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Teresa PAMUŁA 

KLASYFIKACJA WARUNKÓW RUCHU DROGOWEGO  

NA PODSTAWIE CECH TEKSTUR NA OBRAZACH  

 

W artykule zaproponowano metodę klasyfikacji warunków ruchu na drogach wielopasowych na podstawie zdjęć z filmu 

pochodzącego z monitoringu dużego skrzyżowania wykonanego z użyciem drona (UAV - Unmanned Aerial Vehicle). W meto-

dzie wykorzystano technologie przetwarzania obrazów oraz cechy obrazów teksturowych, takie jak: energia, entropia, kon-

trast, jednorodności, podobieństwa, korelacja. Cechy te poddano analizie wybierając pięć najbardziej wyróżniających cztery 

klasy warunków ruchu. Klasyfikację wykonano za pomocą sieci neuronowej. Przeprowadzona walidacja modelu wykazała, że 

zaproponowana metoda może być wykorzystana do klasyfikacji warunków ruchu.  

 

WSTĘP 

Zatłoczenie dróg jest problemem, na którym skupia się obecnie 
wielu badaczy w różnych krajach. Warunki drogowe mogą poważnie 
wpłynąć na normalne funkcjonowanie transportu indywidualnego i 
zbiorowego, ograniczają mobilność i rozwój gospodarczy społe-
czeństwa. Automatyczne metody określania rodzaju warunków 
drogowych są ważnym elementem systemów ITS. Jest to więc 
problem, który należy rozwiązać jak najszybciej. Korzystając z coraz 
większej popularności systemów monitorowania ruchu, przy użyciu 
technologii wideo, można w celu określenia warunków ruchu dro-
gowego użyć metod przetwarzania obrazu.  

W artykule [1] zaproponowano odejmowanie modelu tła od bie-
żącego obrazu drogi dla określenia liczby poruszających się pojaz-
dów. Wykazano liniową zależność pomiędzy cechami różnicy obra-
zów a stopniem zajętości pasów ruchu. Stany drogowe związane z 
zatorami są klasyfikowane w oparciu o cechy obrazu, a dodatkowo 
zależą od charakterystyki oświetlenia reprezentowanej przez histo-
gram tła. W klasyfikacji uwzględniono również średnią prędkość 
pojazdów. Klasyfikator odróżnia stany ruchu w ciągu dnia, wieczo-
rem i w nocy. Zdefiniowano trzy stany ruchu: swobodny, powolny i 
zatłoczony. 

Autorzy [2] wykorzystali cechy obrazów teksturowych zdefinio-
wane przezi Haralicka do oceny poziomu zatłoczeń. Wartości ener-
gii i entropii obliczono na podstawie czterech macierzy przyległości 
(GLCM) reprezentujących poziome, pionowe i ukośne właściwości 
obrazu. W celu zmniejszenia obciążenia obliczeniowego zreduko-
wano liczbę poziomów szarości pikseli z 256 do 32 wartości. Roz-
wiązanie pozwala wykrywać przeciążenia, które wystepują przy 
bardzo wysokiej gęstości ruchu na pasach. 

Oszacowanie warunków ruchu na wlotach skrzyżowań opiera 
się na koncepcji poziomów swobody ruchu (PSR) [3]. Poziomy 
swobody ruchu wyznaczają klasy warunków ruchu, które odzwier-
ciedlają ocenę warunków jazdy przez reprezentatywną grupę kie-
rowców. Cały zakres warunków ruchu podzielony został na 4 klasy,  
będące miarą warunków ruchu: bardzo dobre (PSR I), dobre 
(PSR II), przeciętne (PSR III) i niekorzystne (PSR IV). Warunki 
ruchuoceniane są na podstawie strat czasu przejazdu oraz rozmia-
rów kolejek pojazdów. Parametry te odwzorowują gęstość ruchu na 
drodze. Określenie wartości gęstości ruchu na podstawie obrazów 

drogowych może być wykorzystane w określaniu poziomów swobo-
dy ruchu. 

