznek abban, hogy egy-, két-, vagy többkamerás 
elrendezést alkalmaznak-e, de ezen kívül is komoly különbségek fedezhetők fel pl. abban, hogy milyen matematikai 
módszereket alkalmaznak, milyen forgalmi környezetben használható a módszer illetve rendszer, milyen feltételek teljesülése 
szükséges az alkalmazhatóságukhoz. 

Egy adott módszer vagy kész rendszer sikere leginkább azon múlik, hogy mennyire képes alkalmazkodni a különböző 
forgalmi, időjárási körülményekhez, megvilágítási viszonyokhoz, másképpen, hogy mennyire robosztus a közlekedési 
környezet megváltozására és más zavaró tényezőkre nézve. Ilyen zavaró tényező lehet pl. az úton látszódó csillanások vagy 
egy, a kamera látóterében megjelenő, a felfestést részlegesen vagy teljesen takaró jármű. Természetesen, amikor a kamerák 
egyike sem látja a sávot, azaz egyáltalán nem áll rendelkezésre vizuális információ az útról, olyankor ezt a szituációt 
automatikusan fel kell ismerni és jelezni kell a vezetőnek.  

Koordináta-rendszerek és fontosabb szögek 

A sávdetektálás során elvégzendő számítási műveletek leírásához célszerű néhány koordináta rendszert definiálni. A jármű 
tömegközéppontjában felvett jármű koordináta rendszer (jelölje KJ) alatt az úton fut az „árnyék” (KA) koordináta rendszer. 
KA egyik tengelyét úgy választjuk meg, hogy az mindig merőleges legyen az út síkjára. A KJ-nél ezt nem célszerű rögzíteni, 
hiszen a jármű billeghet az úthoz képest, és ez KJ orientációjában meg kell jelenjen. A sáv koordináta rendszerének (KS) 
origóját úgy kapjuk, hogy a jármű alatti koordináta rendszer origóját merőlegesen vetítjük a sáv középvonalára. Ez a definíció 
a szokásos esetekben elegendően egyértelmű. KA és KS középpontja közötti távolság mondja meg, hogy a jármű laterális 
irányban hol tartózkodik a sávon belül. A kamera koordináta (KK) rendszere olyan, hogy középpontja az optikai középpont, 



orientációja a kamera orientációját írja le. Feltételezzük, hogy a 
KK és a KJ koordináta rendszerek egymáshoz képest nem 
mozdulnak el, azaz a kamerák mereven vannak rögzítve a jármű 
karosszériájához. 

KJ helyzetét KA-hoz képest statikus és dinamikus tényezők 
egyaránt befolyásolják. A jármű terhelése statikus, míg a 
kormányzás, a gyorsulás és a fékezés dinamikus tényezőként 
jelentkezik.  

Esetünkben a billenési, elfordulási és dőlési szögek a jármű 
koordináta-rendszer és a sáv koordináta-rendszer orientációja 
közötti eltérést definiálják, a megfelelő tengelyekre vonatkozóan 
[3]. Általában kis (néhány fokos) szögekről van szó (kivéve az 
elfordulási szöget). Mindhárom szög meghatározható optikai elvű 

mérések alapján. 

Kamera-modellek és térbeli rekonstrukció 

A kamerák a 3D teret perspektív és egyéb torzításokkal a 2D képtérre 
képezik le, tehát a szenzorokról érkező képek a 3D világ síkbeli 
vetületei. A sávdetektálási algoritmusok lényege, hogy először 
megkeresik és megjelölik a sávhoz vagy sáv széleihez tartozó 
képpontokat a 2D képen, majd meghatározzák a 3D tér azon pontjait, 
amelyek a megjelölt képpontokhoz tartoznak. Ehhez a kamerák által 
végzett 3D-2D leképezés inverzét kellene kiszámítani, ez az inverz 
azonban nem minden esetben egyértelmű. Egyetlen kamera esetén 
egyetlen képpontba az ahhoz tartozó vetítősugár összes pontja 
leképződik, vagyis egyetlen képponthoz végtelen sok térbeli pont 
tartozik [4]. 

