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Algorytm wideodetekcji
korzystaj¹cy z metody obliczania przep³ywu optycznego
1. Wstêp
Jednym z wa¿nych zadañ projektu INSIGMA [19] jest analiza sytuacji na skrzy¿owaniu, która powinna byæ dokonywana automatycznie przy wykorzystaniu sekwencji obrazów z kamer. Analizowane maj¹ byæ wielopasmowe drogi lub  w uzasadnionych przypadkach  pojedyncze pasy ruchu. Celem analizy jest m.in. okrelenie:
 d³ugoci kolejek pojazdów (w metrach lub w liczbie oczekuj¹cych samochodów),
 liczby pojazdów opuszczaj¹cych skrzy¿owanie,
 prêdkoci pojazdów.
Proces analizy sekwencji cyfrowych obrazów zwykle dzieli siê na kilka etapów. S¹ to:
1) wstêpne wykrywanie obiektów: przyk³adowe metody to skorzystanie z obrazu ró¿nicowego lub pola ruchu, generowanie t³a i odejmowanie od niego aktualnego obrazu,
poszukiwanie uprzednio zdefiniowanych cech;
2) segmentacja, zwykle realizowana przy pomocy operacji progowania, która ostatecznie
dzieli obserwowan¹ scenê na obiekty i t³o;
3) analiza wykrytych obiektów: etykietowanie, obramowanie, scalanie lub podzia³ obiektów, okrelenie ich charakterystycznych cech oraz innych parametrów.
W rozdziale 2 zostan¹ porównane trzy algorytmy obliczania optical flow, stanowi¹ce
podstawê detekcji pojazdów bêd¹cych w ruchu. Porównania dokonano pod k¹tem dok³adnoci wykrywania obiektów oraz czasu obliczeñ. W rozdziale 3 zostanie przedstawiony
algorytm segmentacji, w którym spróbowano rozwi¹zaæ problemy scalania i dzielenia siê
obiektów odpowiadaj¹cych pojazdom.
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Obliczenia przeprowadzono na sekwencjach wideo, nagranych z górnych piêter domu
akademickiego na jednym z krakowskich skrzy¿owañ. Wyniki dzia³ania algorytmu wideodetekcji pokazano na przyk³adzie zliczania pojazdów w rozdziale 4.

2. Algorytmy obliczania przep³ywu optycznego
Jako podstawê segmentacji wybrano metodê przep³ywu optycznego (optical flow),
która umo¿liwia wykrywanie obiektów bêd¹cych w ruchu. Metoda ta by³a badana w zespole Laboratorium Biocybernetyki w poprzednich latach [15, 10, 1], jednak nie doczeka³a siê
praktycznego zastosowania. Testy, z uwagi na doæ d³ugi czas obliczeñ przep³ywu optycznego na ówczesnych komputerach, zakoñczono na etapie segmentacji obiektów (czas analizy by³ oko³o 3 razy d³u¿szy od czasu rzeczywistego, pomimo implementacji w jêzyku C
i prób optymalizacji). Obecnie  jak siê wydaje  zaistnia³y warunki, aby podj¹æ eksperymenty ponownie. Dysponujemy o wiele szybszymi, wielordzeniowymi komputerami, równoczenie maj¹c dodatkowe mo¿liwoci zrównoleglania obliczeñ przy u¿yciu kart graficznych
(Graphics Processing Unit  GPU) lub uk³adów reprogramowalnych (Field Programmable
Gate Array – FPGA).

Rys. 1. Redukcja informacji obrazowej w celu symulacji pêtli indukcyjnych (linie czarne)
oraz elementy konfiguracyjne krakowskiego wideodetektora (bia³e prostok¹ty)