Technologie przetwarzania obrazów wykorzystywane są do 
określania danych o ruchu takich jak: obecność pojazdów na skrzy-
żowaniach, liczby pojazdów oraz charakterystyki ruchu pojazdu [4].  

W literaturze można wyróżnić kilka podejść do określania gę-
stości ruchu i zatłoczeń drogowych przy użyciu danych wideo. 
W artykule [5] autorzy proponują metodę analizy ruchu umożliwiają-
cą wykrycie trzech stanów ruchu - zatłoczenie, ruch powolny oraz 
płynny.  

Qiaoa and Shia [6] proponują wykorzystanie krawędzi obiektów 
na obrazie i tekstur do ekstrakcji parametrów ruchu związanych z 
zatorami, takich jak długość kolejki i stopień zajętości pasów na 
wlotach skrzyżowania. Pasy ruchu są definiowane jako ROI (obsza-
ry zainteresowania), które ograniczają pole analizy obrazu. W celu 
uzyskania konturów pojazdów zastosowano filtr Canny’go do wy-
krywania krawędzi. Tekstury wykorzystano do segmentacji po-
wierzchni pojazdów. 

Asmaa et al. [7] wykorzystali globalne wyznaczanie ruchu na 
obrazie wideo do klasyfikowania ruchu drogowego w trzech katego-
riach: lekkie, średnie i ciężkie. Estymator jest definiowany jako 
długość bloku wektorów ruchu o minimalnym błędzie dopasowania 
do okna wyszukiwania o wymiarach 16x16 pikseli. Wektor wraz z 
takimi parametrami jak stopień zajętości, średnia prędkość pojaz-
dów, natężenie ruchu, gęstość ruchu są wielkościami wejściowymi 
dla klasyfikatorów. 

W niniejszym artykule zaproponowano metodę określania gę-
stości ruchu bazującą na cechach obrazów teksturowych zapropo-
nowanych przez Haralicka [8] oraz sieciach neuronowych. Przyjęto 
cztery klasy gęstości ruchu zależne od liczby pojazdów na analizo-
wanym odcinku drogi wielopasowej.  

Obrazy drogowe wyodrębniono z flmu video zapisując co 100 
klatkę z wybranych fragmentów filmu. Uzyskano w ten sposób 
obrazy rejestrowane przez kamerę co 4 sekundy. Z uzyskanych 
obrazów wycięto podobrazy (rys. 1) zawierające odcinek drogi 
trzypasowej odpowiadający rzeczywistej długości około 40 m. 
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Rys. 1. Przykładowy obraz wykorzystany w analizie gęstości ruchu  
 

Zaproponowano następujące etapy określania gęstości ruchu: 
– akwizycja obrazu - proces pozyskiwania danych wideo obrazu-

jących sytuację drogową. Do zaproponowanej metody mogą 
być wykorzystane zdjęcia wykonane za pomocą drona (UAV), 
a także zdjęcia z aparatu wykonane np. z wiaduktu nad drogą 
szybkiego ruchu lub autostradą, 

– selekcja obrazów lub ich fragmentów czyli tzw. regionów zain-
teresowania (ROI – ang.: Region Of Interest). W tym etapie 
wybrano fragment zawierający odcinek dogi wraz z pojazdami 
– rys. 2.  

– wytypowanie cech teksturowych obrazów, które efektywnie 
pozwolą rozróżnić obrazy odpowiadające różnym zakresom 
gęstości ruchu – klasom ruchu, 

– weryfikacja wrażliwości cech i wybór cech do klasyfikacji, 
– klasyfikacja – określanie klasy ruchu na podstawie wektorów 

cech. 
 
Przeprowadzono walidację zaproponowanej metody określania 

klasy gęstości ruchu pojazdów na wybranym odcinku drogi wielopa-
sowej.  

1. OBSZAR ANALIZY I WSTĘPNE PRZETWORZENIE  

Z obrazu – klatki filmu – wycięto podobraz z lewym wlotem 
skrzyżowania zawierającym trzy pasy ruchu. Wybrany obszar obej-
mował około 40 m odcinek drogi. Przykładowy obraz z zaznaczo-
nym obszarem (ROI) przedstawiono na rys. 1. 

