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ROZPOZNAWANIE TABLIC REJESTRACYJNYCH POJAZDÓW  

NA OBRAZACH STATYCZNYCH 

 

W artykule omówione zostały algorytmy detekcji i rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów na obrazach statycz-

nych. Algorytmy te odgrywają kluczową rolę w systemach automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych stosowanych 

w ramach inteligentnych systemów transportowych, które w znacznym stopniu przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa na 

drogach. Przedstawione zostały modyfikacje znanych algorytmów lokalizacji tablic rejestracyjnych na zdjęciach pojazdów. 

Przeprowadzone badania zaproponowanych algorytmów pokazały, że modyfikacje wprowadzone na etapie lokalizacji tablicy 

rejestracyjnej, obejmujące między innymi wstępne przetwarzanie obrazu oraz selekcję i weryfikację regionów kandydujących, 

zwiększają efektywność algorytmów automatycznego rozpoznawania tablic.   

 

WSTĘP 

Systemy automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych 
(ARTR) stosowane są w ramach funkcjonowania inteligentnych 
systemów transportowych (ang. Intelligent Transportation Systems). 
Ich głównym zadaniem jest zwiększenie efektywności transportu 
drogowego oraz poprawa bezpieczeństwa.  

Systemy automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych 
na co dzień wykorzystywane są do wykrywania wykroczeń drogo-
wych. Możliwość identyfikacji przejeżdżającego pojazdu w czasie 
rzeczywistym jest podstawą do działania odcinkowego pomiaru 
prędkości. Rozpoznawanie tablic wykorzystywane jest też w syste-
mach wykrywających wjazd na skrzyżowanie na czerwonym świetle, 
nieprawidłowe wyprzedzanie czy przekroczenie ciągłych linii. Sys-
temy ARTR pomagają także wykrywać skradzione lub poszukiwane 
pojazdy lub zbierać statystyki drogowe. Kolejną możliwością zasto-
sowania ARTR jest ograniczenie dostępu do pewnych obszarów  
(np. zamkniętych osiedli mieszkaniowych), identyfikacja pojazdów w 
systemach parkingowych oraz elektronicznych systemach poboru 
opłat wdrażanych na autostradach i drogach ekspresowych.  

1. ROZPOZNAWANIE TABLIC REJESTRACYJNYCH  

Proces rozpoznawania tablic rejestracyjnych składa się z 
trzech występujących po sobie etapów: 
1. Lokalizacja tablicy rejestracyjnej. 
2. Segmentacja znaków. 
3. Rozpoznawanie znaków. 

Lokalizacja tablicy rejestracyjnej jest najważniejszym, a zara-
zem najtrudniejszym elementem całego procesu. Tablica może 
znajdować się w dowolnym miejscu na obrazie wejściowym, warun-
ki oświetleniowe obrazu mogą się różnić, a jego tło zawiera często 
obiekty charakteryzujące się dużą liczbą szczegółów. Powyższe 
czynniki sprzyjają powstawaniu błędów podczas lokalizacji tablicy, 
które mogą uniemożliwić późniejszą segmentację i prawidłowe 
rozpoznanie znaków. W obecnie stosowanych algorytmach wykry-
wania tablic wyznaczenie pozycji tablicy możliwe jest dzięki zasto-
sowaniu technik takich jak operacje morfologiczne, wykrywanie 
krawędzi, progowanie adaptacyjne czy kwantyzacja wektorowa [5, 
13].  

Algorytm lokalizacji tablic wykorzystujący wykrywanie krawędzi  
[4,6,7] zlicza liczbę zmian jasności w każdym wierszu obrazu, a 
następnie wybiera sąsiadujące ze sobą wiersze charakteryzujące 
się największą liczbą zmian. Do wykrywania krawędzi stosuje się 
filtry środkowoprzepustowe. W kolejnym kroku algorytm wykonywa-
ny jest na kolumnach, co umożliwia wyznaczenie pionowych granic 
tablicy rejestracyjnej. Algorytm może wykryć wiele obszarów jako 
prawdopodobne miejsce występowania tablicy, w takich przypad-
kach ostatecznego wyboru położenia tablicy dokonuje się łącząc 
obszary położone blisko siebie oraz stosując analizę rozmiarów i 
proporcji wykrytych obszarów [4].  

