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Abstract
A változó környezetben történő tájékozódáshoz elengedhetetlen a környező tárgyak mozgásának ismerete. A
cikkben javaslunk egy módszert, amely egy mozgó kamera képén megjelenő dinamikus objektumok mozgására
ad becslést. A módszer lényege, hogy a lehető legkevesebb információból azaz két egymást követő képből végezzük
el a becslést. Ennek első lépéseként a kamera mozgás becslését végezzük, majd a képeken szegmentált járművek
3D pontjai között keressük merev transzformációt. A becslés során feltételezzük a járművek hosszirányban történő
elmozdulását. A kevesebb információs szükséglet mellett a bemutatott két képet felhasználó módszer legalább két-
szeres sebességgel képes működni, mint a három képet használó módszerek. A javasolt eljárást több autonóm
vezetési adatbázison különböző közlekedési helyzetekre is teszteltük.

1. Bevezető

A relatív kameramozgás becslése a gépi látás egyik alapvető
problémája és a mai napig jelentősen kutatott területe,
rengetek alkalmazással. Drónok, mobil robotok, autonóm
autók stb. navigációja esetén elengedhetetlen a jármű el-
mozdulásának ismerete. A képfeldolgozásban olyan jól
ismert eljárások, mint a Simultaneous Localization and
Mapping (SLAM) és Structure from Motion (SfM) kvázi
statikus környezetben képesek számítani a kamera elmoz-
dulásokat és a környezetet feltérképezni. A térképezést
további egyszerű fedélzeti szenzorokkal kiegészítve (pl.:
elfordulás érzékelő, IMU, GPS) közvetve vagy közvetlenül
a valós skála is meghatározható. Földi járműre szerelt kam-
era estén ismert magasságot feltételezve a rekonstrukción
sík illesztést alkalmazva becsülhető is a valós skála. Az
ilyen rekonstrukciókból azonban a mozgó tárgyak szűrésre
kerülnek, mivel a rajtuk detektált pontok nem illeszkednek
a statikus környezet által meghatározott kamera mozgáshoz
tartozó vetítési egyenletekbe. Azonban közlekedés szem-
pontjából a mozgó objektumok nagyobb veszélyt is je-
lenthetnek, mint a statikus akadályok. Elég csak a gyalo-
gosokra vagy más járművekre gondolni. Ezeknek a mozgó
objektumoknak az azonnali szűrése kritikus a biztonság
szempontjából 12. Amíg más megoldásoknak több képek

sorozata szükségeltetik a környező objektumok mozgásá-
nak meghatározásához, az általunk javasolt megoldásnak
mindössze két egymást követő felvételre van szüksége. Ez
a különbség meghatározó lehet a féktávolság tekintetében.

A képpont egyeztetéseket alapul véve a dinamikus ob-
jektumok is rekonstruálhatóak egy relatív skálán 15. Azon-
ban ez a skála nem fog szükségszerűen egyezni a statikus
rekonstrukció skálájával, sőt általában jelentősen eltér tőle.
Ahhoz, hogy az objektum távolságának és sebességének
meghatározásához szükséges a két rekonstrukció közötti
skála transzformáció. A cikkben ennek a skála transz-
formációnak a meghatározására javasolunk egy új fajta
megközelítést. Ehhez az elmozdulás és esszenciális mátrixá-
nak becslésére, a mozgó objektum rekonstrukciójára és
arra feltételezésre építünk, hogy az objektum a képpárok
között hosszirányú (első főtengely menti) elmozdulása a
meghatározó. A legtöbb esetben ez a feltevés helytálló
a közlekedési eszközökre, még kanyarodás közben is. Ez
a megkötés könnyen transzformálható más jellegű objek-
tumokra például embere, ahol az elmozdulás általában a har-
madik főtengely szerinti az elmozdulás.

A cikkben javasolt hozzájárulások:

• Új megoldás a kamera mozgástól eltérően mozgó objek-
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(a) Első kép (b) Második kép

(c) Becsült pozíciók és valós pozíciók a LIDAR pontfelhőben

Figure 1: Példa a mozgó objektumok rekonstrukciójára
egymást követő kamera képen. 1a és 1b a Nuscenes adat-
szett 2 kép egymást követő képe. 1c ábrán pedig a a rekon-
strukciók és a LIDAR pontfelhők látható közösen: vörös -
első LIDAR mérés, fekete - második LIDAR mérés, zöld
- első kép rekonstrukció, kék - második rekonstrukció. Az
első LIDAR mérés és kamera rekonstrukció manuálisan lett
illesztve az illusztráció érdekében.

tumok mozgás becslésére egy mást követő mono kamera
képek alapján.

• A mozgás predikció mindössze két egymáskövető felvétel
alapján, ami jelentősen csökkenti a becslés elvégzésének
idejét.