Ahhoz, hogy egyértelmű legyen az inverz leképezés már egyetlen 
kamera esetén is előre ismerni kellene, hogy az út felülete pontosan hol található a kamerához képest. Síknál bonyolultabb 
útfelület modellt ilyen esetben nem használnak, tehát ilyenkor tipikusan azzal a feltételezéssel élnek, hogy az út vízszintes, 
vagyis nem tartalmaz lejtőket, emelkedőket a jármű koordináta-rendszeréhez képest. Horizontális irányú görbületeket, vagyis 
kanyarokat, természetesen tartalmazhat az út. 

Lehetőség van természetesen több kamera alkalmazására is. Két kamera esetén az inverz leképezés elvégezhető, amennyiben 
a leképzendő térbeli pontot mindkét kamera látja, és tudjuk, hogy melyik képpont melyiknek felel meg a másik képen. A 
leképezés egyértelműsége abból következik, hogy az emberi látáshoz hasonlóan mélységi információ is kinyerhető abból, 
hogy ugyanaz a térbeli pont a két képen hol látható. Az ilyen elrendezést az ún. epipoláris geometria írja le, és a pont térbeli 
rekonstrukcióját háromszögeléssel végezhetjük el [4,5]. Ez esetben általában arra kell törekedni, hogy a kamerák minél 

távolabb legyenek egymástól, mível így pontosabb 3D-rekonstrukció lehetséges. 
Sztereo elrendezés használata esetén tehát nem szükséges a sík út feltételezése. 

Mind az egy-, és két kamerás esetben a színtér rekonstrukciója jóval egyszerűbben 
végezhető el, ha a kamera, vagy kamerák paraméterei pontosan ismertek. A kamera- 
modell külső és belső paramétereket tartalmaz. Külső paraméterek a kamera orientáció 
és pozíció, belső paraméterek a fókusztávolság, a képpontok fizikai méretei, a kép 
középpont eltolása és a radiális torzítás együtthatói. A háromdimenziós térből a 
kétdimenziós képre történő leképezés csak akkor lineáris, amikor a kamerának nincs 
radiális torzítása [5]. 

Kamera kalibráció 

Kalibrációnak hívjuk azt az eljárást, amelynek során méréseket végzünk, és azok 
elemzésével meghatározzuk a kamera paramétereit. Térbeli rekonstrukciónál 
ismerjük a kamera paramétereket, és kiszámoljuk, hogy melyik képponthoz 
melyik térbeli pont tartozik. Ezzel szemben a kalibráció során ismerünk a térben 
pontokat és ismerjük az adott térbeli pontok képének koordinátáit. Egy kamera 
esetén az ismert pontpárok alapján egyértelműen meghatározható a leképezés egy 
nemlineáris optimalizációs feladat megoldásával [5]. Az állítás két kamera esetén 
is igaz, azzal a különbséggel, hogy ott ponthármasaink vannak (egy térbeli pont és 
annak két vetülete). 

A kalibrációnak több módja is létezik. A hagyományos eljárás során a kamerák 
álló helyzetében egy kalibrációs elrendezést vesznek fel és értékelnek ki.  A 
kamera elé jelzéseket (markereket) helyeznek el, és ezekről felvétel készül [2]. A 
felvételben megkereshető, hogy melyik marker melyik képpontban látszik, így a 
markerek térbeli koordinátáinak ismeretében a kalibráció elvégezhető.  

Jóval bonyolultabb matematikai feladat a kamerák „on-line” kalibrációja, az ún. 
autokalibráció [5]. Erre a megközelítésre akkor van szükség, amikor valamilyen 
oknál fogva nem lehetséges, vagy körülményes a hagyományos módszer elvégzése. Lehetőség van ugyanis arra is, hogy több 



különböző nézetből készült kép alapján meghatározzuk a kamera, vagy kamerák paramétereit, amennyiben az egyes 
nézetekből készített felvételeken az egymásnak megfelelő pontok azonosíthatók, azaz ugyan annak a térbeli pontnak az egyes 
vetületei összerendelhetők. A több nézőpontos megvalósítás tipikusan kis számú kamera térbeli mozgatásával valósítható 
meg, ami jól illeszkedik a járműves környezethez, ez azonban egy nagy számításigényű feladat. 