Metoda lokalizacji oparta na operacjach morfologicznych 
[15,18] korzysta z otwarcia i zamknięcia morfologicznego z użyciem 
różnych elementów strukturalnych w celu eliminacji jak największej 
liczby obszarów niezawierających tablicy oraz uwydatnienia obsza-
rów, w których tablica może wystąpić. Algorytm składa się z trzech 
kroków: ekstrakcja tablicy, wybór regionów kandydujących oraz 
walidacja obszaru tablicy. Procedura ekstrakcji tablicy rozpoczyna 
się od przedstawienia obrazu wejściowego w skali szarości. Na-
stępnie wykonywana jest pierwsza operacja otwarcia morfologicz-
nego z element strukturalnym w postaci macierzy o wymiarach 4x30 
wypełnionej jedynkami. Kolejnym krokiem jest obliczenie różnicy 
obrazów w celu uwydatnienia obszaru tablicy: od obrazu w skali 
szarości odejmowany jest obraz otrzymany po zastosowaniu opera-
cji otwarcia. Nowo powstały obraz należy poddać binaryzacji. Osta-
teczna lokalizacja tablicy rejestracyjnej możliwa jest po przeprowa-
dzeniu selekcji regionów kandydujących oraz walidacji znalezionych 
obszarów. 

Lokalizacja tablicy rejestracyjnej na obrazie może zostać prze-
prowadzona z wykorzystaniem algorytmu progowania adaptacyjne-
go [1]. Głównym założeniem tej metody jest znalezienie odpowied-
niego progu, przy którym obraz po binaryzacji będzie zawierać dane 
tablicy rejestracyjnej, a jego tło składać się będzie w większości z 
jednolitych białych lub czarnych obszarów. Z uwagi na różne wa-
runki oświetleniowe obrazów wejściowych, próg binaryzacji nie 
może mieć stałej wartości – algorytm poszukuje jej w kolejnych 
iteracjach. Algorytm do poprawnego działania wymaga wstępnego 
określenia niektórych parametrów przetwarzanego obrazu wejścio-
wego – są to wymiary obrazu, minimalna i maksymalna szerokość 
tablicy na obrazie oraz minimalna i maksymalna wysokość tablicy 
[1].    
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Kolejnym krokiem wykonywanym w celu rozpoznania tablicy re-
jestracyjnej jest segmentacja znaków. Etap ten polega na wyodręb-
nieniu poszczególnych znaków tablicy znajdujących się na wyzna-
czonym wcześniej obszarze obrazu. Segmentację znaków można 
przeprowadzić wykorzystując np. poziomy rzut jasności [11]. Innym 
podejściem może być też zastosowanie metody elementów połą-
czonych (ang. connected components) lub analizy skupień (ang. 
clustering analysis method) [3, 12, 17]. Niepoprawnie wykonana 
segmentacja znaków (np. dwa znaki połączone w jeden lub jeden 
znak rozbity na kilka części) spowoduje, że wykryte znaki nie zosta-
ną później poprawnie rozpoznane [8].  

Ostatnim etapem wchodzącym w skład procesu rozpoznawania 
tablic rejestracyjnych jest rozpoznawanie znaków. Do realizacji tego 
zadania wykorzystuje się najczęściej algorytmy OCR (Optical Cha-
racter Recognition). Zastosowanie znajdują tu również sztuczne 
sieci neuronowe [2], które charakteryzują się wysoką szybkością 
działania, możliwością przetwarzania równoległego oraz posiadają 
zdolność uogólniania. Nieco rzadziej przeprowadza się identyfikację 
znaków tablicy z wykorzystaniem informacji o ich budowie – na 
podstawie cech charakterystycznych znaku (np. liczba punktów 
przecięć znaku w pionie i poziomie, ilość miejsc styczności znaku z 
granicami badanego obszaru czy odległości znaku od krawędzi 
obszaru) podejmowana jest decyzja o jednoznacznej klasyfikacji 
litery lub cyfry [9,10,14,16].  

2. ALGORYTMY DETEKCJI TABLIC 
REJESTRACYJNYCH  

2.1. Lokalizacja tablicy za pomocą analizy krawędzi  

Pierwszy z zaproponowanych algorytmów lokalizacji tablicy re-
jestracyjnej wykorzystuje metodę wykrywania i analizowania krawę-
dzi występujących na obrazie. W porównaniu do algorytmu orygi-
nalnego [4], zmodyfikowano proces wstępnego przetwarzania obra-
zu oraz zaproponowano nowy sposób wyznaczania pionowych 
granic tablicy. Detekcję krawędzi przeprowadzono z wykorzysta-
niem operatora Canny’ego. Schemat blokowy algorytmu lokalizacji 
tablicy przedstawiono na Rys.1. 

