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W artykule porównane zostały krzywe DET (ang. Detection-Error Tradeoff) dla pojedynczego klasyfikatora SVM testowa-

nego na zbiorze  kolejowych sygnalizatorów świetlnych przy użyciu oprogramowania zaimplementowanego w środowisku 

MATLAB, oprogramowania zaimplementowanego w C++ przy użyciu biblioteki OpenCV oraz dla pojedynczego klasyfikatora 

testowanego na zbiorze obrazów INRIA zawierającym sylwetki ludzkie. Potrzeba porównania rezultatów dla sygnalizatorów 

świetlnych z rezultatami dla ludzi oraz porównania funkcji oferowanych przez środowisko MATLAB z funkcjami biblioteki 

OpenCV wynika z uzyskanych w poprzednich badaniach (R. Król, P. Bojarczak, Detekcja kolejowych sygnalizatorów świetl-

nych w obrazach przy użyciu deskryptorów HOG i sieci neuronowych SVM)  wysokich, względem badań N. Dalal, wartości 

współczynnika FPPW (ang. False Positives Per Window).Badania przedstawione w niniejszym artykule dowodzą, że charakte-

rystyczne cechy geometryczne sygnalizatorów świetlnych nie wpływają na jakość rezultatów uzyskanych przy metodzie badań 

zastosowanej w poprzedniej pracy. 

 

WSTĘP 

W artykule [1] podkreślona została istotna rola systemów TSR 
(ang. Traffic Sign Recognition) we współczesnym transporcie. Pod-
czas publikacji badań [1] w czasopismach zagranicznych dotyczą-
cych tematyki transportu szynowego, recenzenci zgłaszali uwagi 
o tym, że obecnie nie stosuje się systemów TSR w transporcie 
kolejowym.  Wypadków spowodowanych niezauważeniem sygnali-
zatora świetlnego jest niewiele z uwagi na wyposażenie lokomotyw 
w specjalne systemy elektroniczne wspomagające maszynistę. 
Większość wypadków spowodowana jest błędami po stronie perso-
nelu obsługującego szlaki kolejowe, jak np. [4]. Należy jednak pod-
kreślić, że zdarzają się wypadki spowodowane przez maszynistę, 
wynikające z jego specyficznej wady wzroku [3]. Może także dojść 
do niebezpiecznej sytuacji (np. w Polsce w 2012 r.) prawdopodob-
nie w wyniku zaślepienia przez słońce [2]. Systemy TSR mogą 
wtedy spełniać rolę dodatkowych systemów zabezpieczających. 

Badania [1] wykonane zostały dla zbioru kolejowych sygnaliza-
torów świetlnych. W zbiorze uczącym klasyfikator znajdowało się 
8000 obrazów z kolejowymi sygnalizatorami świetlnymi oraz 8000 
obrazów z tłem (bez kolejowych sygnalizatorów świetlnych) zawie-
rającym obiekty występujące na Polskich szlakach kolejowych. 
W wyniku badań numerycznych uzyskano wysokie wartości współ-
czynnika FPPW=0.4 (ang. False Positives Per Window) przy współ-
czynniku strat 0.1 (ang. miss rate), który definiowany jest w równa-
niu (1).  

 

FNR=FN/(TP+FN),
 

(1) 

 
gdzie: FNR – (ang. false negatives rate) lub (ang. miss rate) 

jest współczynnikiem strat, FN – (ang. false negatives) liczba okien 
detektora zawierających kolejowy sygnalizator świetlny, a wykrytych 

jako tło, TP – (ang. true positives) liczba okien detektora zawierają-
cych kolejowy sygnalizator świetlny i wykrytych jako właściwy 
obiekt. Wg badań [5] dla współczynnika FPPW=10-4 uzyskano taki 
sam współczynnik strat 0.1. Prawdopodobną przyczyną wysokich 
wartości FPPW mogła być niewłaściwa metodyka detekcji dla kole-
jowych sygnalizatorów świetlnych. Przypuszczalnie reprezentacja 
obrazu HOG mogła dobrze wypaść w detekcji sylwetek ludzkich 
posiadających tułów, nogi oraz ręce, podczas gdy kolejowe sygnali-
zatory świetlne mogą przypominać swoim kształtem wiele innych 
obiektów.  

Badania przeprowadzone w niniejszym artykule wskazują, że 
zastosowana przez Autorów metoda detekcji [1] (wzorowana na 
badaniach N. Dalal) daje podobne rezultaty dla ludzi oraz dla kole-
jowych sygnalizatorów świetlnych. Różnice pomiędzy badaniami [5] 
a badaniami Autorów są jakościowe. W [5] przeprowadzono detek-
cję wieloskalową stosując podwójne uczenie klasyfikatora  
z uwzględnieniem trudnych przykładów próbek zawierających tło 
(ang. hard examples). Autorzy zastosowali metodę detekcji jedno-
skalową (ang. brute force) bez dodatkowego cyklu uczenia klasyfi-
katora, co może być skutkiem wysokich wartości FPPW i powinno 
zostać zbadane w późniejszych pracach. 

