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KLASYFIKACJA I ZLICZANIE POJAZDÓW  

NA PODSTAWIE DANYCH WIDEO 

 

Artykuł przedstawia metodę klasyfikacji i zliczania pojazdów na podstawie danych wideo. Wejściowa sekwencja obrazów 

składa się z ramek pobranych ze strumienia wideo otrzymywanego z kamery umieszczonej nad drogą. Poszczególne obrazy 

wejściowej sekwencji obrazów są przetwarzane oddzielnie. Definiowane są dwa pola detekcji, początkowe pole detekcji i koń-

cowe pole detekcji. Obrazy wejściowej sekwencji obrazów są konwertowane do reprezentacji punktowej. Obliczana jest suma 

punktów krawędziowych dla każdego pola detekcji. Na podstawie sum punktów krawędziowych wyznaczane są stany pól detek-

cji. Analiza stanów pól detekcji umożliwia klasyfikację i zliczanie pojazdów. W artykule zamieszczono wyniki pomiarów. 

 

WSTĘP 

We współczesnych systemach ruchu drogowego dane obrazo-
we wykorzystywane są do wyznaczania parametrów drogowych 
[1, 7, 10]. Kamery w systemach ruchu drogowego są chętnie stoso-
wane, jakkolwiek systemy oparte na przetwarzaniu danych obrazo-
wych są zwykle złożone i zawierają rozbudowane algorytmy obli-
czeniowe. W systemach tych wykorzystywane są różne metody 
przetwarzania jak: segmentacja, wyznaczanie parametrów pojaz-
dów, identyfikacja pojazdów, wyznaczanie trajektorii ruchu pojaz-
dów [8], aktualizacja tła, eliminacja cieni, filtracja, [9], wykrywanie 
krawędzi, operacje morfologiczne, wyznaczanie cech [11]. 

W celu ustalenia parametrów ruchu drogowego na podstawie 
danych obrazowych wykonywana jest komputerowa analiza obra-
zów. Przed samą analizą obrazów często przeprowadzane jest 
przetwarzanie obrazów. Do ważnych technik przetwarzania obrazu 
należy wykrywanie krawędzi. Popularnymi metodami wykrywania 
krawędzi są metody gradientowe wykorzystujące splot funkcji dys-
kretnych [6, 12]. 

Na podstawie danych obrazowych możne przeprowadzić klasy-
fikację i zliczanie pojazdów [3,  4]. Proponowana metoda klasyfikacji 
i zliczania pojazdów na podstawie danych wideo wykorzystuje 
konwersję obrazów do reprezentacji punktowej [5]. Klasyfikacja 
i  zliczanie pojazdów przeprowadzane są na podstawie analizy 
stanów pól detekcji. Stany pól detekcji wyznaczane są na podstawie 
analizy zmienności liczby punktów odpowiadającym krawędziom 
w obszarze wyznaczanym przez pole detekcji [2, 5]. Proponowana 
metoda klasyfikacji i zliczania pojazdów przeznaczona jest do sys-
temów pomiaru parametrów ruchu drogowego. 

1. WEJŚCIOWA SEKWENCJA OBRAZÓW  

Wejściowa sekwencja obrazów składa się kolejnych ramek po-
branych ze strumienia wideo otrzymywanego z kamery umiesz-
czonej nad drogą. Poszczególne obrazy wejściowej sekwencji 
obrazów przetwarzane są w kolejności wynikającej z porządku 
obrazów w wejściowej sekwencji obrazów. 

Każdy obraz wejściowej sekwencji obrazów jest obrazem z po-
ziomami szarości, o rozdzielczości poziomów jasności 8 bitów na 
piksel i rozmiarze M x N (kolumny x wiersze) pikseli. Pozycję obrazu 
w wejściowej sekwencji obrazów określa jego liczba porządkowa i. 