 

 
Rys. 1. Schemat blokowy algorytmu lokalizacji tablicy  

 
Przed przystąpieniem do wykonania głównej części algorytmu, 

obraz wejściowy musi zostać poddany procesowi przetwarzania 
wstępnego. Zdjęcie pojazdu w formacie JPEG wczytywane jest do 
pamięci w postaci mapy bitowej, a następnie zmniejszane do wy-
miaru 768 na 288 pikseli. Wartości te zostały dobrane eksperymen-
talnie. Duże wymiary obrazu powodowały znaczne wydłużenie 
czasu wykonywanych na nim operacji, natomiast obraz zbyt mały 

stawał się nieczytelny. W porównaniu z oryginalną wersją algoryt-
mu, do etapu przetwarzania wstępnego wprowadzono dwa dodat-
kowe przekształcenia obrazu. Pierwszym z nich jest zastosowanie 
filtra medianowego z maską o wymiarach 3 na 3. Operacja ta ma na 
celu usunięcie z obrazu wszelkich zakłóceń w postaci szumów. 
Dodatkową zaletą tego filtra jest fakt, że nie powoduje on utraty 
informacji o krawędziach obiektów. Bitmapa uzyskana w wyniku 
filtracji poddawana jest też procedurze wyrównania histogramu. 
Etap ten wprowadzono w celu poprawy kontrastu obrazu. Ostatni 
krok procesu przetwarzania to transformacja obrazu z modelu RGB 
do skali szarości. Zastosowanie filtracji medianowej oraz wyrówna-
nia histogramu spowodowało, że obszar zawierający tablicę reje-
stracyjną jest bardzo dobrze widoczny, a szumy i inne zakłócenia 
zostały usunięte. 

Przed przystąpieniem do lokalizacji tablicy rejestracyjnej należy 
wykryć krawędzie znajdujące się na obrazie. W tym celu zastoso-
wać można np. operator Sobel’a lub detektor Canny’ego [5]. Opera-
tor Sobel’a oblicza splot macierzy obrazu wejściowego z macierzą 
kierunkową o wymiarach 3 na 3. Operator Canny’ego to złożony 
algorytm, którego celem jest wykonanie optymalnej detekcji krawę-
dzi, tak że wszystkie zlokalizowane krawędzie leżą jak najbliżej 
krawędzi rzeczywistych, każda krawędź oznaczona jest tylko raz, a 
zakłócenia obrazu nie mają wpływu na powstawanie fałszywych 
krawędzi. 

Zastosowanie operatorów Sobel’a i Canny’ego porównano na 
Rys. 2. Widać wyraźnie, że metoda Sobel’a wykrywa większą liczbę 
krawędzi. Są one jednak dość grube i jasne, dodatkowo występują 
też w miejscach należących do tła obrazu, co może źle wpływać na 
późniejszą lokalizację tablicy rejestracyjnej. Przy zastosowaniu 
operatora Canny’ego część krawędzi została pominięta, natomiast 
krawędzie w miejscu występowania tablicy są bardzo dobrze wi-
doczne – dlatego też właśnie ta metoda została zaimplementowana 
w algorytmie lokalizacji tablicy.  

 
Rys. 2. Porównanie operatorów detekcji krawędzi Sobel’a (po lewej) 
i Canny’ego  (po prawej)  

 
Określenie granic tablicy rejestracyjnej możliwe jest, dzięki 

analizie wykrytych krawędzi. Na początku przeprowadzana jest 
detekcja poziomych granic tablicy. Na tym etapie algorytm ma za 
zadanie wyznaczyć wszystkie obszary, które mogą zawierać tablicę 
rejestracyjną. Szczegółowy schemat tej procedury przedstawiono 
na Rys. 3. Algorytm rozpoczyna się od obliczenia zmian jasności w 
każdym wierszu obrazu. Wynik tej operacji przechowywany jest w 
tablicy o rozmiarze równym liczbie wierszy obrazu. Bardzo duże 
wartości pojawiające się w pojedynczych wierszach tablicy mogą 
świadczyć o występowaniu długich krawędzi poziomych. Aby wye-
liminować tę sytuację, wartości w wektorze poddawane są działaniu 
filtra medianowego (analizowany jest aktualny wiersz wraz z dwoma 
otaczającymi sąsiadami, następnie z tych wartości wybierana jest 
mediana). Procedura obliczenia górnej i dolnej granicy tablicy reje-
stracyjnej przebiega w następujący sposób:  
1. Algorytm wyszukuje wiersz o największej liczbie zmian jasności 

