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DWUWARSTWOWY MODEL OBRAZU 
CYFROWEGO W PRZETWARZANIU 
OBRAZÓW RUCHU DROGOWEGO 

Streszczenie 
Artykuł przedstawia dwuwarstwowy model obrazu cyfrowego i jego zastosowania do 

przetwarzania obrazów ruchu drogowego. Dwuwarstwowy model obrazu składa si� z warstwy 
warto�ci bazowych pikseli oraz warstwy warto�ci ró�nicowych pikseli. Podział na warstwy 
przeprowadzany jest wariantem kodowania delta. Reprezentacja obrazu w postaci modelu 
dwuwarstwowego jest mniejsza ni� reprezentacja obrazu �ródłowego w postaci mapy bitowej. 
Konwersja obrazu do modelu dwuwarstwowego mo�e by� wykorzystywana jako technika kompresji 
bezstratnej. Poło�enie bazowych warto�ci pikseli odpowiada zawarto�ci obrazu Dwuwarstwowy model 
obrazu nadaje si� do wykrywania kraw�dzi. 

WST�P 
We współczesnych systemach transportowych wykorzystywane s� automatyczne pomiary 

parametrów ruchu drogowego [4, s. 115-117]. Parametry ruchu drogowego mog� by�
wyznaczane na podstawie komputerowej analizy cyfrowych obrazów ruchu drogowego [3], 
[5]. W trakcie analizy obrazu przeprowadzana jest segmentacja prowadz�ca do wydzielenia 
obszarów lub obiektów oraz klasyfikacja obiektów. Segmentacja jest procesem w którym 
fragmenty obrazu  ł�czone s� w obszary na podstawie ustalonego kryterium jednorodno�ci.  

Przetwarzanie obrazów przeprowadzane jest cz�sto przed analiz� obrazów i pozwala na 
zmniejszenie wpływu zakłóce�, zwi�kszenie kontrastu a tak�e na wykrywaniu kraw�dzi. 
Znanych jest wiele metod przetwarzania obrazów [11, s. 58]. Wykrywanie kraw�dzi jest 
wa�n� technik� stosowan� w analizie obrazów [7, s. 83]. Najbardziej znanymi metodami 
wykrywania kraw�dzi s� metody gradientowe [6], [9]. Do wykrywania kraw�dzi stosowane 
s� równie� inne metody [8]. 

Obrazy cyfrowe przechowywane s� w plikach graficznych. Rozmiary plików graficznych 
s� zazwyczaj du�e. Zmniejszenie rozmiarów plików graficznych mo�na uzyska� stosuj�c 
kompresj� obrazów. Znanych jest wiele metod kompresji bezstratnej i stratnej [10], 
ró�ni�cych si� efektywno�ci� oraz zło�ono�ci� stosowanych algorytmów. Niektóre metody 
kompresji obrazów wykorzystuj� wst�pne przetwarzanie danych poprawiaj�ce efektywno��
kompresji. 

Konwersj� obrazu do modelu dwuwarstwowego mo�na traktowa� jako rodzaj wst�pnego 
przetwarzania obrazu. Wła�ciwo�ci dwuwarstwowego modelu obrazu pozwalaj� na 
wykorzystanie go w kompresji obrazów oray wykrywaniu kraw�dzi. Dwuwarstwowy model 
obrazu zawiera warstw� warto�ci bazowych oraz warstw� warto�ci ró�nicowych. Warto�ci 
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ró�nicowe okre�laj� ró�nic� mi�dzy warto�ci bazow� i oryginaln� warto�ci� piksela. 
Konwersja obrazu do modelu dwuwarstwowego jest rodzajem kodowania predykcyjnego [2, 
s. 114], o algorytmie podobnym do algorytmu stosowanego w kodowaniu delta. 