Przykładowe obrazy wejściowej sekwencji obrazów przedstawia 
rys. 1. 

 
 a) b) c) 

         
Rys. 1. Obrazy wejściowej sekwencji obrazów: a) i = 0; b) i = 20; 
c) i = 34 

 
Szybkość wejściowej sekwencji obrazów wynosi f ramek na 

sekundę. Obrazy, sąsiadujące ze sobą w wejściowej sekwencji 
obrazów, są oddalone od siebie o 1/f sekundy, co pozwala na okre-
ślenie odstępu czasu między wybranymi obrazami wejściowej se-
kwencji obrazów. 

Właściwości przetwarzanych obrazów wejściowej sekwencji 
obrazów zależą od rodzaju zastosowanej kamery, a także od pory 
dnia i zmieniających się warunków pogodowych. 

2. POLA DETEKCJI 

Dla jednego pasa ruchu definiowane są dwa pola detekcji: po-
czątkowe pole detekcji oraz końcowe pole detekcji. Usytuowanie pól 
detekcji przedstawi rys. 2 (na rysunku początkowe pole detekcji 
znajduję się bliżej górnej krawędzi rysunku).  

 
 a) b) c) 

         
Rys. 2. Obrazy wejściowej sekwencji obrazów z zaznaczonymi 
polami detekcji: a) i = 0; b) i = 20; c) i = 34 

 
Pola detekcji są prostokątami określonymi przez swoje wierz-

chołki. Początkowe pole detekcji opisane jest przez wierzchołki: 
lewy, górny (mpocz L, npocz G), prawy, górny (mpocz P, npocz G), lewy, 



I 

Efektywność transportu 

 

 

   

6/2016 AUTOBUSY 563 
 

dolny (mpocz L, npocz D) oraz prawy, dolny (mpocz P, npocz D). Końcowe 
pole detekcji wyznaczają: wierzchołki: lewy, górny (mkonc L, nkonc G), 
prawy, górny (mkonc P, nkonc G), lewy, dolny (mkonc L, nkonc D), oraz 
prawy, dolny (mkonc P, nkonc D). 

Szerokość pola detekcji jest ustalana tak, aby odpowiadała 
szerokości pasa ruchu. Długość pola detekcji jest niewielka, co 
powoduje, że zmiany jego właściwości mogą mieć charakter dwu-
stanowy. 

3. KONWERSJA OBRAZU DO REPREZENTACJI 
PUNKTOWEJ 

Konwersja obrazu do reprezentacji punktowej polega na prze-
kształceniu obrazu w postaci mapy bitowej na obraz binarny. Do 
konwersji obrazu do reprezentacji punktowej wykorzystywane są 
gradienty lokalne obrazu [5]. 

Obraz źródłowy opisany jest przez funkcję dyskretną f(m, n). 
W konwersji obrazu do reprezentacji punktowej wykorzystywana 
jest macierz X obrazu źródłowego o rozmiarze N x M elementów 
oraz macierz binarna obrazu wynikowego Y o takim samym rozmia-
rze.  

Dla każdego elementu macierzy X obrazu źródłowego, z wyjąt-
kiem elementów brzegowych (w pierwszym i ostatnim wierszu oraz 
pierwszej i ostatniej kolumnie macierzy), obliczane są gradienty 
lokalne: w wierszu gw, w kolumnie gk, w kierunku ukośnym w dół gd, 
oraz w kierunku ukośnym w górę gg  
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oraz wyznaczana jest ich maksymalna wartość  
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Binarne wartości elementów macierzy Y obrazu wynikowego 
wyznaczane są na podstawie maksymalnej wartości gradientu 
lokalnego oraz ustalonej wartości progowej T  

 
 










.,dla1

,,dla0

max

max
, Tnmg

Tnmg
y mn  (3) 

Elementy macierzy Y równe 1 nazywane są punktami krawę-
dziowymi. Zawartość macierzy Y tworzy wynikową, punktową repre-
zentację przetwarzanego obrazu źródłowego. 