pikseli. Indeks wiersza oraz znaleziona wartość maksymalna 
zapisywane są do zmiennych maxIndex i max. Jeżeli jest to 
pierwsza iteracja, wartość maksymalna max zapisywana jest 
dodatkowo w zmiennej stopMax. 
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2. Algorytm analizuje wiersze położone poniżej oraz powyżej 
wiersza o indeksie maxIndex. Jeżeli liczba zmian jasności pik-
seli spadnie poniżej 45% wartości max, indeks aktualnie prze-
twarzanego wiersza traktowany jest jako górna lub dolna grani-
ca tablicy rejestracyjnej. 

3. Algorytm sprawdza, czy wysokość znalezionego obszaru mieści 
się w ustalonym przedziale. Region spełniający ten warunek 
traktowany jest jako prawdopodobna lokalizacja tablicy. 

4. Algorytm powraca do kroku pierwszego. Jeżeli liczba zmian 
jasności w znalezionym wierszu jest mniejsza od 25% wartości 
stopMax, algorytm kończy działanie. 

 

 
Rys. 3. Procedura lokalizacji górnej i dolnej granicy tablicy rejestra-
cyjnej  
 

Procedurę lokalizacji pionowych granic tablicy rejestracyjnej 
należy przeprowadzić na każdym ze znalezionych obszarów kandy-
dujących. Oryginalny algorytm [4] określa granice na podstawie 
spadku liczby zmian jasności w analizowanej kolumnie obrazu 
poniżej pewnego progu. W niektórych przypadkach, w miejscach 
występowania przerw między znakami tablicy, wartość ta była bliska 
zeru. Sytuacja ta powodowała błędne działanie algorytmu, polega-
jące na obcięciu części znaków. W celu rozwiązania tego problemu 
zaproponowano własne podejście, które określa granice tablicy za 
pomocą wartości średniej obliczonej na podstawie zmian jasności w 
aktualnie analizowanej kolumnie oraz jej sąsiadach. Liczba analizo-
wanych sąsiadów jest parametrem algorytmu i może ulec zmianie w 
zależności od rozmiarów przetwarzanego obrazu. Uzyskane warto-
ści zmian jasności poddawane są filtracji medianowej i analizowane 
są średnie wartości w kolumnach sąsiadujących. Ostatecznie 
sprawdzane jest, czy szerokość wyznaczonego obszaru oraz stosu-
nek jego szerokości do wysokości mieszczą się w przedziałach 
właściwych dla tablicy rejestracyjnej. 

2.2. Lokalizacja tablic za pomocą operacji morfologicznych 

Drugi algorytm lokalizacji tablicy wykrywa numery rejestracyjne 
za pomocą przekształceń morfologicznych wykonywanych na obra-
zie [18]. Schemat działania tej metody przedstawiono na Rys. 4. W 
algorytmie zmodyfikowano używane elementy strukturalne, zmie-
niono sposób progowania obrazu oraz zaproponowano nowe kryte-
rium ostatecznego wyboru pozycji tablicy. 

 

 
Rys. 4. Algorytm lokalizacji tablicy za pomocą operacji morfologicz-
nych  
 

Przed przystąpieniem do detekcji tablicy rejestracyjnej, obraz 
wejściowy należy przetworzyć. Zdjęcie w formacie JPEG wczytywa-
ne jest do mapy bitowej, a następnie zmniejszane do wymiarów 768 
na 288 pikseli. Tak powstały obraz transformowany jest do skali 
szarości (Rys. 5a). Właściwy algorytm rozpoczyna się od wykonania 
operacji otwarcia morfologicznego, której zadaniem jest usunięcie 
szumów i wygładzenie obrazu. Bardzo ważny jest odpowiedni wybór 
elementu strukturalnego. Rozmiar elementu dobrano eksperymen-
talnie – najlepsze wyniki uzyskano stosując prostokąt o wymiarach 
4 na 25 (Rys. 5b).  

