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Możliwości wykorzystania w transporcie 
cyfrowego przekształcania obrazu
Jedną z najważniejszych umiejętności człowieka jest po-
dejmowanie działań w zależności od wniosków wyciąga-
nych z analizy bodźców odbieranych przez narządy zmy-
słów. Spośród wszystkich zmysłów, najistotniejszym dla 
człowieka jest wzrok, dzięki któremu uzyskuje się infor-
macje mające największy wpływ na nasze działanie prak-
tycznie w każdych okolicznościach. 

Udział wzroku w postrzeganiu wynosi aż 83%, podczas gdy udział 
pozostałych zmysłów: słuchu, węchu, dotyku i smaku jest wiele 
razy mniejszy. Ilustruje to wykres pokazany na rysunku 1. 

są zawarte również inne składowe, pokazane na rysunku 2, mia-
nowicie: teoria obrazu, przetwarzanie obrazu, rozpoznawanie 
obrazu i grafika komputerowa. Poznanie wzajemnych relacji za-
chodzących między tymi podobszarami pozwala na pełniejsze 
rozumienie pojęcia techniki obrazowej i możliwości jej meryto-
rycznej strukturyzacji. 

W artykule zostanie dokonana analiza wybranych zagadnień 
z zakresu przetwarzania i rozpoznawania obrazu. Ułatwi to ocenę 
przydatności stosowanych metod i rozwiązań technicznych 
w transporcie, ze szczególnym uwzględnieniem transportu kole-
jowego. 

Rys. 1. Porównanie percepcji otoczenia przez narządy zmysłów u człowieka

Przytoczone spostrzeżenia potwierdzają zasadność rozwoju 
i zyskiwania coraz większej popularności, szczególnie w ostatnich 
latach, systemów wizyjnych. Są one stosowane przy nadzorowa-
niu procesów przemysłowych, w sterowaniu ruchem kolejowym 
i drogowym, jako ważne elementy robotów itp. Operacje przetwa-
rzania obrazu umożliwiają prowadzenie analizy zdjęć satelitarnych 
powierzchni ziemi, w medycynie analiza obrazu umożliwia obser-
wację organów wewnętrznych człowieka, ujawniając zmiany cho-
robowe pacjenta. Kolejną dziedziną jest mineralogia i metalurgia, 
gdzie dokonywane są oceny próbek surowców mineralnych i ma-
teriałów kompozytowych. Technika przetwarzania obrazu jest rów-
nież wykorzystywana do celów artystycznych, np. podczas two-
rzenia teledysków lub też w grafice komputerowej.

Rys. 2. Podstawowe podobszary techniki obrazowej

Układy przetwarzania obrazu
Każdy człowiek dokonuje czynności przetwarzania i rejestrowania 
obrazów przez praktycznie cały czas swojej pracy i wypoczynku. 
Czynności te mózg ludzki wykonuje jednak tak szybko i w sposób 
tak naturalny, że nikt nie zdaje sobie sprawy z ogromnej złożo-
ności tego procesu. Umiejętności pozyskiwania informacji za 
pomocą wzroku człowiek nabywa we wczesnym okresie niemow-
lęcym, a doskonali ją przez całe życie. Schemat blokowy natural-
nego przetwarzania obrazu jest pokazany na rysunku 3. Podejmo-
wane próby zautomatyzowania tego procesu wykazują, że jest to 
zadanie niesłychanie trudne.

Na proces widzenia naturalnego składa się wiele operacji, ta-
kich jak:
– recepcja (akwizycja) obrazu,
– przetwarzanie obrazu (filtracja wstępna, eliminacja zakłóceń, 

kompresja obrazu, eksponowanie ważnych cech itp.),
– analiza obrazu (wydobycie cech opisujących obraz),
– rozpoznanie obrazu i jego semantyczna interpretacja.

Efektywne wykorzystanie 
obrazu jako źródła informa-
cji wymaga jednak jego 
wcześniejszego przetworze-
nia do postaci cyfrowej. Do-
piero ta postać umożliwia 
przeprowadzenie szczegóło-
wego procesu analizy obra-
zu oraz jego wykorzystania.

