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تعهد نامه
سلطان محمدی دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق  -الکترونیک دانشکده مهندسی برق
اینجانبI.محمد
Article
و رباتیک دانشگاه شاهرود نویسنده پایان نامه تخمین بالدرنگ سرعت وسایل نقلیه با استفاده از یک دوربین
تحت راهنمائی دکتر حسین خسروی متعهد می شوم:


تحقیقات در این پایان نامه توسط اینجانب انجام شده است و از صحت و اصالت برخوردار است.

Articleنتایج پژوهشهای محققان دیگر به مرجع مورد استفاده استناد شده است.
 II.در استفاده از


مطالب مندرج در پایان نامه تاکنون توسط خود یا فرد دیگری برای دریافت هیچ نوع مدرک یا امتیازی در هیچ جا ارائه نشده
است.



کلیه حقوق معنوی این اثر متعلق به دانشگگگاه شگگاهرود می باشگگد و مقا ت مسگگت رج با نام « دانشگگگاه شگگاهرود » و یا

Article III.

«  »Shahrood Universityبه چاپ خواهد رسید.



حقوق معنوی تمام افرادی که در به دسگت ممدن نتای اصگلی پایان نامه تأثیرگذار بوده اند در مقا ت مست رج از پایان نامه
رعایت می گردد.

مراحل انجام این پایان نامه  ،در مواردی که از موجود زنده ( یا بافتهای منها ) اسگتفاده شگده اسگت بگوابط و اصو
 IV.در کلیه

Article
اخالقی رعایت شده است.


در کلیه مراحل انجام این پایان نامه ،در مواردی که به حوزه اطالعات ش صی افراد دسترسی یافته یا استفاده شده است
اصل رازداری  ،بوابط و اصو اخالق انسانی رعایت شده است.

Article. V.
تاریخ
امضای دانشجو

Article VI.
مالکیت نتایج و حق نشر


کلیه حقوق معنوی این اثر و محصو ت من (مقا ت مست رج ،کتاب ،برنامه های رایانه ای ،نرم افزار ها و
تجهیزات ساخته شده است ) متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد .این مطلب باید به نحو مقتضی
در تولیدات علمی مربوطه ذکر شود.



استفاده از اطالعات و نتایج موجود در پایان نامه بدون ذکر مرجع مجاز نمی باشد.

Article VII.

چکیده:
اندازهگیری سرعت وسایل نقلیه ،نقش مهمی را در جمع موری اطالعات ترافیکی ایفا می کند و
همچنین موبوع داغ و پیچیدهای در دستگاه های حمل و نقل هوشمند به حساب می مید .یکی از راه
حلهای پیشنهادی توسط کارشناسان ترافیک نصب دوربینهای سرعت سنج بر روی بزرگراهها و
همچنین معابر عمومی ،برای تش یص سرعت وسایل نقلیه می باشد .از مزایای استفاده از این روش
صرفه جویی در هزینهها و استفاده هرچه کمتر از اپراتورها برای کنتر لحظه به لحظه تصاویر ویدیویی
می باشد.
در این پایان نامه برای ت مین سرعت وسیله نقلیه از است راج نقاط محوشوندگی درون تصویر
استفاده شده است تا بتوان پارامترهای دوربین را محاسبه کرد و سرعت خودرویی که به ناحیهی مورد
عالقه وارد می شود را به صورت بالدرنگ محاسبه کرد .که خطای این روش در حدود  %01می باشد.
عالوه بر من روشی برای شمارش وسایل نقلیه به صورت بالدرنگ نیز ارائه شده است.

کلمات کلیدی :ت مین سرعت ،وسایل نقلیه ،بالدرنگ ،نقاط محوشوندگی ،شمارش ،ناحیه مورد عالقه.
ز
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فص
 1ل اول
مقدهم و کلیات