 
Rys. 5. Przekształcenia obrazu w poszczególnych etapach algoryt-
mu  

 
Kolejny krok to obliczenie różnicy obrazów (od obrazu w skali 

szarości odejmowany jest obraz otrzymany w wyniku operacji 
otwarcia – Rys. 5c) oraz przeprowadzenie progowania (Rys. 5d). W 
oryginalnym algorytmie [18] autor przedstawił metodę obliczania 
odpowiedniego progu. Sposób ten okazał się jednak źródłem pro-
blemów – w przypadku niektórych obrazów testowych wyznaczony 
próg był zbyt niski, co skutkowało utratą części informacji zawartej w 
tablicy rejestracyjnej. Po przetestowaniu kilku metod progowania 
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(stała wartość progu, metoda iteracyjna, metoda Otsu) binaryzację 
obrazu przeprowadzono za pomocą algorytmu Otsu, dzięki któremu 
uzyskano najlepsze rezultaty. Obraz otrzymany po binaryzacji może 
zawierać niechciane informacje (np. fragmenty obiektów tła), które 
należy usunąć. W tym celu wykonywane są dwa dodatkowe prze-
kształcenia – otwarcie oraz zamknięcie (Rys. 5e i Rys. 5f). Do ich 
przeprowadzenia wykorzystano elementy strukturalne o wymiarach 
5 na 5 oraz 5 na 15. Rozmiary elementów dobierano metodą prób i 
błędów. Niewłaściwe wymiary powodowały obcięcie obszaru tablicy 
lub jego rozszerzenie na sąsiednie obiekty, co uniemożliwiało okre-
ślenie prawidłowej pozycji tablicy.  

Białe obszary widoczne na Rys. 5f to potencjalne miejsca wy-
stępowania tablicy rejestracyjnej. Prawidłową pozycję tablicy wy-
znacza obszar spełniający odpowiednie kryteria – musi być to pro-
stokąt, którego wymiary oraz stosunek długości do szerokości 
mieszczą się w określonym przedziale.  

Podczas wykonywania algorytmu na obrazach o złożonym tle, 
zawierającym dużą liczbę krawędzi, może zdarzyć się, że więcej niż 
jeden prostokąt spełnia wymagane kryteria. Zaproponowane roz-
wiązanie tego problemu wykorzystuje fakt, że tablica rejestracyjna 
występuje najczęściej na środku dolnej części obrazu. Region  
o najmniejszej odległości od środka i dolnej krawędzi obrazu trakto-
wany jest jako właściwa lokalizacja tablicy rejestracyjnej. Na pod-
stawie współrzędnych wybranego regionu, tablica rejestracyjna 
wycinana jest z obrazu źródłowego. 

3. SEGMENTACJA I ROZPOZNAWANIE ZNAKÓW 

Obszar tablicy rejestracyjnej, wyznaczony za pomocą jednego 
z zaimplementowanych algorytmów lokalizacji, należy poddać roz-
poznawaniu. Proces ten rozpoczyna się od segmentacji znaków, 
która ma na celu określenie granic poszczególnych znaków tworzą-
cych tablicę oraz odrzucenie wszystkich niepożądanych elementów 
(np. fragmentów ramki montażowej tablicy). Metodę ekstrakcji i 
rozpoznawania znaków opracowano z wykorzystaniem algorytmu 
komponentów połączonych [3,12,17] oraz biblioteki Tesseract OCR. 
W celu zwiększenia dokładności rozpoznawana, wprowadzono 
dodatkowy etap skalowania znaków. Schemat wdrożonego rozwią-
zania przedstawia Rys. 6.  

 
 Rys. 6. Proces segmentacji i rozpoznawania znaków 

 
Współrzędne tablicy wyznaczone w procesie lokalizacji wyko-

rzystywane są do wycięcia obszaru tablicy z obrazu źródłowego. 
Otrzymana bitmapa transformowana jest z modelu RGB do skali 
szarości oraz poddawana binaryzacji. Do przeprowadzenia tej 

operacji wybrano algorytm Otsu. Kolejny krok procesu segmentacji 
polega na wyszukiwaniu grup pikseli tworzących poszczególne 
znaki tablicy.  