Problematyka przetwa-
rzania obrazu jest podob-
szarem szerszego pojęcia – 
techniki obrazowej, w której Rys. 3. Schemat naturalnego przetwarzania obrazu
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Identycznym zbiorem operacji charakteryzuje się proces wi-
dzenia sztucznego (rys. 4). Uwzględnia on dodatkowo operacje 
bezpośredniego rozpoznawania obrazu, praktykowane w syste-
mach prostych, rozpoznających z góry ustalone i stosunkowo 
proste zestawy wzorów graficznych (np. popularny OCR – Optical 
Character Recognition) oraz grafikę komputerową, która w pew-
nym sensie jest techniką odwrotną w stosunku do techniki analizy 
obrazu.

Najbardziej czasochłonny i wymagający największej mocy 
obliczeniowej jest etap filtracji obrazu, a najtrudniejszą w realiza-
cji analiza obrazu. Najmniej problemów przysparza natomiast roz-
poznawanie obrazów, gdyż jako jeden z kluczowych tematów 
sztucznej inteligencji został już dokładnie opracowany.

Cyfrowe przetwarzanie obrazu kojarzy się tradycyjnie z prze-
twarzaniem obrazów przez odpowiednio skonfigurowany system 
komputerowy, który w sposób sekwencyjny realizuje ciąg podsta-
wowych funkcji, takich jak: obserwację, cyfryzację, magazynowa-

nie, proces przetwarzania, aktualizację pamięci i wyprowadzanie 
danych (rys. 5). 

Schemat rozwiniętego systemu cyfrowego przetwarzania ob-
razu jest pokazany na rysunku 6. Można w nim wyróżnić następu-
jące moduły:
– urządzenia wprowadzania obrazu,
– urządzenia do wyświetlania obrazów,
– urządzenia do tworzenia trwałej kopii obrazu,
– pamięć zewnętrzną,
– podsystem komputerowy, sieć komputerowa.

Podstawowym elementem każdego systemu cyfrowego prze-
twarzania obrazu jest procesor. Jego zasadniczym zadaniem jest 
sterowanie zestawem urządzeń realizujących w zasadzie cztery 
podstawowe funkcje:
1)  przyjęcie obrazu,
2) zapamiętanie obrazu,
3) przetwarzanie i analizę obrazu,
4) wyświetlanie obrazu.

Zadaniem modułu wejściowego jest dostarczenie systemowi 
sygnału obrazu akceptowanego przez jednostkę CPU. Obraz może 
być dostarczany w postaci sygnału analogowego (np. kamery 
analogowe) lub sygnału cyfrowego (cyfrowe aparaty fotograficz-
ne, kamery cyfrowe itp.).

Do urządzeń wyjściowych należą wszelkiego rodzaju wyświe-
tlacze, monitory, drukarki oraz inny sprzęt, przeznaczony do two-
rzenia kopii o charakterze trwałym, jak wydruki, fotografie, slajdy 
itp. Obraz, po wprowadzeniu go do komputera, z reguły wymaga 
przeprowadzenia różnych zabiegów doskonalących jego jakość. 
Konieczny jest zatem proces przetwarzania obrazu. Cechą charak-
terystyczną procesu przetwarzania jest fakt, że zarówno na wej-
ściu algorytmu przetwarzającego informacje, jak i na jego wyj-
ściu występują obrazy. Obrazy uzyskiwane na wyjściu są wolne 
od zakłóceń oraz mają wyraźnie zaznaczone, interesujące użyt-

Rys. 5. Schemat funkcjonalny cyfrowego przetwarzania obrazu

Rys. 6. Schemat blokowy rozwiniętego systemu cyfrowego przetwarzania obrazu

Rys. 4. Operacje procesu automatycznego widzenia

kownika cechy. Wynika stąd, że algorytm przetwarzający, który 
musi wytworzyć dziesiątki tysięcy lub nawet miliony punktów ob-
razu wynikowego, musi działać stosunkowo wolno w układzie se-
kwencyjnym. Prowadzenie podstawowych operacji ułatwia po-
dział danych na klasy, przykładowo zebrane w tablicy 1.