Az út térbeli rekonstrukciója 

A sávdetektálásban két fontos részfeladatot különböztethetünk meg: az egyik a sáv térbeli helyzetének a korábbi mérések 
(képek) és számítások alapján történő predikciója, a másik a sáv detektálása közvetlenül, az aktuális mérések (aktuális kép) 
alapján. A predikció értelemszerűen a jármű dinamikájának figyelembevételével történik. Az algoritmus kimenete a sáv 
térbeli pozícióját, orientációját és alakját leíró becsült paraméterek. A sávokat a sáv két szélét határoló paraméteres görbével 
(pl. klotoid) írják le leggyakrabban. A három legfontosabb paraméter a jármű laterális pozíciója a sávközéphez viszonyítva, a 
jármű hossztengelye és a sáv középvonala által bezárt szög, továbbá a sávhatárok horizontális görbülete. A paramétereket 
tehát a korábbi mérések alapján végzett predikcióból és az aktuális képkocká(k)ból számítják a bizonytalanságok 
figyelembevételével. A paramétereket sztochasztikusan modellezik, így a fenti művelet elvégzéséhez szinte kivétel nélkül 
minden megoldásban, a feladathoz nagyon jól illeszkedő Kalman-szűrőt használhatjuk úgy, hogy az állapotvektor tartalmazza 
a görbe-paramétereket, az elfordulási, a billenési és a dőlési szöget, továbbá a jármű laterális pozícióját. 

A kamerák alkalmazásakor rendszerint bonyolultabb 
algoritmus dolgozza fel a szenzoroktól érkező adatokat, 
mint más szenzorok pl. lézeres vagy mikrohullámú radarok 
esetén, amellett, hogy az adatmennyiség is óriási. Mivel a 
számításokat valós időben és a megfelelő biztonsági szint 
eléréséhez a lehető legnagyobb redundanciával és 
legkevesebb pontatlanságal kell megoldani, ezért a 
számításigény meglehetősen nagy. 

A számításigény csökkentése érdekében több megszorítást 
is tehetünk a feldolgozó algoritmusban. Ezek egyike, 
amikor az előző lépésben prediktált paramétereket az 
algoritmus nem csak a paraméterbecslésben használja, 
hanem a numerikus számítás gyorsítása érdekében 
felhasználja arra is, hogy a képen csak a számára érdekes 
tartományban (Region of Interest, ROI) vizsgálódjon. Egy 

másik lehetőség a keresési tér szűkítésére annak kihasználása, hogy a sávok simán görbülnek, nincs abrupt átmenet, vagy 
törés, és hogy a sáv szélessége állandó. Egy harmadik lehetőség az, ha egy közelítő, de kisebb komplexitású feladatot 
fogalmazunk meg az eredeti helyett. Ilyen jellegzetes feltételezés az, hogy az út lapos, tehát függőlegesen nem görbül. Ilyen 
megoldásoknál tudomásul vesszük és elfogadjuk a modell pontatlanságát, ugyanakkor a megoldandó feladat egyszerűbb és 
kevésbé költséges a megoldása. Ez a közelítés egy kamerás rendszereknél tipikus [1]. 