Połączenie pikseli analizowane jest w sąsiedztwie ośmiospój-
nym. Oprócz numerów rejestracyjnych, na tablicy widoczne mogą 
być np. śruby, naklejka legalizacyjna czy fragmenty ramki montażo-
wej. Aby odrzucić takie obszary, algorytm sprawdza każdą grupę 
pikseli pod kątem następujących kryteriów: 
– minimalna i maksymalna szerokość znaku, 
– minimalna i maksymalna wysokość znaku, 
– stosunek wysokości do szerokości znaku. 

Dopuszczalne wartości dobiera się w zależności od rozmiarów 
przetwarzanego obrazu. Rozpoznawanie poszczególnych znaków 
zrealizowano z wykorzystaniem biblioteki Tesseract OCR 3.04. Jest 
to wydajny silnik OCR udostępniany na licencji open source, który 
umożliwia rozpoznawanie całych tekstów lub pojedynczych znaków 
zawartych w plikach graficznych. W niektórych przypadkach, bitma-
py o zbyt małych wymiarach powodowały błędne działanie algoryt-
mu. W celu rozwiązania tego problemu wprowadzono dodatkowy 
etap skalowania znaków. Każdy z obrazów otrzymanych w procesie 
segmentacji skalowany jest do wymiarów 15 na 30 pikseli, a na-
stępnie nakładany na biały prostokąt o wymiarach 25 na 40 pikseli. 
Tak przygotowane bitmapy analizowane są przez algorytm OCR. 
Zaproponowane rozwiązanie pozwoliło zwiększyć dokładność roz-
poznawania i zapobiec powstawaniu błędów.  

4. WYNIKI BADAŃ ZAIMPLEMENTOWANYCH 
ALGORYTMÓW 

Badania zaimplementowanych algorytmów lokalizacji i rozpo-
znawania tablic przeprowadzono z wykorzystaniem stworzonej 
aplikacji testowej. Program uruchomiono na komputerze przeno-
śnym MSI GE600 o następującej specyfikacji sprzętowej: dwurdze-
niowy procesor Intel Core i5 460M (2.53 GHz, 3MB cache), pamięć 
RAM 2 x 2GB DDR3, karta graficzna ATI Radeon HD5730 / 1GB 
DDR3. Aplikacja pracowała pod kontrolą systemu Microsoft Win-
dows 8.1 w wersji 64-bitowej z zainstalowanymi bibliotekami .NET 
Framework 4.6.1. 

Zbiór zdjęć stanowiących dane wejściowe wykonano za pomo-
cą aparatu cyfrowego wbudowanego w smartfon Huawei P8 Lite. 
Rozdzielczość wykonanych fotografii wynosiła 4160 na 2336 pikseli 
(10 Mpx). Obrazy podzielono na dwie kategorii: zdjęcia z prostym 
tłem oraz zdjęcia ze złożonym tłem, zawierającym dużą liczbę 
krawędzi.  

Do badań wybrano algorytm wykorzystujący wykrywanie kra-
wędzi w wersji oryginalnej [4] oraz jego zmodyfikowaną wersję, a 
także zmodyfikowany algorytm bazujący na operacjach morfolo-
gicznych. Tablicę rejestracyjną traktowano jako w pełni rozpoznaną, 
jeżeli każdy z wykonywanych etapów (lokalizacja, segmentacja, 
rozpoznawanie znaków) zakończył się i zwrócił prawidłowe rezulta-
ty. Lokalizację tablicy zaliczano do poprawnych tylko wtedy, gdy 
wyznaczony obszar obejmował całą tablicę rejestracyjną, bez do-
datkowych elementów otoczenia. Etapy segmentacji i rozpoznawa-
nia znaków uznawano za pomyślnie zakończone, gdy wszystkie 
znaki zostały prawidłowo wyodrębnione i rozpoznane.  

Ponieważ w procesie automatycznego rozpoznawania tablic 
najbardziej czasochłonnym etapem jest jej detekcja na obrazie 
wejściowym, zmierzono i porównano czasy pracy każdego z bada-
nych algorytmów lokalizacji tablicy rejestracyjnej.  

Pierwszą grupę badanych obrazów stanowiły pojazdy sfotogra-
fowane z bliskiej odległości w korzystnych warunkach oświetlenio-
wych. Zdjęcia wykonano w taki sposób, aby tło zawierało jak naj-
mniejszą ilość obiektów, które po przetworzeniu obrazu powodują 
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powstawanie krawędzi. Wyniki badań algorytmów dla zdjęć z pro-
stym tłem przedstawiono w Tab. 1. 