Wycięty podobraz przetworzono do postaci obrazu o 256 po-
ziomach szarości.  

Na obrazie w skali szarości barwa pojedynczych pojazdów od-
wzorowywana jest zwykle z użyciem jednej lub kilkoma kolejnymi 
wartościami szarości. Ze względu na różne kąty odbicia światła 
przez elementy karoserii liczba tych wartości może znacznie wzro-
snąć. Skutkuje to tym, że wyodrębnione cechy tekstury mogą nie 
odzwierciedlać rzeczywistej gęstości pojazdów. Aby rozwiązać ten 
problem, można zmniejszyć liczbę poziomów szarości. Po testach 
uznano, że korzystne jest zmniejszenie liczby poziomów z 256 do 8 
– rys.2.  

Redukcja liczby poziomów szarości powoduje również znaczne 
skrócenie czasu obliczania wartości cech teksturowych. Obraz taki 
zawiera wszystkie potrzebne informacje i jednocześnie wielokrotnie 
zmniejsza się czas analizy, co jest bardzo ważne w systemach 
czasu rzeczywistego wykorzystywanych do bieżącej oceny stanów 
ruchu. 

 
Rys. 2. Podobraz o 8 poziomach szarości  

Obraz o 8 poziomach szarości, uzyskano przekształcając obraz 
o 256 wartościach szarości w następujący sposób: 

Wa=(Wp div 32)*32,  
gdzie 
Wa – aktualna wartość piksela, 
Wp – poprzednia piksela. 
 
W celu uzyskania większego kontrastu najwyższą wartość pik-

sela równą 224 zastąpiono wartością 255.  

2. TEKSTURA A OBRAZ RUCHU DROGOWEGO  

Tekstura jest wizualną cechą obrazów. Jest utworzona według 
pewnej prawidłowości statystycznej. Zawiera obiekty mające po-
dobne kształty i wymiary. W zależności od liczby i ułożenia obiektów 
każda tekstura ma pewne charakterystyczne cechy. Cechy tekstury 
pozwalają na oszacowanie m.in.gęstości obiektów. W przypadku 
obrazów ruchu drogowego obiektami mogą być samochody. Cho-
ciaż istnieją duże i małe samochody, kształt wszystkich samocho-
dów jest podobny (prostokątny). Korzystając z cech opisujących 
teksturę dla obrazów monitorowania ruchu można określić zatłocze-
nie oraz inne parametry ruchu, m.in. długość kolejki na pasie ruchu  
[6].  

Metody analizy tekstur są często wykorzystywane w przetwa-
rzaniu i rozpoznawaniu obrazów. Znacząca grupa metod analizy 
tekstur bazuje na macierzy przyległości, zwanej także macierzą 
współwystąpień GLCM (Gray Level Co-occurence Matrix) i oblicza-
nych na jej podstawie własciwosci obrazu zwanych cechami Hara-
licka [8]. 

2.1. Macierz GLCM  

Macierz GLCM zawiera  informacje o tym, jak często dane war-
tości pikseli występuja˛w pewnej odległości od siebie. Przed wyge-
nerowaniem tablicy trzeba określić przesunięcie, dla którego zosta-
nie ona wyliczona. Przykładowo dla przesunięcia (1, 0) tablica 
w wierszu x i kolumnie y będzie zawierała informacje o tym, jak 
często piksel o wartości x znajduje się bezpośrednio na prawo od 
piksela o wartości y. Tablica GLCM zawiera tyle wierszy i tyle ko-
lumn, ile maksymalnie poziomów szarości może wystąpić na obra-
zie, czyli dla stosowanego standardowo formatu obrazu o 256 po-
ziomach szarości będzie to 256x256, dla obrazu o 8 poziomach 
szarości 8x8, a dla dwóch poziomów koloru (czarnego i białego) 
tablica GLCM będzie miała wymiary 2x2.  Wartości macierzy GLCM 
można obliczyć dla różnych kierunków, takich jak  0°, 45°, 90° 
i 135°. Te cztery macierze GLCM mogą reprezentować fakturę 
w różnych kierunkach: w kierunku poziomym, pionowym i ukośnym. 
Ta metoda może być stosowana do analizy obrazów wykonanych z 
różnych miejsc, więc wybór kierunku powinien zależeć od położenia 
pojazdów na obrazie. Zaproponowana metoda określania gęstości 
ruchu wykorzystuje cechy tekstur dla macierzy GLCM utworzonej 
dla kierunku poziomego. Ruch pojazdów na analizowanych obra-
zach odbywa się w poziomie. 