1. DWUWARSTWOWY MODEL OBRAZU 
Niektóre klasy obrazów zawieraj� obszary pikseli, których warto�ci s� zbli�one do siebie. 

Piksele takich obszarów mog� by� opisane przez sekwencje składaj�ce si� z warto�ci bazowej 
i ci�gu warto�ci ró�nicowych. Ka�da warto�� ró�nicowa opisywanego obszaru jest okre�lana 
jako ró�nica mi�dzy warto�ci� piksela odpowiadaj�cego warto�ci ró�nicowej i warto�ci�
bazow� obszaru. Warto�� bazowa jest taka sama dla wszystkich warto�ci pikseli nale��cych 
do obszaru. Reprezentacj� obrazu tworz� sekwencje pikseli wszystkich obszarów. Wszystkie 
warto�ci bazowe tworz� warstw� warto�ci bazowych dwuwarstwowego modelu obrazu, 
a wszystkie warto�ci ró�nicowe jego warstw� warto�ci ró�nicowych. Warstwa warto�ci 
bazowych i warstwa warto�ci ró�nicowych s� zbiorami rozł�cznymi [1]. 

Warto�� bazowa i wszystkie warto�ci ró�nicowe obszaru stanowi� klaster. Najmniejszy 
klaster składa si� tylko z warto�ci bazowej, a rozmiar najwi�kszego klastera ograniczony jest 
liczb� wszystkich pikseli obrazu. Warto�� bazowa wraz z najwi�ksz� i najmniejsz� warto�ci�
ró�nicow� okre�laj� przedział warto�ci pikseli klastera. Pierwsz� warto�ci� bazow� jest 
warto�� pierwszego skanowanego piksela obrazu, kolejne warto�ci wynikaj� z przyj�tego 
porz�dku skanowania. 

Reprezentacja obrazu uzyskana w wyniku konwersji obrazu do modelu dwuwarstwowego 
zwykle jest mniejsza ni� reprezentacja w postaci mapy bitowej, a rozkład warto�ci bazowych 
odpowiada kraw�dziom wyst�puj�cym w obrazie. Proponowana reprezentacja obrazu, 
w postaci jego modelu dwuwarstwowego przeznaczona jest dla obrazów monochro-
matycznych, z poziomami szaro�ci, o 8-bitowej rozdzielczo�ci jasno�ci. Takie zało�enie 
pozwala na ograniczenie długo�ci przedziału warto�ci ró�nicowych do 16 (na przykład 
przedział <– 8, 7>), co pozwala na zapisanie dwóch warto�ci ró�nicowych w jednym bajcie. 
Warto�ciami bazowymi s� warto�ci piksela zapisywane bez zmian jako 8-bitowe liczby 
całkowite bez znaku. 

Dwuwarstwowy model obrazu jest okre�lony dla obrazów o rozdzielczo�ci przestrzennej 
M x N (wiersze x kolumny) pikseli. Obraz �ródłowy jest opisany przez macierz obrazu X, 
zawieraj�c� warto�ci pikseli xm,n.  

[ ] 10,10, −≤≤−≤≤= NnMmxX nm  (1) 

Liczba wierszy musi by� parzysta. Je�eli liczba wierszy jest nieparzysta, to dodawany jest 
dodatkowy wiersz zawieraj�cy piksele o zerowej warto�ci. Do konwersja obrazu do modelu 
dwuwarstwowego wymagana jest macierz konwersji D warto�ci ró�nicowych dm,n

[ ] 10,10, −≤≤−≤≤= NnMmdD nm , (2) 

macierz konwersji B warto�ci bazowych bk,l

[ ] 10,10, −≤≤−≤≤= NlMkbB lk  (3) 

oraz macierz Y warto�ci wyj�ciowych 
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2. OBRAZY TESTOWE
Konwersji do modelu d
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 a)

Rys. 2. Wyniki konwersji Obrazu
modelu dwuwarstwowe
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Rys. 3. Wyniki konwersji Obrazu
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Tab. 1. Rozmiary dwuwarstwow

Obraz testowy Warstwa w
ró�nico

Obraz 1 32

Obraz 2 32

Obraz 3 32

Obraz 4 32
	ródło: opracowanie własn

Rozmiary dwuwarstwowe
47,7 kilobajtów, natomiast roz
kilobajtów. Dwuwarstwowy m
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Rys. 6. Okno filtru
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 a)

Rys. 10. Wykrywanie kraw�dzi d
c) wynik filtracji

	ródło: opracowanie własne 

W wykrywanie kraw�dzi 
modelu obrazu wykorzystywa
obliczeniowo ni� wi�kszo�� z
stosuj�ce maski Sobela lub Pre

PODSUMOWANIE 
Konwersja obrazu cyfrow

wst�pnego. Reprezentacja obr
ni� odpowiadaj�ca jej repreze
modelu dwuwarstwowego jes
przewy�szaj�cej metody słow
obrazu i dlatego dwuwarstw
kraw�dzi.  