 
Tab. 1. Wyniki rozpoznawania tablic na zdjęciach z prostym tłem 

Algorytm Liczba zdjęć 
Tablice rozpo-
znane  

Procent rozpo-
znanych tablic 

Analiza krawędzi, 
algorytm oryginalny 

20 15 75% 

Analiza krawędzi, 
algorytm zmodyfikowany 

20 20 100% 

Operacje morfologiczne, 
algorytm zmodyfikowany 

20 20 100% 

 
Stosując oryginalny algorytm wykorzystujący wykrywanie kra-

wędzi w pełni poprawnie udało się rozpoznać 15 tablic, co stanowi 
75% wszystkich badanych obrazów. Zmodyfikowany algorytm anali-
zy krawędzi pozwolił  poprawnie wykryć i rozpoznać tablicę rejestra-
cyjną na każdym z analizowanych obrazów wejściowych. Dzięki 
zastosowaniu filtracji, wyrównaniu histogramu oraz wprowadzeniu 
nowego sposobu wykrywania pionowych granic tablicy, zmodyfiko-
wany algorytm poradził sobie znacznie lepiej niż jego oryginalna 
wersja. Podobnie dobrze poradził sobie algorytm z wykorzystaniem 
operacji morfologicznych, na wszystkich obrazach poprawnie wykry-
to i rozpoznano tablicę rejestracyjną. Bardzo ważnym czynnikiem 
wpływającym na działanie badanego algorytmu są rozmiary zasto-
sowanych elementów strukturalnych. W danej grupie obrazów 100% 
poprawności wyników uzyskano po pierwszym uruchomieniu algo-
rytmu – początkowo dobrane domyślne rozmiary elementów nie 
wymagały modyfikacji. 

Czasy lokalizacji tablicy za pomocą badanych algorytmów 
przedstawia  Rys. 7. Średni czas przetwarzania dla algorytmu wy-
krywania krawędzi bez modyfikacji wynosił 0,430s. Algorytm zmody-
fikowany pracował średnio o 0.037s dłużej. Średni czas pracy algo-
rytmu opartego na operacjach morfologicznych to 0.307s. Był to 
najszybszy z badanych algorytmów, ponieważ wykonuje stałą liczbę 
operacji, niezależnie od obrazu wejściowego. Czas pracy algorytmu 
mieścił się w przedziale od 0.28s do 0.35s. Czasy wykonywania 
pozostałych dwóch algorytmów są bardzo zróżnicowane. Powodem 
tej sytuacji jest różna liczba krawędzi występujących na badanych 
obrazach, których analizowanie wpływa na czas działania algoryt-
mów. 

 

 
Rys. 7. Czas lokalizacji tablicy na obrazach z prostym tłem 

 
Do drugiej grupy badanych obrazów wybrano zdjęcia pojazdów 

na złożonym tle, które po zastosowaniu filtra Canny’ego powoduje 
powstawanie dużej liczby krawędzi. Wyniki badań algorytmów dla 
zdjęć ze złożonym tłem przedstawiono w Tab. 2. 

 
 