• Túl mutat a jelenlegi state of the art technikákon, mivel
általánosan alkalmazható 3D-ben történő becslésre nem
úgy mint a korább megoldások (mint 5, 8).

2. Kapcsolódó irodalmak

Az SfM vagy SLAM 13 algoritmusok számára kihívást jelen-
tenek a dinamikusan változó helyszínek. A téma részletes
megismerését a 16 összefoglaló cikk segíti. Az irodalom-
ban már vannak olyan SfM amelyek képesek rekonstruálni a
környezetben lévő merev vagy nem merev 7 testeket, azon-
ban a gyakorlatban ez problémát okozhat az SfM kötegelt
behangolás lépésénél 10. A legtöbb esetben ezt a problémát
faktorizációval oldják meg 15.

A legfőbb probléma a testek mozgás rekonstrukciójá-
val a relatív skála meghatározása a statikus rekonstruk-
cióhoz képest. A kulcspontokat és a vetítési egyenleteket fel-
használva relatív skálán meghatározható az objektum trajek-
tóriája, azonban a skála meghatározásához mindenképpen
szükséges további megkötéseket bevezetni. Ezek a kénysz-
erek származtathatóak különbzöő feltételezésekből, mint a 4

munkában, mély tanulási eljárással számított mélységkép-

ből vagy objektum alakmodelljének illesztéséből 19.
Mozgás modellekre építve 5, mint állandó sebesség 8 is
meghatározhatóak a megfelelő megkötések.A leggyakrab-
ban használt feltételezés, hogy az objektumok mozgása
merőleges a talaj normálisra 3 és a talajtól vett távolságuk
állandó 1. A fenti eljárások vagy kettőnél több kameraképre
vagy speciális kamera és/vagy objektum mozgásra vagy a
talajsík irányának ismeretére építenek. Az úton valószínűsí-
thető gyér talajpont rekonstrukció (Figure 1c -en láthó
szürke pontok) miatt valós körülmények között nem meg-
bízhatóak ezek a megoldások. A javasolt eljárás előnyei
ezzel szemben:

• Csak két kép szükséges a rekonstrukcióhoz.
• Nem feltételezünk meghatározott kamera mozgást és csak

vizuális odometria szükséges (a statikus környezet rekon-
strukciós nem szükséges);

• Nem feltételezzük az objektumok síkbeli mozgását (ép-
pen ezért a talajsík becslése sem szükséges); emellett az
objektumok 3D-ben is mozoghatnak (pl. repülők);

• Nem szükséges mélytanulás vagy objektum modell.

3. A javasolt módszer

A következőkben részletesen bemutatjuk a módszert. A
skála- és transzformáció becslésünket négy lépésre osztjuk.

3.1. Előfeldolgozás

Az algoritmusunk bemeneti adatainak generálásához három
előfeldolgozási részfeladat végrehajtását javasoljuk. Először
is meg kell határozni a kamerák belső paramétereit 20.
Ezután meg kell becsülni a relatív kamerapózokat. Kísér-
leteink során a COLMAP 17 segítségével robusztusan rekon-
struáltuk a környezetet. Végül a mozgó objektumot detek-
tálni kell (Yolo 11), és egyeztetni az egymást követő kép-
kockákon 9. Az alfejezet módszerei nem képezik a java-
solt módszer lényegi részét. Azonban a valós életben végzett
kísérletek azonban azt mutatták, hogy a fenti módszerek jó
teljesítményt nyújtanak a becslésünkhöz szükséges bemeneti
adatok biztosításához.

3.2. Esszenciális mátrix becslés és rekonstrukció

Dinamikus objektumok esetében:

[p2m 1]K−1
2 EmovK−T

1 [p1m 1]T = 0 (1)

ahol p2m egy mozgó pont a második képen, és p1m egy
mozgó pont az első képen, a Ki, i = 1,2 a kamera vetítési
mátrixai (mono kamera esetünkben K1 = K2). A 2 ábrán
az általunk használt transzformációs mátrixokat és ko-
ordinátarendszert mutatjuk be.