Niewielka liczba operacj
stwowego powoduje, �e mode
w czasie rzeczywistym, a t
obrazu przeznaczony jest do 
w systemach transportowych, 

BIBLIOGRAFIA 
1. Czapla Z.: Wyznaczanie z

obrazu. TTS technika tran
2. Drozdek A.: Wprowadzeni
3. Fernandez-Caballero A., 

knowledge-driven static an
35, 2008, 701-719. 

4. Gaca. J., Sucharzewski W
WKiŁ, Warszawa 2009.  

5. Kamijo S., Matsushita Y
Detection at Intersections
Vol. 1, No. 2, 2000, 108-1

6. Kang C.-C., Wang W.-J
objective function. Pattern 

7. Malina W., �miatacz M.: 
Wydawnicza EXIT, Warsz

8. Qian, R.J., Huang, T.: O
Transactions on Image Pro

b)  c) 

                    

dla Obrazu 4: a) obraz oryginalny, b) rozkład war

na podstawie rozkładu punktów bazowych
ane s� operacje binarne, co powoduje, �e met
znanych metod wykrywania kraw�dzi (np. m
ewitta). 

wego do modelu dwuwarstwowego jest me
razu w postaci modelu dwuwarstwowego je
entacja obrazu w postaci mapy bitowej. Ko
st jednocze�nie technik� kompresji bezstratn
wnikowe. Rozkład punktów bazowych odp
wowy model obrazu przydatny jest w pro

i wymaganych przy konwersji obrazu do
el ten jest atrakcyjny obliczeniowo i nadaje si
ak�e do implementacji sprz�towych. Dwu
przetwarzania obrazów ruchu drogowego 

jednak mo�e by� stosowany równie� w innyc

zaj�to�ci pola detekcji na podstawie dwuwa
sportu szynowego, 9/2012, s. 2307-2315. 
ie do kompresji danych. WNT, Warszawa 200
Gomez F. J., Lopez-Lopez J.: Road traf

nd dynamic image analysis. Expert Systems

W., Tracz M.: In�ynieria ruchu drogowego. 

., Ikeuchi K., Sakauchi M.,: Traffic Monito
s. IEEE Transactions on Intelligence Trans
18.
.: A novel edge detection method based o
Recognition, 40, 2007, 609-618. 
Metody cyfrowego przetwarzania obrazu. Ak
zawa 2005.
Optimal Edge Detection in Two-Dimensio
ocessing, vol. 5, no. 7, pp. 1215–1220, 1996.

rto�ci bazowych; 

h dwuwarstwowego 
toda ta jest prostsza 

metody gradientowe 

etod� przetwarzania 
st zwykle mniejsza 

onwersja obrazu do 
nej o efektywno�ci 

powiada zawarto�ci 
ocesie wykrywania 

o modelu dwuwar-
i� do przetwarzania 

uwarstwowy model 
wykorzystywanych 
ch dziedzinach.

arstwowego modelu 

07.
ffic monitoring by 

s with Applications, 

Teoria i praktyka.

oring and Accident 
sportation Systems, 

on the maximizing 

kademicka Oficyna 

onal Images. IEEE 



��������			
���

9. Rosin P. L.: A simple method for detecting salient regions. Pattern Recognition, 42, 2009, 
2363-2371. 

10. Salomon, D.: Data compression. The Complete Reference. Springer-Verlag, New York 
Berlin Heidelberg, 2000. 

11. Tadeusiewicz R., Korohoda P. : Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów. 
Wydawnictwo Fundacji Post�pu Telekomunikacji, Kraków 1997. 

TWO-LAYER DIGITAL IMAGE MODEL 
FOR PROCESSING OF 

 ROAD TRAFFIC IMAGES 

Abstract 
The paper presents the two-layer digital image model and its applications for processing of road 

traffic images. The two-layer image model consists of base pixel values layer and difference pixel 
values layer. Splitting into the layers is carried out by a variant of delta encoding. The two-layer 
image model creates an image representation that is smaller than a source image in the bitmap 
format. Conversion into the two-layer image model can be applied as a losless compression technique. 
Layout of base pixel values is in accordance with the image content. The two-layer image model is 
suitable for edge detection. 
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