Alternatyw¹ do wzmiankowanej wy¿ej metody pola przep³ywu jest algorytm wykrywania statycznych i dynamicznych obiektów za pomoc¹ generowania i odejmowania t³a,
który by³ stosowany w krakowskim wideodetektorze [14, 2, 13]. Dziêki odpowiedniej redukcji informacji wizyjnej (do kilku linii pikseli, zdefiniowanych wzd³u¿ ka¿dego pasa ruchu  por. rys. 1) oprogramowanie wideodetektora pracowa³o w czasie rzeczywistym  nawet na komputerze przemys³owym klasy PC104+ (Celeron 400 MHz, 128MB SDRAM).
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Wideodetektor pracowa³ w trybie symulacji pêtli indukcyjnych, poniewa¿ w owym czasie
zak³adano, ¿e zast¹pi on rzeczywiste pêtle i bêdzie w stanie przekazywaæ informacje dla
sterownika wiate³ analogicznie jak rzeczywiste pêtle indukcyjne. Realizacja za jego pomoc¹ zadañ okrelonych we wstêpie wymaga³aby zbyt radykalnych zmian, g³ównie w sposobie generacji t³a oraz uwzglêdnienia podczas analizy interesuj¹cych obszarów drogi a nie
tylko wybranych linii. Zmiany te s¹ jednak mo¿liwe do przeprowadzenia i byæ mo¿e zostan¹ zrealizowane, stanowi¹c uzupe³nienie metody optical flow.
Przewagê metod opartych na obliczaniu pola przep³ywu autorzy widz¹ w uniezale¿nieniu wyników detekcji pojazdów od warunków atmosferycznych oraz w mo¿liwoci detekcji pojazdów o kolorze ma³o ró¿ni¹cym siê od t³a. Zastosowanie ww. metod wymusza
wprowadzenie algorytmów ledzenia wykrytych pojazdów i zapamiêtywania ich po³o¿enia
– przede wszystkim w momentach zatrzymywania siê.
Metody wyznaczania przep³ywu optycznego mo¿na podzieliæ na trzy podstawowe
grupy:
1) gradientowe, opieraj¹ce siê na analizie pochodnych wartoci intensywnoci obrazu;
2) czêstotliwociowe, bazuj¹ce na filtrach operuj¹cych w dziedzinie czêstotliwoci;
3) korelacyjne, przeszukuj¹ce przestrzeñ obrazu.
Niezale¿nie od ró¿nic dziel¹cych te metody wiêkszoæ z nich opiera siê na trzech fazach obliczeñ [4, 5, 3]. S¹ to:
a) wstêpne przetwarzanie filtrami o selektywnej przepustowoci w celu wydobycia po¿¹danej struktury sygna³u oraz poprawienia stosunku poziomu sygna³u do szumów;
b) obliczenie podstawowych miar, takich jak pochodne cz¹stkowe wzglêdem czasu lub
lokalne powierzchnie korelacyjne;
c) integracja miar w celu wyliczenia dwuwymiarowego przep³ywu optycznego.
Opieraj¹c siê na pracach [5, 11, 7], których autorzy przeprowadzili porównawcze testy
metod s³u¿¹cych do wyznaczania przep³ywu optycznego, oraz na uzyskanych wynikach,
[15] stwierdzono, ¿e w pierwszej kolejnoci nale¿y sprawdziæ przydatnoæ dwóch metod
gradientowych pierwszego rzêdu: metody lokalnej LucasaKanade [12] oraz metody globalnej HornaSchuncka [8, 9]. Interesuj¹ce wydaje siê porównanie obu metod ze sob¹,
poniewa¿ opieraj¹ siê one na podobnych danych wejciowych (rz¹d pochodnych), jednak
sposób obliczeñ, daj¹cy koñcowy rezultat, jest dla obu metod odmienny.
Sposób implementacji obu metod zosta³ dok³adnie opisany w pracy [15]. Dla obu metod istniej¹ parametry, które maj¹ wp³yw na wyniki. S¹ to:
 sposób wyznaczenia pochodnych cz¹stkowych: zastosowana metoda ró¿niczkowania
numerycznego, wp³ywaj¹ca na w³aciwoci gradientu i precyzjê obliczeñ;
 parametr kryterium progowego τ dla metody LucasaKanade, maj¹cy wp³yw na rozmiar i po³o¿enie obszaru, dla którego wyznaczana jest dwuwymiarowa prêdkoæ
optyczna oraz normalna prêdkoæ optyczna, co wp³ywa na precyzjê obliczeñ;
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 parametr α dla metody HornaSchuncka, reguluj¹cy wp³yw ograniczenia p³ynnoci
zmian prêdkoci optycznej, a przez to wp³ywaj¹cy na ci¹g³oæ pola przep³ywu optycznego;
 liczba iteracji dla metody HornaSchuncka, wp³ywaj¹ca na propagacjê informacji
o prêdkoci optycznej i pozwalaj¹ca na wykrycie wiêkszych prêdkoci daj¹cych wiêksze przemieszczenia.
Trzecia testowana metoda (algorytm Broxa) uwa¿ana jest za najdok³adniejsz¹, niestety
tak¿e za najbardziej skomplikowan¹ obliczeniowo. Zosta³a ona zaimplementowana w programie MATLAB na podstawie prac [6, 16] przez Visesh Chariego [18]. Metoda dokonuje
globalnej minimalizacji funkcjona³u bardzo podobnego do zaproponowanego przez Horna
i Schuncka [8]. Zamiast jednej dokonywane s¹ dwie linearyzacje sk³adników funkcjona³u.
Dodatkowo obliczenia wykonywane s¹ na zadanej liczbie poziomów piramidy obrazu: pole
przep³ywu wyznaczone na obrazach o ni¿szej rozdzielczoci jest u¿ywane do inicjalizacji
obliczeñ na obrazach o wy¿szej rozdzielczoci przy u¿yciu techniki warping.