Tablica 1
Formy danych obrazowych

 Nr klasy Rodzaj danych obrazowych

 I Obrazy o pełnej gradacji kontrastu i obrazy barwne

 II Obrazy o dwóch poziomach szarości

 III Krzywe ciągłe i linie proste

 IV Punkty lub wieloboki

Skatalogowanie danych według tablicy 1 pozwala na wprowa-
dzenie operacji stosowanych w technice obrazowej jako prze-
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kształcenie danych obrazowych jednej klasy w drugą. 
Przykładowe operacje zestawiono w tablicy 2.

Przy interaktywnym przetwarzaniu obrazu wskaza-
ne jest rozdzielenie operacji graficznych między 
głównym (głównymi) procesorem systemu a proce-
sorem graficznym, znajdującym się w podsystemie 
adaptera graficznego (karty graficznej). Układ taki jest 
pokazany na rysunku 7. Specjalizowany procesor gra-
ficzny może mieć moc przetwarzania obrazu znacznie 
przewyższającą procesor główny i wspomagać go 
w operacjach prezentacji obrazu. W zastosowaniach 
przemysłowych obecnie najczęściej stosuje się spe-
cjalizowane systemy mikroprocesorowe. 

Praktycznymi dziedzinami, w których jest wyko-
rzystywane sztuczne widzenie, a zwłaszcza przetwa-

Tablica 2
Przykładowe operacje cyfrowe

 Nr klasy I II III IV

 I Filtrowanie, transformacje Segmentacja Wyznaczanie konturów Wyznaczanie punktów charakterystycznych, identyfikacyjnych

 II Animacja Filtrowanie, transformacje Wyznaczanie konturów, ścienianie Wyznaczanie punktów charakterystycznych

 III Animacja Cieniowanie (wypełnianie) Obroty i przesunięcia, transformacje Segmentacja krzywych

 IV Animacja Animacja Aproksymacja, interpolacja Obroty i przesunięcia, transformacje

Rys. 7. System cyfrowego przetwarzania obrazu

Ogólny schemat komputerowego systemu przetwarzania ob-
razu przystosowany do zastosowań technicznych jest pokazany na 
rysunku 8.

We współczesnych realizacjach złożonych systemów techniki 
obrazowej znamienna jest integracja zarówno technik analogo-
wych, reprezentujących najczęściej stopnie wejściowe i wyjścio-
we, jak i cyfrowej techniki przetwarzania. Daje to najczęściej zna-
komite efekty jakościowe. 

Dane wyjściowe przetwarzania cyfrowego często są poddawa-
ne procesowi kompresji. Wykorzystywana jest do tego celu za-

równo kompresja bezstratna – dla obrazów nieruchomych, jak 
i kompresja stratna – głównie dla obrazów ruchomych. Problemy 
kompresji w artykule nie będą rozpatrywane.

Możliwości wykorzystania 
układów przekształcania obrazów w transporcie
Transport miejski
Problemy komunikacyjne miast wynikają głównie ze zbyt dużego 
udziału w ruchu miejskim samochodów osobowych. Według da-
nych Worldwatch Institute do przewiezienia samochodem jednej 
osoby potrzeba 5 razy więcej miejsca niż autobusem, 10 razy 
więcej niż rowerem i 20 razy więcej niż szybkim tramwajem. 
Polityka zarządów dróg miejskich dąży zatem raczej w kierunku 
ułatwienia ruchu transportowi publicznemu i zniechęcenia do ko-
rzystania z samochodów osobowych przez użytkowników indywi-
dualnych.

Niektóre zarządy dróg miejskich (Berlin) proponują likwidację 
wybranych wielkich arterii miejskich, a także zwężanie innych. Za 
takim podejściem może przemawiać przykład Los Angeles, gdzie 
drogi i parkingi zajmują 70% powierzchni miasta, a korki na 
skrzyżowaniach są tak samo powszechne jak w Polsce.

Płynną jazdę środków komunikacji miejskiej mogą zapewnić 
jedynie najnowsze systemy sterowania sygnalizacją świetlną. Są 
one nazywane systemami akomodacyjnymi, to znaczy takimi, któ-
re dostosowują proces sterowania ruchem do aktualnie zaistniałej 
na drodze sytuacji. Schemat ogólny takiego rozwiązania jest po-
kazany na rysunku 9.