Wyniki konwersji do reprezentacji punktowej przykładowych ob-
razów wejściowej sekwencji obrazów przedstawiono na rys. 3 (kon-
wersję przeprowadzono przy wartości progowej T = 8) 

 
 a) b) c) 

         
Rys. 3. Obrazy wejściowej sekwencji obrazów po konwersji do 
reprezentacji punktowej: a) i = 0; b) i = 20; c) i = 34 

 
Rozmieszczenie punktów krawędziowych punktowej repre-

zentacji obrazu odpowiada krawędziom zawartym w obrazie źró-
dłowym. 

4. STANY PÓL DETEKCJI 

Stan pola detekcji ustalany jest na podstawie sumy punktów 
krawędziowych występujących w obszarze obrazu wyznaczanym 
przez pole detekcji. Suma punktów krawędziowych obliczana jest 
odpowiednio dla początkowego i końcowego pola detekcji  
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Dla początkowego pola detekcji oraz dla końcowego pola de-
tekcji wyznaczane są również średnie wartości sum punktów kra-
wędziowych uwzględniające sumy punktów krawędziowych obliczo-
nych dla obrazu bieżącego oraz p obrazów poprzedzających obraz 
bieżący w wejściowej sekwencji obrazów (dla obrazów spełniają-
cych i > p). 
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Stany pól detekcji określane są przez wskaźniki pól detekcji. 
Stan początkowego pola detekcji określa wskaźnik Wpocz, stan 
końcowego pola detekcji wskaźnik Wkonc. Wartość wskaźnika pola 
detekcji równa jest 0 dla stanu „pole detekcji wolne”, a dla stanu 
„pole detekcji zajęte” wartość wskaźnika pola detekcji równa jest 1. 

Stan pola detekcji na obrazie o numerze porządkowym i zmie-
nia się ze stanu „pole detekcji wolne” na stan „pole detekcji zajęte”, 
jeżeli dla początkowego pola detekcji oraz końcowego pola detekcji 
spełnione są odpowiednio warunki 
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gdzie Rpocz Z oraz Rkonc Z są minimalnymi wartościami progowymi dla 
zajętego odpowiednio początkowego i końcowego pola detekcji. 

Stan pola detekcji zmienia się ze stanu „pole detekcji zajęte” na 
stan „pole detekcji wolne”, jeżeli dla początkowego pola detekcji 
oraz końcowego pola detekcji spełnione są odpowiednio warunki 
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gdzie Rpocz W oraz Rkonc W są maksymalnymi wartościami progowymi 
dla wolnego odpowiednio początkowego i końcowego pola detekcji. 

5. KLASYFIKACJA RODZAJOWA POJAZDÓW 

Klasyfikacja rodzajowa pojazdów jest przeprowadzona na pod-
stawie obliczanego współczynnika kształtu. Wartość współczynnika 
kształtu zależy od rozmiarów pojazdu przejeżdżającego przez po-
czątkowe i końcowe pole detekcji oraz od geometrii stanowiska 
pomiarowego [3]. 

Pojazd przejeżdżający przez pola detekcji zmienia ich stan. 
Najpierw zmienia się stan początkowego pola detekcji ze stanu 
„pole detekcji wolne” na stan „pole detekcji zajęte”. Po czasie zależ-
nym od szybkości pojazdu oraz odległości między polami detekcji, 
zmienia się również stan końcowego pola detekcji ze stanu „pole 
detekcji wolne” na stan „pole detekcji zajęte”. Pojazd opuszczający 
pola detekcji zmienia ich stan ze stanu „pole detekcji zajęte” na stan 
„pole detekcji wolne”.  

Stan początkowego pola detekcji zmienia się ze stanu „pole de-
tekcji wolne” na stan ”pole detekcji zajęte” na obrazie o numerze 
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porządkowym ipocz (zal) w wejściowej sekwencji obrazów. Zmiana 
stanu początkowego pola detekcji ze stanu „pole detekcji zajęte” na 
stan „pole detekcji wolne” następuje na obrazie o numerze ipocz (wyl). 