1. METODA DETEKCJI SYLWETEK LUDZKICH 

W niniejszym artykule przedstawiono badania numeryczne 
przeprowadzone przy stałych wymiarach okna detektora 160x96 
pikseli. Okno to jest przesuwane po obrazie testowym z odstępem 8 
pikseli w kierunku poziomym oraz pionowym. Jest to metoda dużo 
wolniejsza niż wieloskalowa metoda detekcji, w której okno detekto-
ra jest umieszczane w losowych lokalizacjach obrazu testowego. 
Druga z metod stosowana była w [5]. 

Badania numeryczne detektora sylwetek ludzkich przeprowa-
dzone zostały przy użyciu tego samego oprogramowania zaimple-
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mentowanego w środowisku Matlab oraz przy takich samych usta-
wieniach detektora jak w badaniach [1]. 

Zbiór uczący klasyfikator zawiera 2416 obrazów sylwetek ludz-
kich oraz 1218 obrazów tła. Detektor składa się z pojedynczego, 
liniowego klasyfikatora SVM (ang. Support Vector Machines), który 
testowany był na 3 obrazach testowych. Obrazy testowe nie mają 
części wspólnych ze zbiorem uczącym. 

2. WPŁYW LICZBY POZIOMÓW KWANTYZACJI  
W DESKRYPTORZE HOG NA SKUTECZNOŚĆ  
DETEKTORA SYLWETEK LUDZKICH ORAZ  
DETEKTORA KOLEJOWYCH SYGNALIZATORÓW 
ŚWIETLNYCH 

Zarówno w badaniach kolejowych sygnalizatorów świetlnych 
[1], jak i w badaniach detektora sylwetek ludzkich charakterystyka 
detektora przedstawiona została za pomocą krzywych DET (ang. 
Detection Error Tradeoff). Krzywe te sporządzono dla różnych 
ustawień deskryptorów HOG (ang. Histogram of Oriented Gra-
dients). Zmieniane były wymiary komórki, wymiary bloku, liczba 
nakładających się komórek w blokach oraz liczba poziomów kwan-
tyzacji. Na rysunkach 1 i 2 przedstawiono krzywe DET dla różnych 
wartości poziomów kwantyzacji (ang. orientation bins) dla detektora 
sylwetek ludzkich oraz dla detektora kolejowych sygnalizatorów 
świetlnych odpowiednio.   

 

 
Rys. 1. Krzywe DET dla różnej liczby poziomów kwantyzacji dla 
detektora sylwetek ludzkich. Poziomy kwantyzacji zawierają się 
w zakresie 0-180° 

 

 
Rys. 2. Krzywe DET dla różnej liczby poziomów kwantyzacji dla 
detektora kolejowych sygnalizatorów świetlnych. Poziomy kwanty-
zacji zawierają się w zakresie 0-180° 
 

Kolejność krzywych z rysunku 1 jest taka sama jak w bada-
niach przeprowadzonych przez N. Dalal [5]. Współczynnik strat przy 
zadanym współczynniku FPPW jest tym mniejszy, im więcej jest 
poziomów kwantyzacji. W badaniach kolejowych sygnalizatorów 
świetlnych Autorzy nie uzyskali podobnej zależności. Najlepszy 

wynik uzyskano dla 9 poziomów kwantyzacji, natomiast dla 6 po-
ziomów kwantyzacji uzyskano lepsze wyniki niż dla 8 poziomów, a 
dla 3 lepsze niż dla 4. Dla detektora sylwetek ludzkich uzyskano 
współczynnik FPPW tego samego rzędu co dla detektora kolejo-
wych sygnalizatorów świetlnych przy zadanym współczynniku strat. 
Współczynnik FPPW w badaniach Autorów jest o 3 rzędy wyższy 
niż w badaniach N. Dalal [5]. 

Na rysunkach 3 i 4 przedstawiono krzywe DET dla detektora 
sylwetek ludzkich oraz dla detektora kolejowych sygnalizatorów 
świetlnych odpowiednio. Krzywe sporządzone zostały dla różnej 
liczby poziomów kwantyzacji. Poziomy kwantyzacji zawierają się 
w zakresie 0-360°. 

