Els ulls dels cotxes
Advanced Divers Assistance Systems (ADAS)
Centre de Visió per Computador

Què fem?
La Visió per Computador és una disciplina
dins de la intel·ligència artificial que pretén
dotar a les màquines de capacitat
visual.
Dins el grup d’ADAS apliquem
metodologies i tècniques de visió amb
l’objectiu d’aconseguir vehicles capaços
d’entendre què està passant al seu
voltant i de modificar el seu comportament
en funció de les circumstàncies per
permetre una circulació segura per
carreteres i entorns urbans.

Volem que les màquines siguin
capaces d’extreure informació útil a
partir d’imatges, ja siguin vídeos, fotos
o imatges mèdiques com raig X o
TACs.

De l’assistència a la conducció autònoma
El grup ADAS porta treballant des de l’any
2002 en sistemes d’assistència a la
conducció combinant sensors (càmeres) i
algoritmes (conjunt de regles per resoldre
problemes).
Si detecten algun perill potencial o possible
risc donen una alerta perquè el conductor
pugui reaccionar.
Actualment el grup treballa en la combinació
de totes les metodologies que ha creat i de
noves per anar un pas més enllà i generar
cotxes que condueixin sols.
Un dels
principals avantatges que es preveu de la
conducció autònoma serà la reducció
d’accidents al reduir la implicació del factor
humà.

La visió és el sentit més
important emprat en la
conducció, per tant, les càmeres
són el sensor més utilitzat en
aquests sistemes.

Fase experimental detectant vianants

Imatge mapejada. Els diferents colors representen diferents objectes i espais de l’escena. Aquests
mapes s’utilitzen per a que els vehicles autònoms puguin navegar de forma segura.
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Detecció de Vianants
Els accidents de vianants són la segona font
de lesions i morts de trànsit a la Unió Europea.
En aquest sentit, els sistemes de protecció de
vianants s'han convertit en un important camp
d'investigació per millorar la seguretat del
trànsit.

Només a l’estat espanyol van morir
336 vianants durant el 2014

Com ho fem?
Per descomptat, per tal d'evitar col·lisions
amb vianants que han de ser detectats, els
sensors de la càmera son clau degut a la
quantitat de les senyals i de la resolució que
proporcionen.

Actualment hi ha dues línies principals de
treball, una a partir d'imatges de l'espectre
visible i l'altra, basada en infraroig tèrmic per
la detecció nocturna.

L’arquitectura de detecció de vianants que proposem:
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Ja hem fet les tres primeres etapes. Ens
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Comprovació i refinament Velocitat, direcció, etc.
de les regions d’interès

trobem en aquest punt!

Principals dificultats del projecte
 Treballar amb una plataforma mòbil en un
escenari a l'aire lliure.
 Alta variabilitat subjectes: la roba, la
il·luminació, distància, mida, etc.
 El fons pot canviar en mil·lèsimes de
segon;
 Objectius i la càmera en general
segueixen diferents moviments
desconeguts;
 Reacció ràpida del sistema juntament
amb una resposta molt robusta.

Exemples de variabilitat entre vianants

Avaluació de la tecnologia
La detecció de vianants en les imatges és una
funcionalitat clau per evitar col·lisions amb vehicles.

Pot un model d'aparença de
Vam registrar seqüències d'entrenament en escenaris vianants après a escenaris
virtuals, vam establir una classificació segons diferents virtuals treballar amb èxit per a la
criteris (cotxes, senyals, arbres, vianant,…), i vam provar
detecció
de
vianants
en
imatges
i comparar aquests classificadors, algoritmes que
apliquen un model o conjunt de característiques de les reals?
imatges per poder classificar els objectes que apareixen
en la mateixa, amb un conjunt de dades disponible que
conté imatges del món real adquirides des d'un cotxe en
moviment.
APRENENTATGE EN MÓN VIRTUAL
Obtenció de seqüències de video virtual

Generació de paquets d’entrenament

En primer lloc, ensenyem
al sistema a classificar
els diferents obstacles
que pot trobar
Món virtual
realista

Cotxe virtual
Imatges virtuals amb “groundtruth” automàtic
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TESTEIG EN MÓN REAL
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Detecció de Vianants

Vianants detectats

Resultats
Els resultats obtinguts són comparables amb els
donats per un clasificador d’objectes après usant
mostres procedents d'imatges reals.
La comparació revela que, tot i que les mostres
virtuals no van ser especialment seleccionades,
tant l’entrenament amb mostres virtuals com
reals donen lloc a classificadors de vianants
de rendiment similar.
Dades reals

Dades virtuals

L’aprenentatge virtual i del món
real dels “classificadors” dóna
resultats comparables.
Properes passes:
Conseguir adaptar-se a totes les variacions
d’aparença que pot tenir un objecte en el món real
(vista de diferents perspectives i angles) per arribar al
100% d’acert i integrar-ho als sistemes de navegació
del cotxe.