Stan końcowego pola detekcji zmienia się ze stanu „pole detekcji 
wolne” na stan” pole detekcji zajęte” na obrazie o numerze ikonc (zal), a 
zmiana końcowego pola detekcji ze stanu „pole detekcji zajęte” na 
stan „pole detekcji wolne” zachodzi na obrazie o numerze ikonc (wyl). 

Na podstawie czasu, jaki upłynie między zmianą stanu 
początkowego i końcowego pola detekcji ze stanu „pole detekcji 
wolne“ na stan „pole detekcji zajęte“ można wyznaczyć szybkość, 
z  jaką pojazd przemieszcza się między polami detekcji. Jeżeli 
szybkość strumienia wideo f wyrażona jest ramkach na sekundę, 
a  odległość d między początkowym i końcowym polem detekcji 
wyrażona jest w metrach, to szybkość pojazdu w metrach na 
sekundę wyraża wzór 

.
(wyl)pocz(zal)konc ii

f
dv
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Czas przejazdu pojazdu przez końcowe pole detekcji wynika z 
szybkości, z jaką porusza się pojazd, oraz z długości pojazdu. 
Długość pojazdu można wyrazić wzorem 
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Przykładowe obrazy wejściowej sekwencji obrazów ilustrujące 
przejazd pojazdu przez początkowe i końcowe pole detekcji przed-
stawia rys. 4. 

 
 a) b) c) 

         
Rys. 4. Obrazy wejściowej sekwencji obrazów ilustrujące przejazd 
pojazdu przez początkowe i końcowe pole detekcji: a) i = 0; 
b) i = 20; c) i = 34 

 
Właściwości stanowiska pomiarowego powodują, że wyzna-

czona długość pojazdu jest większa niż długość rzeczywista. Pojazd 
opuszczając pole detekcji przez krótki okres czasu jeszcze je prze-
słania. Czas ten zależy od wysokości, na jakiej umieszczona jest 
kamera oraz od wysokości pojazdu opuszczającego pole detekcji. 

Wyznaczenie dokładnej wartości długości pojazdu przejeżdża-
jącego przez pola detekcji wymaga wprowadzenia poprawek 
uwzględniających geometrię stanowiska pomiarowego (istotna jest 
wysokość na jakiej umieszczono kamerę oraz odległość kamery od 
końcowego pola detekcji). Wprowadzenie współczynnika kształtu 
pojazdu postaci 
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pozwala na wyznaczenie rodzaju pojazdu przez określenie przyna-
leżności wartości współczynnika kształtu pojazdu do jednego 
z  przedziałów wartości. Przedziały wartości dla poszczególnych 
rodzajów pojazdów mogą być ustalane indywidualnie dla każdego 
stanowiska pomiarowego, z uwzględnieniem jego geometrii. 

6. ZLICZANIE POJAZDÓW 

Pojazd przejeżdżający przez początkowe i końcowe pole de-
tekcji zmienia stan tych pól. Na podstawie zależności czasowych 
zmian stanu początkowego i końcowego pola detekcji ustalana jest 
wartość współczynnika kształtu pojazdu. Wartość współczynnika 
kształtu pojazdu określa jego przynależność do przedziału wartości 
odpowiadającego rodzajowi pojazdu. Po ustaleniu rodzaju pojazdu 
zwiększana jest o jeden suma przejeżdżających przez pola detekcji 
pojazdów wyznaczonego rodzaju pojazdów.  

7. WYNIKI POMIARÓW 

Wartość współczynnika kształtu pojazdu wyznaczono dla 
trzech rodzajów pojazdów: samochodu osobowego, samochodu 
ciężarowego oraz samochodu ciężarowego z naczepą. Obrazy 
wejściowej sekwencji obrazów, z zaznaczonymi polami detekcji, 
ilustrujące przejazd pojazdów różnego rodzaju przez początkowe 
i końcowe pole detekcji, przedstawiono na rys. 5. Te same obrazy 
po przeprowadzeniu konwersji do reprezentacji punktowej, z zazna-
czonymi polami detekcji, przedstawia rys. 6. 

 
 a) b) c) 