Strefę wjazdu do skrzyżowania i opuszczenia skrzyżowania 
określa najczęściej przewodowa pętla indukcyjna. Jest to kilku-
zwojowa cewka, skrzyżowana w postaci 8, wykonana z izolowane-
go przewodu miedzianego, ułożona w jezdni. Pętla jest zasilana 
napięciem o częstotliwości kilku lub kilkudziesięciu kHz. Wjazd 
pojazdu nad pętlę (duża masa ferromagnetyczna) powoduje 
zmianę impedancji wejściowej pętli, a parametr ten można już 
łatwo wykryć za pomocą układów pomiarowych. 

Rys. 8. Komputerowy system przetwarzania obrazu do zastosowań technicznych

rzanie, analiza i rozpoznawanie obrazu, są między innymi:
– automatyka (polepszanie autonomiczności robotów i jakości 

działania systemów regulacji automatycznej),
– geodezja i kartografia (przetwarzanie zdjęć lotniczych i sateli-

tarnych),
– komunikacja (wykrywanie obecności, kierunku i natężenia ru-

chu pojazdów, określanie wielkości kolejki pojazdów czekają-
cych na skrzyżowaniach, automatyczne wykrywanie kolizji 
i wypadków),

– zabezpieczanie obiektów pod szczególnym nadzorem (kontrola 
bagaży, nadzór nad ruchem w wybranym obszarze),

– metrologia (pomiary na podstawie obrazu).
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Elementem wspomagającym rozpoznawanie pojazdów może 
być zastosowany detektor wideo, za pomocą którego łatwe staje 
się wyróżnienie pojazdu i numeru linii. Detektory takie są stoso-
wane na autostradach. 

W Warszawie do potrzeb monitorowania bardziej obciążonych 
skrzyżowań zastosowano kamery internetowe, połączone z syste-
mem KORKONET.

Informacje o aktualnej sytuacji ruchowej w strefie objętej ka-
merą mogą być przekazywane zainteresowanym użytkownikom za 
pomocą internetu lub telefonii komórkowej. Monitoring prowa-
dzony jest ciągle przez całą dobę, a fotografie mogą być przeka-
zywane w formacie jpg. Wybraną przypadkowo fotografię (skrzy-
żowanie Al. Jerozolimskich z ul. Marszałkowską) pokazano na 
rysunku 10. Niestety czytelność zdjęć jest słaba. Niewiele pomo-
gło zastosowanie filtracji wyostrzającej, obraz pozostał w dalszym 

ciągu mało czytelny. Być może powodem jest zbyt duży współ-
czynnik kompresji jpg (może o tym świadczyć mały rozmiar pli-
ku) lub też niskie parametry techniczne (mała rozdzielczość) sto-
sowanych kamer. 

Sądzi się, że jest możliwe powiązanie systemu KORKONET 
z układem sterowników sygnalizacji akomodacyjnej, głównie dla 
wydzielonych pasów komunikacji miejskiej. Powinno to w sposób 
znaczący zwiększyć płynność ruchu na skrzyżowaniach. Koniecz-
ne jest jednak przeprowadzenie badań w zakresie doboru urzą-
dzeń pozyskiwania obrazu, jego przetwarzania oraz transmisji.

Ciekawym zastosowaniem układów przetwarzania obrazów, 
opracowanym przez autorkę artykułu, może być monitoring wjaz-
du samochodów do obszarów zamkniętych, np. zakładów prze-
mysłowych, szkół itp. Plan sytuacyjny takiego obszaru pokazano 
na rysunku 11, a schemat blokowy rozwiązania na rysunku 12. 

Rys. 11. Plan sytuacyjny monitorowanego obszaru

Rys. 12. Schemat blokowy układu

Rys. 9. Uproszczony schemat sygnalizacji akomodacyjnej

Rys. 10. Monitorowane skrzyżowanie

Obraz z kamery, przesłany do systemu mikroprocesorowego, 
oraz po przetworzeniu na postać cyfrową lub w postaci bezpo-
średnio cyfrowej, jest filtrowany za pomocą odpowiednio dobra-
nej maski Sobela lub też specjalnie przygotowanych laplasjanów 
w celu wykrycia numeru rejestracyjnego pojazdu. Odczyt numeru 
pojazdu jest dokonywany za pomocą jednego z programów roz-
poznawania tekstu typu OCR. Uzyskany wynik jest następnie po-
równywany z numerami pojazdów dopuszczonych do wjazdu na 
teren obiektu, znajdujących się w systematycznie aktualizowanej 
bazie danych. Pozytywny wynik porównania wyzwala sygnał steru-
jący otwarciem zapory. Jej zamknięcie następuje po stwierdzeniu, 
że w obszarze zapory nie ma żadnego pojazdu. 