 

 
Rys. 3. Krzywe DET dla różnej liczby poziomów kwantyzacji dla 
detektora sylwetek ludzkich. Poziomy kwantyzacji zawierają się 
w zakresie 0-360° 
 

 
Rys. 4. Krzywe DET dla różnej liczby poziomów kwantyzacji dla 
detektora kolejowych sygnalizatorów świetlnych. Poziomy kwanty-
zacji zawierają się w zakresie 0-360° 
 

Po zmianie zakresu poziomów kwantyzacji z 0-180° na 0-360° 
dla detektora sylwetek ludzkich różnica współczynnika strat dla 18 
i 12 poziomów kwantyzacji wyniosła 0.04 dla FPPW=0.4. Jest to 
maksymalna wartość różnicy współczynnika strat dla wszystkich 
krzywych DET dla detektora sylwetek ludzkich. W badaniach kole-
jowych sygnalizatorów świetlnych różnica ta dla 18 i 8 poziomów 
kwantyzacji wynosi 0.1 dla takiego samego FPPW. 

Na podstawie przeprowadzonych badań trudno jest ustalić, dla 
jakiej liczby poziomów kwantyzacji z zakresu 0-360° detektor sylwe-
tek ludzkich jest skonfigurowany optymalnie. Dla FPPW<0.3 najlep-
szy rezultat uzyskano dla 6 poziomów kwantyzacji, a dla FPPW>0.3 
dla 18 poziomów kwantyzacji. 
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3.  WPŁYW LICZBY NAKŁADAJĄCYCH SIĘ KOMÓREK 
W BLOKACH DESKRYPTORÓW HOG  
NA SKUTECZNOŚĆ DETEKTORA SYLWETEK 
LUDZKICH ORAZ DETEKTORA KOLEJOWYCH 
SYGNALIZATORÓW ŚWIETLNYCH 

Rezultaty badań detektora sylwetek ludzkich oraz detektora ko-
lejowych sygnalizatorów świetlnych przedstawione zostały na ry-
sunkach 5 i 6. 

Badania numeryczne przeprowadzone przez Autorów wykazały 
taką samą zależność pomiędzy skutecznością detektora sylwetek 
ludzkich a liczbą nakładających się komórek w bloku deskryptora 
HOG, jak w badaniach N. Dalal [5]. Dla FPPW=0.1 otrzymano dla 
największego nakładania się bloków (3/4) współczynnik strat o 0.04 
niższy niż w przypadku nakładania się w 2/4 oraz bez nakładania 
się. Rezultaty przy nakładaniu się bloków w 2/4 oraz bez nakładania 
się są takie same dla dużego zakresu współczynnika FPPW. 

W badaniach kolejowych sygnalizatorów świetlnych Autorzy 
uzyskali najlepsze rezultaty dla bloków nakładających się w 2/4.  

 

 
Rys. 5. Krzywe DET dla detektora sylwetek ludzkich w zależności 
od nakładania się bloków deskryptora HOG 

 

 
Rys. 6. Krzywe DET dla detektora kolejowych sygnalizatorów 
świetlnych w zależności od nakładania się bloków deskryptora HOG 

4. WPŁYW WYMIARÓW KOMÓRKI ORAZ LICZBY 
KOMÓREK W BLOKU NA WSPÓŁCZYNNIK STRAT 

Wzorując się na badaniach N. Dalal [5], Autorzy wykonali ba-
dania numeryczne wpływu wymiarów komórki oraz liczby komórek 
w bloku na współczynnik strat. Na rysunkach 7, 8 i 9 przedstawiono 
wykresy słupkowe współczynnika strat dla różnych kombinacji 
wymiarów komórek i bloków odpowiednio dla badań detektora 
sylwetek ludzkich przeprowadzonych przez Autorów, badań detek-
tora kolejowych sygnalizatorów świetlnych przeprowadzonych przez 

Autorów oraz badań detektora sylwetek ludzkich przeprowadzonych 
przez N. Dalal [5]. 

Autorzy uzyskali najniższy współczynnik strat w badaniach de-
tektora sylwetek ludzkich dla bloku 3x3 komórki oraz dla wymiarów 
komórek 12x12 pikseli. W badaniach N. Dalal najniższy współczyn-
nik strat jest dla bloku 3x3 komórki oraz dla wymiarów komórek 6x6 
pikseli. W badaniach [5] wymiary ludzkich kończyn w obrazach 
testowych to zazwyczaj 18x6 pikseli.  