Emov felbontható (a statikus háttér esszenciális
mátrixához hasonlóan):

Emov = SmovR2Rmov,gR−1
1 (2)
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Figure 2: A transzformációk illusztrációja. A kék autó a
mozgó objektumot ábrázolja (a forgalmi oszlop egy statikus
objektum), két kameraállásból vizsgálva. A P egy statikus
pont, a Pm és a P|

m a globális koordináta-rendszerben
meghatározott mozgó 3D pontnak felel meg. Tmov,g írja le
az autó (és a rajta lévő Pm) mozgását.

ahol Smov egy ferdén-szimmetrikus mátrix, a Ri, i = 1,2
a globálisból a kamerakoordináta-rendszerbe leképező tran-
szformációk forgatási mátrixai, hasonlóan, mint a a mozgó
objektum mozgását leíró transzformációs mátrix: Tmov,g =
[Rmov,g|tmov,g]

A felbontással definiálhatjuk a virtuális kamerapózok (v
indexszel jelölve) vetítési mátrixait, pl. az első virtuális kam-
era koordinátarendszerében:

Smov =

 0 −tz ty
tz 0 −tx
−ty tx 0

= EmovR1R−1
mov,gR−1

2 (3)

Pv,1 = KT
1 [I|0]T = KT

1 Tv,1 (4)

Pv,2 = KT
2 [Rv|λ1t]T = KT

2 Tv,2 (5)

ahol Rv = R1R−1
mov,gR−1

2 , t = [tx ty tz]T és λ1 az is-
meretlen skála. Tv,1 és Tv,2 transzformációs mátrixokat fo-
gunk használni az általánosan használt specifikus leírás
helyett (ahol a globális koordinátarendszer megegyezik
az első kamerapozíció koordinátarendszerével). Teszteink
során a COLMAP 18 segítségével rekonstruáltuk a di-
namikus objektumokat egy virtuális kamerapár mozgásának
becslésével.

3.3. Mozgási irány becslése

Koordináta transzformáció:

Az esszenciális mátrix határozza meg az objektum

mozgását egy adott léptékben (pl. λ1 = 1) és a 3D pontfelhő
alakját.

A korábban kiháromszögelt pontfelhő áttranszformálható
a virtuális kamerák koordinátarendszerébe:

[Xi Yi Zi 1]T = T−1
v,i [Xv Yv Zv 1]T (6)

ahol Xv, Yv és Zv a háromszögelt 3D pontok pontko-
ordinátái, az i = 1 : 2 pedig a virtuális kamerákat jelöli.

Megjegyzés: A virtuális kamerák és a statikus hát-
tér rekonstrukciójának koordinátarendszere megegyezik. És
így, kiszámítjuk a dinamikus objektum koordinátáit a
statikus rekonstrukció globális koordinátarendszerében:

[Pm 1]T = T1[λ1X1 λ1Y1 λ1Z1 1]T (7)

[P′
m 1]T = T2[λ1X2 λ1Y2 λ1Z2 1]T (8)

Statisztikai outlier-eltávolító algoritmust 14 alkalmazunk
a háromszögelt objektumfelhő zajtalanítására. Végül a Pm
és P′

m (a globális koordinátarendszerünkben a mozgás előtti
és utáni 3D-s mozgópontok) kiszámíthatók a kiválasztott
skálán.

Főkomponens analízis (PCA): A háromszögelt és transz-
formált pontfelhőn a PCA 6 segítségével meghatározzuk a
határoló téglatestet, és azt az irányt használjuk, amelyben
a pontfelhő a legnagyobb szórással rendelkezik (hosszirány)
N, mint az objektum középponti mozgási irányára vonatkozó
becslés. A 3 ábrán látható, hogy a mozgás iránya hogyan
határozza meg a megfelelő skálát.

3.4. Relatív skála kiszámítása

Itt azt a feltételezést használtuk, hogy az objektum
(vagy legalábbis súlypontja) olyan transzformáción megy
keresztül, amely a hossztengelyével párhuzamos transzlá-
cióként közelíthető:

(
R−1

2 Pc,2 −R−1
1 Pc,1 N C2 −C1

)λ1
λ2
1

= 0 (9)

ahol Pc,1 és Pc,2 a pontfelhő súlypontja az első és a má-
sodik kamerakoordináta-rendszerben. A C1 és a C2 kamer-
aközéppontok a globális statikus koordinátarendszerben, a
λ2 pedig a N irányú elmozdulás mértéke.

Ez a három skaláregyenlet két ismeretlennel megoldható
legkisebb négyzetes értelemben a λ1 esszenciális mátrix
skálázására és a N irányvektor λ2 skálázására.

A mozgó objektum transzformációs mátrixa:
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Table 1: A javasolt módszer Vehicle Trajectory adatszetten lévő eredményeinek összehasonlítása a következővel: 1. A 1 a teljes
képsorozatot felhasználva kiválasztott feltételek nézetpárjait használja a méretarány becsléséhez. A becsléshez mi az egymást
követő nézetpárok geometriai átlagát használtuk.