 

 
a)       b) 

Rys. 3. a) Przykładowa macierz wartości pikseli obrazu, b) macierz 
GLCM 

 
Wyznaczanie tablicy GLCM jest bardzo kosztowne pamięciowo 

i czasowo. Jeśli analiza tekstur ma się odbywać w czasie rzeczywi-
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stym to należy ograniczyć liczbę kolorów lub generować tablice dla 
przedziałów wartości kolorów. W ten sposób oprócz zmniejszenia 
rozmiaru tablicy zmniejsza się wrażliwość obliczanych cech tekstur 
na małe wahania wartości pikseli. 

2.2. Cechy obrazów teksturowych  

Po wyznaczeniu macierzy GLCM można obliczyć cechy obra-
zów zawierających tekstury według wzorów podanych w tabeli 1. 

 
Tab. 1. Cechy tekstury i sposób ich obliczania [8]  

Cecha Sposób obliczania 
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gdzie μ – to kierunkowe wartości średnie, σ – kierun-
kowe odchylenie standardowe 

 
Energia i entropia to miary uporządkowania, jednorodność i 

kontrast to miary kontrastu, korelacja - statystyka opisująca macierz. 
Miary uporządkowania obliczają średnią ważoną elementów macie-
rzy. W zależności od konstrukcji wagi uwydatniane będą wartości 
swiadczące o częstym współwystępowaniu lub będą okreslać miarę 
nieuporządkowania. Energia mierzy jednorodność tekstury, czyli 
powtarzalność par punktów. Wysokie wartości osiąga, gdy jasność 
pikseli jest stała lub powtarza się cyklicznie. 

2.3. Wybór cech tekstury do klasyfikacji  

Dla sześdziesięciu wyciętych obszarów obliczono wartości 
przedstawionych wcześniej wszystkich cech teksturowych.  

Uzyskane znormalizowane wyniki przedstawiono na wykresie 
na rys. 4. 

 
Rys. 4. Wykres wartości znormalizowanych cech obrazów 

 
Na wykresie można zauważyć, że znormalizowane wartości 

entropii i jednorodności są zbliżone dla tych samych obrazów. Dla 
potrzeb klasyfikacji wyeliminowano cechę jednorodność, a pozo-
stawiono pięć pozostałych: energię, niepodobieństwo, kontrast, 
entropię i korelację. 

3. KLASYFIKACJA ZA POMOCĄ SIECI NEURONOWEJ  

W badaniach wykorzystano 70 obrazów, z czego 60 dostarczy-
ło danych do nauki sieci neuronowej, pozostałe 10 to obrazy do 
testów opracowanego modelu.  Po wygenerowaniu tablic GLCM dla 
każdego obrazu obliczono wartości cech. 

3.1. Podział obrazów na klasy 

Dla celów ciągu uczącego przypisano numer klasy do każdego 
z analizowanych obrazów. Miarą przynależności do danej klasy 
gęstości była liczba pojazdów znajdująca się na obrazie.  Liczby 
pojazdów i przypisane im numery klas przedstawiono w tabeli 2. 