2.1. Przebieg testowania algorytmów
Do wstêpnych testów wybrano krótki film, na którym zarejestrowano ruch drogowy na
jednym z krakowskich skrzy¿owañ. Rejestracji dokonano z doæ du¿ej wysokoci (z balkonu
domu akademickiego), wczesn¹ wiosn¹ (co jest istotne, poniewa¿ drzewa przes³aniaj¹ce
czêciowo widok nie mia³y lici), przy d¿d¿ystej pogodzie. Ze wzglêdu na niezbyt du¿e
prêdkoci obserwowanych pojazdów przy obliczeniach analizowano co trzeci¹ klatkê filmu.
Pole przep³ywu obliczano trzema algorytmami:
 LucasaKanade (dla parametru τ = 32);
 HornaSchuncka w dwóch wariantach: dla parametrów α = 31, iter = 8  jako metody
ró¿niczkowania u¿yto centralnej ró¿nicy 4-punktowej, dla parametrów α = 33, iter = 9
do obliczania pochodnej u¿yto ró¿nicê pierwszego rzêdu;
 algorytmu Broxa [6, 16], w którym zastosowano warping i piramidê obrazów.
Dla ka¿dego kroku obliczeniowego zapisywano do plików wyznaczone wektory pola
przep³ywu w postaci dwóch sk³adowych: poziomej i pionowej. Dalsze obliczenia przeprowadzono przy pomocy skryptu programu MATLAB. Na tym etapie nie u¿ywano informacji
o kierunku pola, obliczano jedynie modu³y (d³ugoci) wektorów, które nastêpnie binaryzowano na kilku poziomach.
Na rysunku 2 przedstawiono wyniki otrzymane dla jednej z ramek filmu. Pokazano
zbinaryzowane pole przep³ywu, przy czym dla ka¿dej z trzech metod dobrano progi, zapewniaj¹ce najlepsz¹ detekcjê ruchomych obiektów. Przedstawione wyniki s¹ reprezentatywne zarówno dla testowanych metod, jak i ca³ego filmu.

2.2. Wyniki porównania algorytmów
Metoda Broxa daje w wyniku dobrze wype³nione obszary obiektów. Jest bardzo
wra¿liwa na minimalne ruchy kamery (por. rys. 2 dla progu 0,2). Metoda ma tendencjê do
scalania blisko siebie po³o¿onych obiektów (scalone zosta³y na przyk³ad dwa pojazdy
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w pobli¿u lewej krawêdzi ramki, które nawet dla progu 0,4 nie zosta³y rozdzielone). Aby
wykryæ wolniej poruszaj¹ce siê obiekty potrzebny jest ni¿szy próg (0,2) ale wtedy pojawiaj¹ siê zak³ócenia spowodowane drganiem kamery.