A sáv detektálása során az első lépés a sáv jellegzetességeinek kiemelése (feature enhancement) jelenti a képtérben (vagyis a 
felvett képkockán). Ehhez az alap képfeldolgozási módszerek használata elegendő. Ezt követi a szegmentálás, amikor a 
kiemelt út-jellegzetességek alapján a környezettől a sávot egyértelműen elkülönítjük, azaz meghatározzuk azt a részt a 
képtérben, ahol a sáv látszik. Ez egy döntési feladat, amelynek során minden képpontra eldöntjük, hogy a sávhoz (vagy a sáv 
határához) tartozik-e vagy sem. Ezt követően a sáv térbeli helyzetét kell meghatározni a képen meghatározott pozíciója 
alapján. Ahhoz, hogy a sáv-modell paramétereit meghatározzuk, a sávra egy matematikai modellel kell rendelkeznünk, 
amelyet az éppen aktuális mérési eredményekre illeszthetünk. Ezt végezhetjük a képen is, de a korszerű megoldások a 3D 
térben dolgoznak. Ez tehát egy modell-alapú paraméterbecslési feladat valós idejű megoldását igényli, amit sokféle 
stratégiával és célfüggvénnyel végezhetünk. A cél itt az, hogy a költségfüggvény matematikai megfogalmazása jól tükrözze a 
valódi elvárásokat (az út-modell minél jobban illeszkedjen a mérésekhez), az alkalmazott módszer kiválasztásánál pedig a 
gyors konvergenciával és a lehetőségekhez képest minimális számítási igénnyel rendelkező megoldások részesíthetők 
előnyben. Végül időbeli információ is felhasználható a térbeli helyzet meghatározásához. Ezt valósítja meg pl. a Kálmán-
szűrő, vagy amikor több képkockát felhasználó időbeli analízist is végzünk, pl. optikai mező módszerek használata esetén [4]. 

Egy kamerás és két kamerás rendszerek 

A sávdetektáló algoritmus bonyolultsága nagy mértékben függ attól, hogy milyen elrendezésben, hány szenzort használunk. 
Egy kamerás (mono) rendszerekkel korábban kezdtek el foglalkozni, de a gépi látás és a többnézeti geometria módszereinek 
fejlődésével [5] megjelentek a valós idejű sztereo rendszerekről szóló cikkek is (pl. [2,3]). 

Az egy kamerás rendszereknél általában több a geometriai megkötés, hiszen az inverz leképezés ezek nélkül nem 
egyértelmű. Tipikus a sík út, azaz vertikális görbületet nem tartalmazó út, továbbá a konstans sáv-szélesség feltételezése [6]. 
Ha más szenzorokról érkező információt nem használunk fel a sávdetektáláshoz, akkor a jármű dinamikus lengései és a 
statikus terhelése ilyenkor a sáv 3D rekonstrukciójában hibát okoz, mert az út síkja nem olyan helyzetben van a járműhöz 
képest, mint ahogyan azt feltételezték. Ez az állítás olyankor is igaz, amikor a jármű egy emelkedő elején vagy egy lejtő 
végénél, de még a lejtőn tartózkodik. Amennyiben ezek a hibák tolerálhatók, úgy az egy kamerás rendszer korlátozott 
lehetőségei elfogadhatók. Egy kamera esetén azonban nagyobb az esélye annak is, hogy a sáv takarásba kerül egy előtte 
haladó jármű miatt (a kamerát tipikusan valahol a jármű hosszirányú szimmetriasíkjában helyezik el).  

A fenti hátrányokat kiküszöböli a két kamerás megoldás. Az út síkjának a jármű koordináta rendszerhez képesti lokalizációja 
ilyenkor kivitelezhető, mert a rekonstrukció ilyenkor egyértelmű, tehát a dinamikus és statikus tényezők által okozott hiba 
nem jelenik meg a 3D rekonstrukcióban. A megközelítés és a használt módszerek azonban teljesen eltérőek és nagyobb 



számítási kapacitást igényelnek [2,3,5]. A kétféle megoldásban közösen használt módszerek a képfeldolgozás alap módszerei 
(azok az általános módszerek, amelyeket a képtérben alkalmaznak) és a paraméterbecslésben felhasznált Kálmán-szűrő 
használata. További előnyként kell megemlíteni a két kamerás rendszernél a komplex sávdetektáló-kormányzási rendszer 
biztonságkritikus mivoltát. Két kamera lehetővé teszi azt is, hogy az egyik kamera (mint jeladó) meghibásodása esetén a 
rendszer akár degradált funkcionalitással is, de tovább működhessen. 