Tab. 2. Wyniki rozpoznawania tablic na zdjęciach ze złożonym tłem 

Algorytm Liczba zdjęć 
Tablice rozpo-
znane  

Procent rozpo-
znanych tablic 

Analiza krawędzi, 
algorytm oryginalny 

20 7 35% 

Analiza krawędzi, 
algorytm zmodyfikowany 

20 18 90% 

Operacje morfologiczne, 
algorytm zmodyfikowany 

20 19 95% 

 
Działanie oryginalnego algorytmu wykrywania krawędzi było w 

większości przypadków nieprawidłowe. W pełni poprawnie rozpo-
znano zaledwie 7 tablic rejestracyjnych, co stanowi 35% badanych 
obrazów. Podczas analizy wyników poszczególnych etapów algo-
rytmu można dostrzec, że najbardziej problematycznym krokiem 
było wyszukanie obszaru tablicy na obrazie wejściowym. Sytuacja 
ta spowodowana jest występowaniem bardzo dużej liczby dodatko-
wych krawędzi generowanych przez elementy otoczenia. Zmodyfi-
kowany algorytmu wykrywania krawędzi sprawdził się zdecydowa-
nie lepiej. Tablicę rejestracyjną rozpoznano w pełni poprawnie w 18 
przypadkach, co stanowi 90% wszystkich badanych obrazów wej-
ściowych. Wprowadzenie modyfikacji do oryginalnej wersji algoryt-
mu pozwoliło znacznie zwiększyć skuteczność jego działania. Po-
przez zastosowanie filtracji udało się zniwelować wpływ dodatko-
wych krawędzi obiektów tła na lokalizację tablicy, co zaowocowało 
większą liczbą prawidłowych wyników. Algorytm z wykorzystaniem 
operacji morfologicznych w pełni poprawnie rozpoznał 19 tablic, co 
stanowi 95% wszystkich badanych obrazów, przy czym detekcja 
tablic odbyła się prawidłowo dla wszystkich obrazów, a jedyny błąd 
powstał na etapie rozpoznawania znaków. Ponieważ badany algo-
rytm nie stosuje operatorów detekcji krawędzi, a jego działanie 
opiera się o przekształcenia morfologiczne, wszystkie obiekty tła 
powodujące występowanie dużej liczby krawędzi nie mają wpływu 
na ostateczny wynik.  

 

 
Rys. 8. Czas lokalizacji tablicy na obrazach ze złożonym tłem 

 
Czasy lokalizacji tablicy na obrazach ze złożonym tłem przed-

stawia Rys. 8. Najszybszym działaniem charakteryzował się algo-
rytm wykorzystujący operacje morfologiczne, którego średni czas 
wykonywania wynosił 0,311s. Wolniej działały algorytmy opierające 
się na metodzie wykrywania krawędzi (niezmodyfikowany oraz 
wersja po modyfikacjach). Ich średni czas wykonywania to odpo-
wiednio 0,490s i 0,552s. W porównaniu z poprzednio badaną grupą 
obrazów, wszystkie algorytmy pracowały nieco wolniej. W przypad-
ku algorytmów bazujących na wykrywaniu krawędzi, na wykresie 
widać miejsca, w których czas przetwarzania znacząco odbiegał od 
średniej. Wahania te spowodowane są bardzo dużą liczbą krawędzi 
występujących na części analizowanych obrazów. Czasy otrzymy-
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wane za pomocą algorytmu opartego na operacjach morfologicz-
nych są do siebie zbliżone. 

PODSUMOWANIE 

Detekcja tablic na zdjęciach pojazdów jest bardzo ważnym, a 
jednocześnie bardzo trudnym etapem w procesie automatycznego 
rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Zaproponowane zostały 
modyfikacje oryginalnych algorytmów detekcji tablic rejestracyjnych, 
które polegały na odpowiednim wstępnym przetwarzaniu obrazu 
(filtracja, wyrównanie histogramu), zmodyfikowanym sposobie 
wykrywania granic pionowych i poziomych, odpowiednim doborze 
elementów strukturalnych i metody progowania oraz selekcji i wery-
fikacji obszarów kandydujących.  

Wyniki przeprowadzonych badań pokazały, że zaproponowane 
modyfikacje pozwoliły zwiększyć skuteczność rozpoznawania tablic 
rejestracyjnych, zwłaszcza na obrazach o złożonym tle, charaktery-
zującym się dużą ilością szczegółów. Wykrywanie tablic rejestracyj-
nych na obrazach o złożonym tle najlepiej jest przeprowadzać za 
pomocą zmodyfikowanego algorytmu wykorzystującego operacje 
morfologiczne. Podejście to charakteryzowało się 95% skuteczno-
ścią rozpoznawania oraz najkrótszym czasem przetwarzania obra-
zów. Dobre wyniki uzyskano również za pomocą zmodyfikowanego 
algorytmu wykrywania krawędzi (90% poprawności rozpoznawania), 
jednak był on nieco wolniejszy.  
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License plate recognition based on static images  

Automatic license plate recognition (ALPR) is a type of 

technology that allows computer systems to detect and rec-

ognize the vehicle’s license number from a digital picture. 

ALPR helps to increase the safety and efficiency of the road 

transport. In this paper, the most popular algorithms for 

license plate localization and recognition were presented. 

Some modifications of selected algorithms in order to im-

prove the efficiency of recognition were proposed. The 

changes were related to image pre-processing and verifica-

tion of candidate regions. Modified algorithms were com-

pared with the original version of the edge detection based 

algorithm.  The results of research proved that custom modi-

fications affect algorithms to improve the efficiency of recog-

nition.  
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