Rys. 2. Efekty binaryzacji modu³u optical flow, obliczonego ró¿nymi metodami

Metoda LucasaKanade  dla progu 0,2 wygenerowa³a tak¿e bardzo du¿o zak³óceñ,
które jednak s¹ mniejsze ni¿ dla metody Broxa. Detekcja jest najbardziej efektywna dla
progu 0,4: wykrywanych jest wiêcej obiektów ni¿ w metodzie Broxa, jednak nie zawsze
tworz¹ one ca³oæ (s¹ podzielone).
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Metoda HornaSchuncka  dla progu 0,2 istniej¹ zak³ócenia, jednak s¹ to zak³ócenia
punktowe i jest ich niewiele w porównaniu z poprzednio omówionymi wynikami. Dla tego
progu obiekty s¹ dobrze wype³nione.
Analizê komplikuje mokra nawierzchnia jezdni  obrazy pojazdów odbijaj¹ siê w niej,
zwiêkszaj¹c swoj¹ powierzchniê. Z jednej strony pojazdy s¹ pozornie wiêksze, z drugiej
prowadzi to do scalania ró¿nych obiektów.
Niewielkie drgania kamery powoduj¹ znaczne zak³ócenia pola przep³ywu. Ten problem jest widoczny na rysunku 2 dla najni¿szych progów binaryzacji oraz  jeszcze wyraniej  na innych fragmentach filmów.
W tabeli 1 zestawiono podstawowe informacje o przeprowadzonych testach. W powi¹zaniu z wynikami, przedstawionymi na rysunku 2, wskazuj¹ one metodê HornaSchuncka jako najbardziej efektywn¹ do realizacji postawionych we wstêpie zadañ.
Tabela 1
Wyniki wstêpnych eksperymentów*

Rozmiar
obrazu [pix]

redni czas obliczeñ
dla jednej ramki** [s]

Zakres (dla ramek
bez zak³óceñ)

Jêzyk
implementacji

Horn–Schunck
α = 31, iter = 8

640×480

0,09

[0; 2,67]

C

Horn–Schunck
α = 33, iter = 9

640×480

0,10

[0; 3,36]

C

Lucas–Kanade
τ = 32

640×480

0,09

[0; 6,64]

C

Brox

640×480
320×240

36,00
7,70

–
[0; 0,88]

MATLAB
MATLAB

Metoda

* analizowana by³a co trzecia ramka filmu
** dla procesora Intel Core i7 920, 2.66GHz (W7 x64)