 

 
Rys. 7. Współczynnik strat dla detektora sylwetek ludzkich (badania 
przeprowadzone przez Autorów) 

 

 
Rys. 8. Współczynnik strat dla detektora kolejowych sygnalizatorów 
świetlnych (badania przeprowadzone przez Autorów) 
 

 
Rys. 9. Współczynnik strat (ang. miss rate) wyrażony w procentach 
dla detektora sylwetek ludzkich (badania przedstawione w pracy [5] 
N. Dalal). Na osiach poziomych: rozmiar komórki (ang. cell size) 
oraz rozmiar bloku (ang. block size) 

 



I Bezpieczeństwo i ekologia 
 

 

   

12/2017 AUTOBUSY 263 
 

5. PORÓWNANIE KRZYWYCH DET DLA DETEKTORA 
KOLEJOWYCH SYGNALIZATORÓW ŚWIETLNYCH 
UZYSKANYCH W OPROGRAMOWANIU 
ZAIMPLEMENTOWANYM W ŚRODOWISKU MATLAB 
ORAZ W JĘZYKU C++ PRZY UŻYCIU BIBLIOTEKI 
OPENCV 

Przy użyciu biblioteki OpenCV oraz języka C++ zaimplemento-
wane zostało oprogramowanie wykonujące to samo zadanie, co 
program użyty w [1] i zaimplementowany w środowisku Matlab. 
Zbiór uczący dla klasyfikatora SVM został utworzony z 2000 obra-
zów z kolejowymi sygnalizatorami świetlnymi oraz z 2000 obrazów 
tła. Wczytanie mniej licznego zbioru uczącego wynika z ograniczeń 
pamięci wykorzystywanej przez OpenCV. Na rysunku 10 przedsta-
wiono krzywe DET uzyskane w środowisku Matlab oraz za pomocą 
biblioteki OpenCV. Na rysunku 10 widać różnice jakościowe wynika-
jące z różnej liczby elementów zbiorów uczących (16000 w Matlabie 
i 4000 w OpenCV). W badaniach przeprowadzonych przy użyciu 
biblioteki OpenCV uzyskano współczynnik FPPW tego samego 
rzędu, co w badaniach [1] kolejowych sygnalizatorów świetlnych 
wykonanych w środowisku Matlab. 

 

 
Rys. 10. Krzywe DET dla detektora kolejowych sygnalizatorów 
świetlnych uzyskane w środowisku Matlab oraz przy użyciu bibliote-
ki OpenCV 

PODSUMOWANIE 

Z uzyskanych rezultatów wynika, że zastosowana metoda ba-
dania detektora kolejowych sygnalizatorów świetlnych daje podobne 
wyniki podczas badań detektora sylwetek ludzkich. Zastosowanie 
deskryptora HOG w tej metodzie detekcji prawdopodobnie nie jest 
przyczyną wysokich wartości współczynnika FPPW w badaniach 
kolejowych sygnalizatorów świetlnych. W celu wyjaśnienia przyczy-
ny jakościowych różnic badań przeprowadzonych przez Autorów 
i przez N. Dalal należy przeprowadzić badania numeryczne stosując 
metodę analizy wieloskalowej z wyznaczeniem i dołączeniem do 
zbioru uczącego „trudnych przykładów tła” (ang. hard examples). 

Badania kolejowych sygnalizatorów świetlnych [1] wykazały, że 
detektor działa optymalnie tylko przy wybranej liczbie poziomów 
kwantyzacji w deskryptorach HOG. W badaniach detektora sylwetek 

ludzkich wzrost liczby poziomów kwantyzacji o zakresie 0-180° 
obniża współczynnik strat przy zadanym współczynniku FPPW.  

BIBLIOGRAFIA 

1. Król R., Bojarczak P., Detekcja kolejowych sygnalizatorów 
świetlnych w obrazach przy użyciu deskryptorów hog i sieci 
neuronowych svm, „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy 
Transportowe” 6/2017 

2. http://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/kolej-wyjasnia-
przebieg-zdarzenia.html 

3. http://www.themorningsun.com/article/MS/20130618/NEWS04/1
30619584 

4. https://pl.wikipedia.org/wiki/Katastrofa_kolejowa_pod_Szczekoci
nami 

5. Dalal N., Finding people in images and videos, THESE pour 
obtenir le grade de Docteur de L’Institut National Polytechnique 
de Grenoble, 17 Juillet 2006 

Computer vision based detection of objects in images  
using SVM classifier and HOG descriptors. Comparison  

of the results for railway traffic lights  
and silhouettes of people 

In this paper Detection-Error Tradeoff Curves were 

compared for the single SVM classifier which was tested on 

the set of images containing railway traffic lights using the 

software which Authors implemented in Matlab, software 

implemented by the Authors in OpenCV (C++) and for the 

single SVM classifier tested on the INRIA persons image set 

using software implemented by the Authors in Matlab. Re-

search performed in this paper are important because in the 

last numerical experiments high values of FPPW coefficient 

(False Positives Per Window) were obtained. Results pre-

sented in this paper prove that characteristic features of the 

railway traffic lights geometry do not influence value of 

FPPW and HOG descriptors can be successfully used for this 

type of object. 
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