Przed możliwością wjazdu kilku pojazdów znajdujących się 
bardzo blisko siebie można zapobiec przez narzucenie wymaga-
nej odległości między pojazdami, wystarczającej do ich identyfi-
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kacji i blokowaniem otwarcia zapory, jeżeli te odległości 
nie będą zachowane. Wynik filtracji przykładowego frag-
mentu obrazu jest pokazany na rysunku 13.

Możliwe jest również włączenie do układu detektora 
ruchu uruchamiającego mikroprocesorowy system anali-
zy po wykryciu przemieszczania się pojazdu, jednak jego 
zasadność widzi się jedynie wówczas, gdy w obszarze 
monitorowanym nie występuje ruch postronny samocho-
dowy lub pieszy, nie związany z pojazdami wjeżdżający-
mi do obszaru kontrolowanego. Rys. 14. Monitorowanie przejazdów kolejowych

Rys. 15. Zagrożenie bezpieczeństwa ruchu 

Rys. 16. Przykład sytuacji terenowej przejazdu

Zarejestrowane obrazy z kamer są przechowywane na dysku 
twardym komputera w kieszeni wymiennej w postaci plików 
skompresowanych standardem JPEG lub MPEG, z możliwością 
ich przegrania na taśmę w magnetowidzie poklatkowym

Transport kolejowy
Układy przetwarzania obrazu, zwłaszcza te bardziej rozbudowane, 
w transporcie kolejowym nie znalazły dotychczas szerszego za-
stosowania, a jeżeli są stosowane, to w układach prostych, z wy-
korzystaniem urządzeń klasycznej telewizji przemysłowej. Przy-
kładem może być monitoring przejazdów kolejowych kategorii A 
zamykanych przez dyżurnego ruchu, oddalonych od budynku na-
stawni o określoną odległość (rys. 14). W przypadku stosowania 
telewizji przemysłowej odległość ta może przekroczyć 1000 m. 

Innym przykładem jest ciągła obserwacja pomieszczeń kole-
jowych związanych z ochroną obiektów, a także z bezpieczeń-
stwem ruchu, jak np. monitoring peronów podczas wjazdu i wy-
jazdu pociągu, czy też wagonów rozrządzanych na górkach 
rozrządowych.

Sądzi się, że jednym z możliwych zastosowań pełnych, złożo-
nych układów przetwarzania i analizy obrazu jest monitoring stre-
fy niebezpiecznej przejazdu, zamykanego urządzeniami samo-
czynnej sygnalizacji przejazdowej z półzaporami. Dotyczy to 
w szczególności przypadków zamykania całej szerokości jezdni 
za pomocą dwóch par półzapór. Sytuacja taka jest pokazana na 
rysunku 15. Algorytm działania urządzeń przejazdowych narzuca 
co prawda kolejność zamykania półzpór – najpierw wjazdowych, 
a następnie z określonym opóźnieniem wyjazdowych, jednak ist-
nieje możliwość zamknięcia np. chwilowo unieruchomionego po-
jazdu drogowego w strefie niebezpiecznej przejazdu. Zachodzi 
więc konieczność obserwacji tej strefy i w przypadku wykrycia 
przeszkody wstrzymanie zamykania półzapór wyjazdowych lub też 
ich otwarcie.

Zagraniczne zarządy kolejowe stosują w tym celu przemiata-
nie strefy przejazdu wiązką promieni podczerwonych, wiązką la-
serową, promieniami ultradźwiękowymi lub też urządzeniami ra-
diolokacyjnymi. W Polsce takie rozwiązania nie są stosowane.