3. Algorytm detekcji pojazdów
Wejciem do opisywanego algorytmu jest obraz binarny, uzyskany na podstawie pola
przep³ywu (optical flow) obliczonego metod¹ HornaSchuncka (por. rozdz. 2). Zadaniem
algorytmu jest wyodrêbnienie poruszaj¹cych siê obiektów (np. samochodów) i ich ledzenie na kolejnych klatkach filmu. Algorytm uwzglêdnia (w ró¿nym stopniu zaawansowania)
problemy: dzielenia jednego obiektu na kilka czêci, ³¹czenia kilku obiektów w jeden oraz
czasowego zatrzymywania siê obiektów.
Stwierdzono, ¿e po binaryzacji pola przep³ywu nie ma gwarancji jednoznacznego odwzorowania samochodu w jeden obiekt wizyjny. Na skutek tego, ¿e w samochodach wystêpuj¹ jednolite obszary (które nie generuj¹ zmian w polu przep³ywu optycznego) lub samochód przes³aniany jest przez sta³e elementy sceny, mo¿e dochodziæ do podzia³u reprezentacji samochodu na dwa lub wiêcej obiektów. Z kolei na skutek wzajemnego przes³aniania siê
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przez samochody poruszaj¹ce siê po s¹siednich pasach mo¿e dochodziæ do ³¹czenia reprezentacji dwóch lub nawet wiêcej samochodów w jeden obiekt wizyjny. Dlatego po segmentacji zosta³ zastosowany algorytm ³¹cz¹cy obiekty nieprawid³owo podzielone oraz dziel¹cy
te, które zosta³y b³êdnie po³¹czone.
Algorytm operuje na licie obiektów (reprezentacji samochodów) zawieraj¹cej takie
dane jak: pole powierzchni, prostok¹t opisany, kilka ostatnich po³o¿eñ rodka ciê¿koci.
Identyfikacja samochodu polega na poprawnym przyporz¹dkowaniu samochodu na aktualnej klatce filmu do obiektu w licie reprezentacji. W przyporz¹dkowaniu wykorzystywana
jest tak¿e poprzedzaj¹ca klatka filmu.
Pocz¹tkowo (przy pierwszej klatce filmu) zak³ada siê, ¿e ka¿dy obiekt sceny odpowiada dok³adnie jednemu samochodowi. Wyznaczane s¹ podstawowe parametry reprezentacji
samochodu  powierzchnia i prostok¹t opisany na obiekcie. Dokonywane jest tak¿e do³¹czenie ma³ych obiektów do znacz¹co od nich wiêkszych, z którymi maj¹ odpowiednio du¿e
czêci wspólne prostok¹tów opisanych. Potem nastêpuje nadanie unikalnych identyfikatorów reprezentacjom opisuj¹cym samochody. Po nadaniu identyfikatorów nastêpuje wyznaczenie kolejnych parametrów opisuj¹cych samochody (m.in. rodka ciê¿koci).
Druga (i nastêpne) klatka jest analizowana na podstawie informacji uzyskanych
w poprzednim kroku algorytmu. Pocz¹tek analizy jest identyczny z pocz¹tkiem pierwszego
kroku  tworzona jest pomocnicza lista reprezentacji przy za³o¿eniu, ¿e jedna pozycja listy
odpowiada dok³adnie jednemu samochodowi. Nastêpnie dochodzi do uzgodnienia listy pomocniczej z list¹ z poprzedniego kroku (nazywan¹ dalej list¹ g³ówn¹). Uzgodnienie polega
na przyporz¹dkowaniu rekordom listy pomocniczej rekordów z listy g³ównej tak, aby oba
opisywa³y ten sam samochód (na dwóch kolejnych klatkach filmu).
Przy uzgadnianiu trzeba uwzglêdniæ mo¿liwoæ wyst¹pienia nastêpuj¹cych przypadków:
a) jednemu rekordowi listy pomocniczej odpowiada jeden rekord listy g³ównej,
b) dwóm lub wiêcej rekordom listy pomocniczej odpowiada jeden rekord listy g³ównej,
c) jednemu rekordowi listy pomocniczej odpowiadaj¹ co najmniej dwa lub wiêcej rekordy listy g³ównej,
d) wielu rekordom listy pomocniczej odpowiada wiele rekordów listy g³ównej.
przy czym termin „odpowiadanie” jest rozumiany jako posiadanie (odpowiednio du¿ej)
wspólnej czêci na dwóch kolejnych klatkach. Trzy pierwsze przypadki ujêto na rysunku 3
w diagramie aktywnoci ilustruj¹cym omawiany algorytm.
Pierwszy przypadek jest najprostszy  rekord listy pomocniczej otrzymuje unikalny
identyfikator odpowiadaj¹cego mu rekordu listy g³ównej  samochód jest reprezentowany
przez jeden siê obiekt wizyjny sceny.