Koncepció 

A fenti megfontolások ismeretében egy két kamerás rendszer megvalósításán dolgozunk. Olyan elrendezést használunk, 
amelynél a bázistávolság – a lehetőségekhez képest - nagy (pl. kamerák az oldalsó visszapillantó tükröknél). Két kamera 
használata esetén, ha a felfestés az egyik kamera előtt takarásba kerül, a másik kamera még láthatja a sávhatároló vonalakat, 
ezért ezt az információt felhasználhatjuk a továbbiakban. Ha nincs takarás, akkor binokuláris (sztereo) algoritmus használható, 
míg takarás esetén csak monokuláris színtér-rekonstrukcióra van lehetőség. Ezek illesztését finom átmenettel biztosítjuk. A 
takarási szituáció megváltozását detektálni kell. 

A kidolgozandó sztereó algoritmus a kamerák radiális torzítását is figyelembe veszi majd, a sávot pedig a sáv határokat leíró 
két polinomiális (klotoid) 3D-görbével modellezzük. A sztereo algoritmus képes lesz a fordulási, billenési és dőlési szögek, az 
út horizontális és vertikális görbületének illetve a jármű sávon belüli laterális pozíciójának a meghatározására. 

Amennyiben szükséges mono algoritmusra váltani, a billenési és dőlési szögeket, továbbá a vertkális út-görbületet zérusnak 
feltételezve (sík út), és a sáv szélességét konstansnak feltételezve, a monó kamerás leképezés inverze meghatározható, és 

ennek segítségével a kép úgy torzítható, hogy párhuzamos sávokat 
kapjunk eredményül (inverz perspektív leképezés). Az így kapott 
„madárnézeti” képen metrikusan lemérhető minden távolság. Ez esetben 
a horizontális profilt, a jármű laterális pozícióját és az elfordulási szöget 
tudjuk detektálni, amit a képtérben végezhetünk. 

A sávdetektáló algoritmust speciálisan erre a célra elkészített, nagy 
számítási kapcitással rendelkező, FPGA-alapú célhardver fogja futtatni, 
ami CAN-interfészen keresztül fogja szolgáltatni a jármű helyzetére és a 
sávra vonatkozó paramétereket a beavatkozást végző elektronikus 

szervokormánynak (EPAS). A célhardverbe többek között egy speciális optikával felszerelt, digitális CMOS szenzor fog 
kerülni (a CMOS szenzor előnyeit [7] mutatja be). A célhardver reményeink szerint kb. 800x600-as felbontás mellett  
30 képkocka/másodperc sebességre lesz képes. Ez a ma már létező rendszerekhez képest szép teljesítményt jelent. 

A fenti algoritmusok kidolgozásához szükség van olyan sztereó 
videófelvételekre, amelyeket előzetesen kalibrált kamerákkal 
rögzítünk különböző forgalmi helyzetekben, különféle utakon, más 
és más fényviszonyok és időjárási körülmények mellett. Ezen 
mérések során a jármű dinamikai állapotát és sebességét is rögzítjük 
valós időben, amelyekre a sávdetektáló algoritmus verifikációja 
során lehet szükség. 

Az elmúlt időszakban néhány, már rendelkezésre álló - 
kalibrálatlan kamerákkal elkészített - videót használtunk fel, és ezek 
segítségével a fenti algoritmusok megvalósításán dolgoztunk. 
Egyúttal részletesen kidolgozásra került egy, a céljainknak 
megfelelő hagyományos megközelítésű kalibrációs mérési eljárás. A 
felvételek elkészítéséhez az ábrán látható egyszerű rendszert 
használjuk. 

A közeljövőben a kalibrációs eljárás matematikai módszere kerül 
majd kiválasztásra, és a kalibráció kivitelezését követően a közúti felvételek elkészítésére kerülhet sor. A felvételek és a 
kalibrációs adatok birtokában az algoritmusfejlesztési fázis folytatódik immár a videófelvételeken történő folyamatos 
teszteléssel együtt. Az algoritmusfejlesztés MATLAB ill. MATLAB Simulink környezetben zajlik. 

A kifejlesztett algoritmus optimalizálását követően a célhardver tervezését végezzük el. Az elkészült algoritmusokat terv 
szerint többnyire automatizáló eszközök fordítják a célhardverre és csak a szükséges módosításokat végezzük manuálisan. A 
projektet a prototípus „on-line” tesztelése zárja. 
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