Hiba Átlagos skálaarány eltérés Átlagos trajektória hiba [m]

Autók Lancer Lincoln Smart Golf Van Lancer Lincoln Smart Golf Van

1 0.04 0.04 0.04 0.06 0.08 0.20 0.23 0.33 0.33 0.47

Javasolt 0.03 0.04 0.08 0.06 0.05 0.15 0.22 0.63 0.23 0.35

Figure 3: Az objektum mozgásbecslésének szemléltetése is-
mert alakkal és relatív mozgásiránnyal. A mozgó tárgy egy
háromszög alakú prizma. A mozgás iránya (itt a hossztenge-
lyével párhuzamos) határozza meg a megfelelő skálát. Csak
a nagyobb háromszögprizmapár skálájának választása ered-
ményezi a N jellel jelölt mozgási irányt (zöld nyilak iránya).

Tmov,g = T−1
2 Tv,2T−1

v,1 T1 (10)

Végül megkaptuk az objektum mozgás transzformációs
mátrixát.

4. Teszt eredmények

A javasolt módszert a 1 Vehicle Trajectory adattszettjén
értékeltük ki, amely legjobb tudomásunk szerint jelenleg az
egyetlen megfelelő adatkészlet az eoru-motion becsléséhez
mozgó mono kamerával. (Más adatkészletekből hiányoznak
a pontos ground truth adatok a skálaarány becsléséhez).

A Vehicle Trajectory adatkészlet egy virtuális adatkészlet,
amely hét szekvenciát (útvonalat), és mindegyik szekven-
ciához öt autót tartalmaz. A ground truth objektummaszkok

az adatkészlettel együtt kerültek közzétételre így ezek is
felhasználásra kerültek annak érdekében, hogy az ered-
ményeket az előfeldolgozás ne befolyásolja. Az adatkés-
zletet mono és sztereó kamerák jármű útvonalának bec-
slésére tervezték. Mivel mi mono kamerával dolgozunk, a
bal oldali képek kerültek felhasználásra. Ez igaz a hetedik
szekvencia (Bumpy Road) kivétel, mivel ott párhuzamos
kamera és objektum mozgás van (ami az algoritmusunk
számára degenerált eset). Ebben az esetben a bal és a jobb
oldali kamera képeit felváltva (különböző időpillanatokban)
használtuk a teljes adathalmaz kiértékeléséhez (megjegyzés:
csak két egymás utáni képkocka, nem degenerált esettel ele-
gendő lenne a relatív skála becsléséhez).

A skálabecslés két esetét különböztetjük meg. 0,75-nél
nagyobb vagy egyenlő (megbízhatónak ítélt) degenerált-
sági fokkal (az egységvektorok skaláris szorzatának abszolút
értéke a becsült tárgy és a kamera mozgása irányában)
rendelkező, vagy azalatti esetek. Csak az előbbiek kerül-
tek felhasználásra a globális kiértékeléshez. Voltak azon-
ban olyan pályák, ahol nem volt e degeneráltsági fok
alatti kamerapózpár. Ebben az esetben a rendelkezésre álló
becsléseket használtuk. A számított skálák geometriai át-
lagát (az egymást követő képkockákból) használtuk a pálya
globális skálájának meghatározásához.

Figure 4: Különböző szekvenciák és járművek trajektória hi-
bája a Vehicle Trajectory adatszetten 1 a javasolt módszerrel
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Az átlagos skálát legalább olyan pontosan becsültük meg,
mint a baseline az adatkészlet öt autójából négyben. A tra-
jektória hibák mind a 35 különböző esetben 4 ábrán láthatók.
Ha összehasonlítjuk a 4 ábrát a 1-ben közzétett hasonló
ábrával, az látható, hogy az esetek többségében felülmúltuk
a baseline-t. A 1 táblázatban a teljesítménymérőszámokat
összehasonlítjuk a 1 értékeivel. Egy kivételével minden es-
etben pontosabb volt a trajektória becslésünk.

5. Konklúzió

Ebben a cikkben bemutattunk egy megközelítést két kép-
kocka között a környező járművek mozgásának rekon-
struálására. Ehhez megbecsüljük az objektumhoz és a háttér-
rekonstrukcióhoz kapcsolódó relatív skálát. A módszer nem
igényli a talaj előzetes becslését, a kamera mozgásának ko-
rlátozását, az objektum alakmodelljét, vagy bármilyen más
feltételezést vagy tanulást. A skála propagálása lehetséges,
amint azt az értékelés is mutatja. Mivel csak két képkockát
használ a módszer, kétszer gyorsabban képes megjósolni a
mozgó tárgy pozícióját és sebességét, mint egy három kép-
kockát használó módszer. Előnyös az autonóm vezetési al-
kalmazásokban, ahol az előrejelzés sebessége (különösen
egy veszélyes mozgó objektum esetében) elengedhetetlen. A
módszer kvantitatív eredményei ezt igazolják. A legtöbb es-
etben felülmúltuk a state-of-the art módszert teljesítményét.
A jövőben más objektumok mozgásbecslését tervezzük.
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