W drugim przypadku dochodzi do podzia³u jednego obiektu na kilka. Wszystkie rekordy listy pomocniczej otrzymuj¹ identyfikator odpowiadaj¹cego im rekordu z listy g³ównej  odpowiada to sytuacji, kiedy po segmentacji jeden samochód jest reprezentowany
przez kilka obiektów. W celu zminimalizowania ryzyka b³êdnego po³¹czenia kilku obiektów w jeden dokonywana jest analiza odleg³oci rodków ciê¿koci tych obiektów i w wypadku przekroczenia zadanego limitu dochodzi do nadania zbyt odleg³ymobiektom nowych identyfikatorów (obiekty te reprezentuj¹ nowe pojazdy).
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Rys. 3. Diagram aktywnoci proponowanego algorytmu
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Trzeci przypadek jest odwrotnoci¹ drugiego  dotyczy po³¹czenia siê reprezentacji
kilku pojazdów w jeden obiekt wizyjny. Aby nie straciæ kontroli nad ruchem ka¿dego
z obiektów (samochodów), dokonuje siê dodatkowej segmentacji wspólnego obiektu wizyjnego przez wykonanie operacji dylatacji morfologicznej po czêci wspólnej (powsta³ej
po odjêciu obiektów/pojazdów z poprzedniego kadru). Dylatacja jest wykonywana kierunkowo  ka¿dy fragment obiektu jest poszerzany w kierunku swojego dotychczasowego ruchu, zdefiniowanego przez wektor zmiany po³o¿enia rodka ciê¿koci. Je¿eli samochód nie
porusza³ siê (ma zerowy wektor zmiany po³o¿enia rodka ciê¿koci), to w tym przypadku
dokonywana jest dylatacja we wszystkich kierunkach.
Czwarty przypadek (wiele obiektów wizyjnych do wielu samochodów) wystêpuje bardzo rzadko. W chwili obecnej nie jest on rozpatrywany, gdy¿ nak³ady potrzebne do jego
rozpatrzenia wielokrotnie przewy¿szaj¹ czêstoæ jego wystêpowania.
Po uzgodnieniu powi¹zañ pomiêdzy rekordami obu list znajdowane s¹ rekordy listy
pomocniczej niemaj¹ce odpowiedników w licie g³ównej. S¹ one traktowane jako reprezentacje nowych pojazdów i otrzymuj¹ kolejne nowe identyfikatory.
Z kolei rekordy listy g³ównej bez odpowiedników w licie pomocniczej reprezentuj¹
samochody, które wyjecha³y z obszaru kontroli lub zatrzyma³y siê. S¹ one odpowiednio
oznaczane i usuwane po pewnym czasie.
Etap uzgadniania list ma na celu nadanie rekordom listy pomocniczej odpowiednich
unikalnych identyfikatorów. Po tym kroku nastêpuje reindeksacja obiektów aktualnego kadru nadanymi identyfikatorami. Na koniec uaktualniana jest lista g³ówna. Pozostawiane s¹
rekordy obiektów uczestnicz¹cych w dylatacji (czyli do³¹czonych do innych obiektów)
oraz rekordy odpowiadaj¹ce samochodom zatrzymanym lub wyje¿d¿aj¹cym z obszaru zainteresowania. Reszta rekordów jest zastêpowana przez rekordy listy pomocniczej. Po tym
etapie konieczna jest weryfikacja (postprocessing) nowej listy g³ównej:
1) Mo¿e w niej wyst¹piæ kilka rekordów z tym samym identyfikatorem (efekt podzia³u
obiektu na kilka mniejszych). W tym przypadku sprawdzane s¹ odleg³oci pomiêdzy
obiektami reprezentowanymi przez te rekordy w celu znalezienia ewentualnych nowych samochodów. Tak¿e rekordom, opisuj¹cym zbyt odleg³e obiekty nadawane s¹
nowe identyfikatory. Pozosta³e rekordy ³¹czone s¹ w jeden, który powinien opisywaæ
wszystkie pozosta³e obiekty.
2) Nale¿y uwzglêdniæ zmiany w obiektach bior¹cych udzia³ w dylatacji.
Z obu powy¿szych powodów dokonywane jest ponowne wyliczenie parametrów
wszystkich obiektów sceny z uwzglêdnieniem ich nowych indeksów (identyfikatorów).
Po tej fazie nastêpuje przejcie do nowej klatki i ca³y proces jest powtarzany.
W wyniku dzia³ania powy¿szego algorytmu uzyskuje siê listê aktualnie ledzonych
pojazdów. Mo¿e ona byæ zaprezentowana w formie graficznej przez poindeksowanie obrazu binarnego unikalnymi identyfikatorami samochodów. Obserwacja filmów, na których
w ten sposób zwizualizowano dzia³anie algorytmu, pokazuje, ¿e w przypadkach, kiedy pojazdy nie s¹ przes³aniane nie wystêpuj¹ ¿adne problemy z ich ledzeniem (por. rys. 4).