 
Tab. 2. Miary przynależności obrazu teksturowego do klasy 

Numer klasy Liczba pojazdów 

Klasa 1 0 – 5 

Klasa 2 6 - 10 

Klasa 3 11 - 14 

Klasa 4 powyżej  14 

  

  
 

  
Rys. 5. Przykładowe obrazy reprezentujące 4 klasy gęstości ruchu 

 
Przykładowe obrazy dla czterech klas gęstości ruchu przed-

stawiono na rys. 5.  Obrazy te traktowane jako tekstury różnią się 
wartościami cech obliczonych na podstawie wzorów z tabeli 1. Przy 
uwzględnieniu pięciu cech trudno byłoby ustalić zakresy ich wartości 
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jednoznacznie przyporządkujące je do podanych wcześniej klas. 
Dlatego do klasyfikacji wykorzystano prostą sieć neuronową.  

3.2. Struktura sieci neuronowej  

Do klasyfikacji opisanych wcześniej obrazów wykorzystano 
sieć typu „backpropagation”, która jest najczęściej używana do tego 
celu [10]. Wejścia sieci stanowiły wybrane wcześniej cechy, takie 
jak: energia (C1), niepodobieństwo (C2), kontrast (C3), entropia 
(C4) i korelacja (C5). Wyjście sieci określało przynależność obrazu 
do jednej z czterech klas i przyjmowało jedną z wartości: 1, 2, 3 
lub 4. 

Zastosowana sieć zawierała jedną warstwę ukrytą liczącą 10 
neuronów. Taka liczba została ustalona w wyniku eksperymentów. 
Funkcją przejścia wszystkich neuronów była funkcja sigmoidalna. 

 
Rys. 6. Struktura sieci neuronowej 

 
Ciąg uczący składał się z 60 wektorów uczących, stanowiących 

pięć cech teksturowych obrazu oraz odpowiadającej mu wartości 
klasy. Sieć uczona była do uzyskania błędu średniokwadratowego 
o wartości poniżej 0,001.  

3.3. Wyniki klasyfikacji  

Do testowania sieci wykorzystano 10 obrazów nie biorących 
udziału w procesie uczenia. Dwa obrazy nie zostały zaklasyfikowa-
ne do ustalonych wcześniej klas. Jeden z tych obrazów został przy-
pisany do klasy niższej a drugi do klasy wyższej. Przyczyną błędnej 
klasyfikacji mogło być automatyczne wycinanie przez program 
autorski obszarów ROI z klatek filmu. Pomimo ręcznej weryfikacji 
zbyt mocno przesuniętych wycinanych podobrazów, zdarzały się 
niedokładnie wycięte obszary. Najczęściej przesunięcie wycinanego 
obszaru wynikało z braku stabilnego położenia kamery zamontowa-
nej na dronie.  

PODSUMOWANIE 

Analiza cech teksturowych obrazów umożliwia ocenę warun-
ków ruchu na wybranym odcinku drogi na podstawie zarejestrowa-
nego filmu. Na ocenę warunków ruchu drogowego nie powinny mieć 
pływu niewielkie zakłócenia spowodowane drganiami kamery 
i związane z tym przesunięcie obiektów na ekranie, ponieważ zmie-
nia to tylko nieznacznie wartości cech  teksturowych. 

Jest możliwy do wskazania zestaw cech obrazów ruchu dro-
gowego, możliwych do wydobycia metodami komputerowej analizy 
obrazów, które są przydatne do klasyfikacji warunków ruchu drogo-
wego. 

Określanie klas warunków ruchu zaproponowaną metodą może 
odbywać się w czasie rzeczywistym, ponieważ jest ona wystarcza-
jąco szybka. Klasyfikacja z użyciem prostej sieci neuronowej umoż-
liwia szybkie rozpoznanie klasy gęstości pojazdów i tym samym 
warunków ruchu. 
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Classification of traffic conditions on the basis of textural 
features in the images 

The paper discusses the application of texture analysis of 

road traffic images for determination of traffic conditions. 

The capability of mapping traffic conditions is investigated 

using such texture features as: energy, entropy, contrast, 

homogeneity, dissimilarity, correlation, captured by co-

occurrence matrices. An optimal combination of features is 

chosen for classification of traffic condition levels. Four 

classes of traffic conditions are correctly differentiated using 

the proposed texture model of road traffic images. Classifica-

tion was performed using a neural network. The model is 

validated using images registered by an UAV flying over a 

traffic junction.  
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