
Parkolóhely foglaltság 

érzékelés 

Technológiák összehasonlítása 



KIHÍVÁSOK 
AZ ÉRZÉKELŐK KIVÁLASZTÁSAKOR 



Szempontok az érzékelők 

kiválasztásakor 

• A terület kialakítása, formája 

• A burkolat anyaga 

• A parkolók fedettsége (fákkal, tetőkkel) 

• A tápellátás kiépítésének lehetősége 

• Az adatkommunikáció megoldhatósága 

• Forgalomszervezés a kivitelezés idején 

• … és természetesen a költségek 



LEHETSÉGES MEGOLDÁSOK 



A ma ismert technológiák 

1. Burkolatba telepített: a parkoló burkolatába 

vagy a  felszínére elhelyezett és rögzített, 

mágneses / infrasugaras / ultrahangos érzékelő 

hálózat 

2. Burkolat alá telepített: a parkoló burkolata alá 

telepített mágneses érzékelők füzére 

3. Videokép analízist alkalmazó: kameraképek 

digitális feldolgozása és kiértékelése 

4. Indirekt: okos autók és/vagy okos telefonok 

adatainak felhasználása és kiértékelése 

 

 

 

 



Burkolatba telepített érzékelők 

• Burkolatba fúrt lyukba 

vagy a felületre 

ragasztva 

• Adatkommunikáció 

vezeték nélküli 

hálózaton 

• Adatkiértékelés a 

felhőben 

• Külső alkalmazások 

számára nyitott, API 

• Érzékelő – jármű 

kommunikáció is 

lehetséges 



Burkolat alá telepített érzékelők 

• A burkolat felbontása 
után műanyag 
védőcsövek fektetése 

• A védőcsőbe a 
parkolóhelyek 
számának megfelelő 
számú érzékelő sor 
befűzése 

• Adatkommunikáció 
vezetékes hálózaton 

• Adatkiértékelés  
lokálisan vagy a  
felhőben 

• Külső alkalmazások 
számára zárt 
 

 



Videokép analízis alkalmazása 

• Videokamera által 

készített felvétel 

kiértékelése 

• Vannak speciális, illetve 

közönséges kamerát 

használó rendszerek 

• Adatkommunikáció 

vezetékes vagy v.nélküli 

hálózaton 

• Adatkiértékelés 

lehetséges lokálisan 

vagy a felhőben 

• Külső alkalmazások 

számára nyitott, API 

 

 



Indirekt érzékelők 

• A járművek parkolást segítő 
szenzorainak és aktuális GPS 
adatainak összegyűjtése  

• A mobiltelefonos parkolást 
használók hely-  és fizetési 
adatainak gyűjtése 

• Adatkiértékelés a felhőben 
 

https://www.youtube.com/watch?v=e3Y1H4iIaNE 

https://www.youtube.com/watch?v=e3Y1H4iIaNE


PARQUERY VIDEOÉRZÉKELŐ 

RENDSZER 



A Parquery gépi látást és mély-tanulási algoritmusokat használ a  
parkolóhely foglaltságának és időtartamának meghatározásához 
az okos parkolási szolgáltatás megvalósításához 

Input 

• Kép átvétele 

egy átlagos,  

akár térfigyelő 

kamerától 

• Adat továbbítás 

Mit csinál a Parquery 

Képfelismerő 

algoritmust  futtató 

felhő-alapú szerver 

fejlesztése és 

üzemeltetése 

Output 

A valós idejű adatok API-n 

keresztül elérhetők: 

• Szabad parkolók 

száma, helye 

• Parkolási statisztikák  

• Jóslások a közel 

jövőre vonatkozóan 

 



• A rendszer bármilyen 

képet, bármilyen már 

felszerelt kameráról 

képes fogadni és 

feldolgozni, ha azon a 

jármű legalább 30 pixel 

méretben látszik 

 

• Új telepítésnél nincs 

szükség különleges 

kamerára, bármilyen 

standard térfigyelő 

kamera megfelel 

Felbontás: 1 MPixel  Standard tápellátás  

Látószög:  >120 ° 
Internet  kapcsolat: 

WiFi / Ethernet / 3G / 4G 

Műszaki specifikáció 



Magas és stabil oszlopról a kamera akár 

300 parkolóhelyet is megfigyelhet, a 

helyszín függvényében 

 

Választható modulok: 

• Szabad helyek kiszámítása, 

• Parkolási időtartam kiszámítása  

• Szabálytalanul parkolók kiszűrése 

• Jármű detektálás szegély mellett, 

felfestés nélküli parkolóban 

• Sorbanállás detektálás 



Megjelenítés, kiértékelés 

•  Rugalmas időszak választás 

•  Statisztikák darabra / parkolási időre 

•  Forgási sebesség számítás 

•  Kedvelt helyek, torlódások 



Napszaktól, időjárástól független 



De mit lát itt egy kamera? 

 

 

 

 

     …vagy itt? 

A megoldás a különböző technológiák 
kombinálása! 



EREDMÉNYEK KIJELZÉSE 



Megjelenítés, kiértékelés 
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