         
Rys. 5. Obrazy wejściowej sekwencji obrazów ilustrujące przejazd 
pojazdów różnego rodzaju: a) samochodu osobowego b) samo-
chodu ciężarowego; c) samochodu ciężarowego z naczepą 

 
 a) b) c) 

         
Rys. 6. Obrazy wejściowej sekwencji obrazów po konwersji do 
reprezentacji punktowej ilustrujące przejazd pojazdów różnego 
rodzaju: a) samochód osobowy b) samochód ciężarowy; c) samo-
chód ciężarowy z naczepą 

 
Wyznaczone wartości współczynnika kształtu pojazdów, a tak-

że zależności czasowe dla rozpatrywanych rodzajów pojazdów, 
zamieszczono w tabeli 1.  

 
Tab. 1. Współczynnik kształtu pojazdów 

Rodzaj pojazdu 
ikonc (zal) –
 ipocz (zal) 

ikonc (wyl) –
 ikonc (zal) 

Współczynnik 

kształtu k 

Samochód oso-
bowy  

 18  12 0,67 

Samochód 
ciężarowy 

 20  26 1,30 

Samochód 
ciężarowy 
z naczepą 

 17  40 2,35 

 
Wyznaczone wartości współczynnika kształtu pojazdu wyno-

szą: dla samochodu osobowego 0,67, samochodu ciężarowego 
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1,30 oraz samochodu ciężarowego z naczepą 2,35. Zastosowano 
uproszczoną klasyfikację pojazdów. Przyjęto, że pojazdy, których 
współczynnik kształtu przekracza wartość 1,0 zaliczane są do ro-
dzaju pojazdy ciężkie, a pozostałe pojazdy zaliczane są do rodzaju 
samochody osobowe.  

W oparciu o współczynnik kształtu możliwy jest podział pojaz-
dów na większą liczbę rodzajów, jednak wtedy wyniki zliczania 
pojazdów rodzajów o zbliżonych rozmiarach mogą dawać niedo-
kładne rezultaty. 

PODSUMOWANIE 

Klasyfikacja i zliczanie pojazdów może odbywać się z wykorzy-
staniem strumienia wideo pochodzącego z kamery umieszczonej 
nad drogą. Wejściowa sekwencja obrazów składa się z kolejnych 
obrazów otrzymywanych ze strumienia wideo. Kolejne obrazy wej-
ściowej sekwencji obrazów są konwertowane do reprezentacji 
punktowej, a następnie obliczana jest suma punktów krawędzio-
wych w obszarach pól detekcji zdefiniowanych dla obrazów wej-
ściowej sekwencji obrazów. Na podstawie sum punktów krawędzio-
wych, w obszarach pól detekcji wyznaczane są stany pól detekcji. 
Analiza zmienności stanów pól detekcji pozwala na klasyfikację 
pojazdów przemieszczających się przez pola detekcji. Zliczanie 
pojazdów odbywa się osobno dla każdego rodzaju pojazdów. 

Metoda klasyfikacji i zliczania pojazdów wykorzystująca kon-
wersję obrazu do reprezentacji punktowej jest szybka i niezłożona 
obliczeniowo. Niewielkiej liczba wymaganych operacji pozwala na 
skuteczne przetwarzanie danych obrazowych. Proponowana meto-
da klasyfikacji i zliczania pojazdów przeznaczona jest do systemów 
pomiaru parametrów ruchu drogowego. 
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Vehicle classification and counting  
on the basis of video data 

The paper presents a method of vehicle classification and 

counting on the basis of video data. The input image se-

quence consists of consecutive frames taken from the video 

stream obtained from the camera placed above a road. Indi-

vidual images from the input image sequence are processed 

separately. Two detection fields are defined, the initial detec-

tion field and the final detection field. Images from the input 

image sequence are converted into point representation. The 

sum of the edge points is calculated for each detection field. 

On the basis of the sums of edge points, states of the detec-

tion fields are determined. Analysis of the states of the detec-

tion fields allows vehicle classification and counting. Exper-

imental results are provided. 
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