530

Andrzej G³owacz, Zbigniew Mikrut, Piotr Pawlik

Rys. 4. Przyk³ad prawid³owego ledzenia obiektów nie przes³aniaj¹cych siê

Rzadko wystêpuj¹ tu nieprawid³owe sytuacje podzielenia jednego pojazdu na kilka
obiektów (w szczególnoci dotyczy do du¿ych samochodów ciê¿arowych z du¿ymi jednolitymi powierzchniami karoserii – por. rys. 5).

Rys. 5. Przyk³ad nieprawid³owego podzia³u du¿ego samochodu na kilka obiektów wizyjnych,
oraz po³¹czenia w jeden obiektów nak³adaj¹cych siê, reprezentuj¹cych blisko siebie jad¹ce
(lub przes³aniaj¹ce siê) pojazdy

Prawid³owo dzia³a równie¿ rozdzielanie dwóch torów ruchu na pas do jazdy na wprost
i pas do skrêtu. Odpowiada to sytuacji pocz¹tkowego uznania dwóch przes³aniaj¹cych siê
pojazdów jako jeden obiekt, który nastêpnie jest poprawnie dzielony na dwa  po oddaleniu
siê samochodów na odpowiedni¹ odleg³oæ (por. rys. 6).
Na rysunku 4 kolorem czerwonym zaznaczono liniê pomiarow¹, na której zliczano
pojazdy jad¹ce w prawo. Wykonano tak¿e oprogramowanie, za pomoc¹ którego mo¿na manualnie zliczyæ przeje¿d¿aj¹ce pojazdy z równoczesnym zapamiêtaniem momentu zliczenia. Porównanie dzia³ania algorytmu (linia czerwona) z danymi rzeczywistymi (linia niebieska) zosta³o przedstawione na rysunku 7.
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Rys. 6. Przyk³ad sekwencji ledzenia obiektu (szary, w lewym dolnym rogu), który powsta³
na wjedzie na skrzy¿owanie z dwóch samochodów jad¹cych w ró¿nych kierunkach

Rys. 7. Porównanie wyników detekcji (i zliczania) pojazdów z danymi rzeczywistymi
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Opisany wy¿ej algorytm wykrywa pojazdy w momentach bardzo zbli¿onych do czasów zarejestrowanych manualnie. Fa³szywe wykrycie kilku pierwszych pojazdów przez
algorytm by³o spowodowane niestabilnoci¹ kamery (drgania w czasie od 0 do 150 klatki).
W¹skie impulsy, które s¹ generowane przez algorytm (np. w okolicy ramek 210, 260, 350
itp.) s¹ spowodowane podzia³em jednego obiektu na dwie lub wiêcej czêci. Podobn¹ sytuacjê zilustrowano na rysunku 5. Je¿eli wykryte fragmenty znajduj¹ siê blisko siebie, to algorytm potrafi wykryæ tak¹ sytuacje i  jak widaæ  prawid³owo j¹ zinterpretowaæ.

4. Podsumowanie i wnioski
W artykule przedstawiono koncepcjê i realizacjê algorytmu wykrywania i zliczania
pojazdów, opartego na analizie pola ruchu (optical flow). Porównano efektywnoæ i czas
obliczeñ trzech algorytmów. Wybrano algorytm HornaSchuncka i zastosowano go do wydzielania ruchomych obiektów. Stwierdzono, ¿e algorytm dobrze wydziela obiekty po zastosowaniu binaryzacji sta³oprogowej. Skonstruowano podstawowy algorytm detekcji pojazdów, którego dzia³anie i wyniki przedstawiono w rozdziale 3.
Obecnie algorytm nie ma mo¿liwoci rozdzielenia pojazdów jad¹cych obok siebie po
równoleg³ych pasach ze zbli¿on¹ prêdkoci¹. Bêd¹ one traktowane jako jeden obiekt. Co
wiêcej zdarzaj¹ siê tak¿e nieprawid³owe przypadki ³¹czenia obiektów w jedn¹ reprezentacjê pojazdu, mimo ¿e w rzeczywistoci nale¿¹ one do ró¿nych samochodów (por. rys. 5).
Jest to efekt podobny do przedstawionego problemu niemo¿noci rozdzielenia nak³adaj¹cych siê na siebie obiektów wzmocniony przez algorytm ³¹czenia. Ta czêæ algorytmu wymaga dalszego dopracowania. Byæ mo¿e bêdzie konieczne zastosowanie regu³ semantycznych [17] uwzglêdniaj¹cych kszta³t i kolor obiektów.
Podsumowuj¹c dzia³anie proponowanego algorytmu, mo¿na stwierdziæ ¿e:
 dzia³a on poprawnie przy braku przes³aniania pojazdów;
 prawid³owo rozdzielane s¹, pocz¹tkowo z³¹czone na skutek przes³aniania, pojazdy poruszaj¹ce siê po pasach, z których jeden jest pasem do skrêtu;
 zdarzaj¹ siê nieprawid³owe podzielenia jednego pojazdu na kilka obiektów (dotyczy to
specyficznych pojazdów);
 nie rozdzielane s¹ pojazdy poruszaj¹ce siê obok siebie po równoleg³ych pasach ze
zbli¿on¹ prêdkoci¹;
 czêæ algorytmu odpowiedzialna za analizê samochodów zatrzymuj¹cych siê znajduje
siê w fazie testowania.
Z analizy wykresów przedstawionych na rysunku 7 wynika, ¿e algorytm nale¿y uzupe³niæ o neutralizowanie drgañ kamery. Rozbudowy wymaga tak¿e oprogramowanie do
konfigurowania obszarów zainteresowania, w których pojazdy maj¹ byæ ledzone przez algorytm oraz rejestrowane manualnie.
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