Do badania strefy niebezpiecznej przejazdu proponuje się wy-
korzystanie dobrej jakości kamery usytuowanej w miejscu, przy-
kładowo pokazanym na rysunku 16, zapewniającym uzyskanie 

Rys. 13. Obraz bezpośredni oraz po przetworzeniu przez laplasjan

obrazu z całkowitego obszaru zagrożenia. Układ elektroniczny ka-
mery wraz z układami przetwarzania, analizy i rejestracji obrazu 
jest powiązany z urządzeniami zabezpieczającymi przejazd. Opty-
malnym rozwiązaniem jest powiązanie z systemem mikroproce-
sorowym. Programy komputerowe do analizy i przetwarzania ob-
razu są powszechnie dostępne, a niektóre opisy można znaleźć 
w internecie.

Na rysunku 17 pokazano schemat blokowy układu powiąza-
nego z mikroprocesorowym systemem urządzeń przejazdowych 
typu SSP-90E-PL, montowanych przez KZA w Krakowie.

Układ elektroniczny kamery w stanie zasadniczym jest za-
łączony i pozostaje w stanie wyczekiwania. Zbliżający się do 
przejazdu pociąg, za pośrednictwem czujników załączających, 
powoduje uruchomienie systemu urządzeń zabezpieczających: 
w pierwszej kolejności włączenie czerwonych świateł migających 
na sygnalizatorach drogowych, a następnie, z niewielkim opóź-
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nieniem, zamykanie półzapór wjazdowych, i po dalszym nie-
znacznym opóźnieniu – wyjazdowych 

Zakłada się, że przejście układu kamery do stanu aktywnego 
nastąpi z chwilą rozpoczęcia zamykania półzapór wjazdowych. 
Analiza obrazu w pierwszej fazie działania systemu nie wywoła 
stanu alarmu, gdyż w czasie między rozpoczęciem zamykania 
półzapór wjazdowych a rozpoczęciem zamykania półzapór wyjaz-
dowych pojazdy drogowe powinny opuścić strefę niebezpieczną 
przejazdu. Właściwe wykrywanie obiektów powinno więc nastę-
pować z chwilą rozpoczęcia zamykania półzapór wyjazdowych. 
Porównanie funkcji obrazu w czasie rzeczywistym z funkcją obra-
zu wzorcowego, odpowiadającego stanowi wolnej od przeszkód 
strefy przejazdu, pobieranego z pamięci systemu pozwoli na wy-
generowanie sygnału zagrożenia. Sygnał ten, doprowadzony do 
mikroprocesora sterującego urządzeniami przejazdowymi wstrzy-
ma zamykanie półzapór wyjazdowych, a jeżeli były już obniżone 
do tego stopnia, że uniemożliwiały wyjazd zamkniętego pojazdu, 
ponowne ich otwarcie. Wykrycie przeszkody unieruchomionej na 
przejeździe powinno spowodować przekazanie informacji do 
sygnalizatora przejazdowego pociągowego, który poinformuje 
maszynistę pociągu o grożącym niebezpieczeństwie. Wykrycie 
przeszkody każorazowo powinno być rejestrowane w pamięci sys-
temu.

Wyłączenie monitorowania przejazdu nastąpi z chwilą wjazdu 
pociągu do strefy przejazdu. 

Rys. 17. Schemat blokowy urządzeń przejazdowych

Proponowane rozwiązania wymagają szczegółowych ba-
dań dotyczących słuszności przyjmowanych założeń, doboru 
sprzętu i oprogramowania, a także zachowania się w warun-
kach rzeczywistych. Niestety szkoły nie mają takich możli-
wości.

q
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Nagroda Ministra Infrastruktury 
dla najlepszej pracy habilitacyjnej, doktorskiej, magisterskiej i inżynierskiej z dziedziny transport w 2003 r.

Nagrodę przyznaje Kapituła powołana przez Ministra Infrastruktury. Konkurs ma charakter otwarty. 
Wnioski o przyznanie nagrody należy składać do 25 października 2003 r. 
Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać do Kapituły:

 kierownicy jednostek dydaktyczno-naukowo-badawczych 
 promotorzy prac dyplomowych, doktorskich,
 zainteresowani kandydaci.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagrody odbędzie się 19 grudnia 2003 r. 
Laureaci otrzymują dyplomy Ministra Infrastruktury oraz nagrody.
Udział w Konkursie mogą wziąć prace obronione w roku akademickim (szkolnym) 2002/ 2003 
i zgłoszone do biura organizacji konkursu: Katedra Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach
40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 8, tel./fax: (32) 603 43 64, tel. kol. 1707