 4-4مقدمه
در سالهای اخیر استفاده از سیستم های نظارتی بالدرنگ 0هوشمند به شدت توسعه یافته است،
که هدف منها ،مشگکار سگازی و تعقیب اشگیای م تلف مانند ماشین در تصاویر ویدیویی می باشد .این
تصگاویر توسگط دوربین های سگرعت سنج نصبی بر روی جاده ها است راج شده است .هدف نهایی در
این تحقیقات ،جایگزینی دستگاه های نظارتی سنتی با دستگاه های نظارتی هوشمند است ،چرا که در
دسگگتگاه های سگگنتی به دلیل حضگگور فراوان نیروی انسگگانی و همچنین وجود تعداد با یی از تصگگاویر
ویدیویی ،مستلزم صرف هزینه زیاد هستند و گاهی در اثر خستگی نیروی انسانی ،خطا هم افزایش می
یابد [.]0
روشگهای متعددی برای است راج اشیای 2در حا حرکت وجود دارد ،مانند شار نوری 3که نمی
تواند محل دقیق وسگیله ی نقلیه 4را اسگت راج کند []2و[ .]3روشگهایی مثل تفابل پس زمینه 5که
دقت منها بستگی به تعداد قاب های 6تصویر ویدیویی دارد [ .]4روش های نمایش وسیله ی نقلیه مثل
نمایش سگاده توسگط حباب 7که نمی تواند بین اشیای است راج شده تمیز دهد و همچنین مد های
سگه بعدی که بسگیار پیچیده و در عین حا نسبت به انسداد 8بسیار قدرتمند است و این امکان را به
شگما می دهد تا اشیا را با دقت خوبی طبقه بندی کنید [ .]2روشهای تعقیب اشیا مانند فیلتر ذره ای
که نیاز به مقدار دهی اولیه ی دقیقی از هدف دارد ،ولی در محیط های پیچیده ،بسگگیار کار مشگگکلی
دارد تا بتواند تعداد نا معلومی از اشگگیای داخل صگگحنه را تعقیب کند و همچنین روشگگهای وابسگگتگی
دادهها 9که بسیار از لحاظ محاسباتی سنگین می باشد [.]5
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 2-4بیان مسئله
برای افزایش کارمیی و کاهش خطای انسگانی ،دستگاه های نظارتی هوشمند ارائه شده اند ،تا با
اسگتفاده از تصگاویر ویدیویی ،اشیای موجود در صحنه مانند ماشین را مشکارسازی کنند .روشی که در
این پایان نامه ارائه شگده است ،قادر است تا ابتدا وسایل نقلیه موجود در صحنه را شناسایی کند و بعد
سگگرعت حرکت منها را از طریق الگوریتم های پیشگگنهادی محاسگگبه کند و همچنین قادر به تش گ یص
تعداد وسایل نقلیه عبوری از صحنه می باشد.

 9-4چالشهای موجود
سگیستم پیشنهادی دارای چند ب ش می باشد ،که شامل است راج اشیای داخل صحنه ،تنظیم
دوربین 0و اسگت راج اطالعات مورد نیاز ،شامل سرعت وسیله ی نقلیه و همچنین تعداد منها می باشد.
هر کدام از این ب ش ها با چالشگهایی روبرو هسگتند که در زیر نمونه هایی از این ها را اشاره خواهیم
کرد:
 شرایط آب و هوایی و نوری :تغییرات نور بر ظاهر وسیله نقلیه تاثیر خواهد گذاشت.
شرایط نور با تغییر وبعیت روشنایی هوا از ابتدای صب تا شب تغییر خواهد کرد ،زیرا
انعکاس نور توسط بدنه وسیله نقلیه تغییر می کند و اختال تی در تش یص صحی من
ایجاد می کند .درصورتی که مب و هوا از یک روز مفتابی به یک روز بارانی و یا برفی
تغییر کند این امر در تش یص صحی خودرو در صحنه مورد نظر اشکا ایجاد خواهد
کرد.
 نویز 2در تصویر :چالش دیگری که ممکن است با من روبر شویم ،نویز در تصویر می
باشد .تصاویر که توسط دوربین های ترافیکی جمع موری شده است ،ممکن است دارای

Noise
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Camera calibration

3

0

دقت با یی نباشند و همچنین دوربین به دلیل تغییر در شرایط مب و هوایی دچار لرزش
شود .همین امر سبب افزایش نویز در صحنه خواهد شد .به عنوان مثا این پدیده در
مورد لبه هایی که از تصویر پس زمینه است راج شده اند ،تاثیر شدیدی دارد.
 درهم ریختگی پس زمینه  :در اکثر تصگاویر ویدیویی که از بزرگراهها به دست ممده
اسگگگت ،تصگگگاویر به دلیل وجود اشگگگیایی مانند درخت ،تیر چراغ برق و  ...دارای درهم
ری تگی اسگت .وجود این اشیا ،مشکارسازی و است راج وسیله نقلیه از روی صحنه را با
چالش جدی روبرو می کند ،م صوصاً اگر چند خودرو همزمان در صحنه باشد.
 بینایی دوربین :دوربین بر روی مکانها و در ارتفاع های م تلفی نصب می شود .این
امر سگبب می شود ،ظاهر و اندازه خودرو تغییر کند .برای مثا اگر میدان دید دوربین
چند کیلومتر از بزرگراه را پوشگش دهد .ابتدا خودرو در ورود به صگگحنه بسگیار کوچک
دیده می شگگود و هر چه خودرو به دوربین نزدیکتر می شگگود ،اندازه خودرو نیز بزرگتر
می شود.
 انسداد :بسته به میزان دید دوربین ،انواع م تلفی از انسداد رخ می دهد .اگر ارتفاع
دوربین کم باشد .بعضی از قسمتهای خودرو توسط خودروی دیگری کامالً محو می شود.
عالوه بر این وجود برخی عناصر بین خودرو و دوربین (مانند درخت) می تواند سبب
انسداد شود.

 1-4فرضیات و اهداف پایان نامه
بسگیاری از چالشهای موجودی که در دستگاه نظارتی هوشمند وجود دارد ،در قسمت قبل بیان
شد .برای تسهیل در روند پیشرفت پروژه فربیاتی به شرح زیر پیشنهاد می شود.
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 .0دوربینی که است راج تصاویر ویدیویی را بر عهده دارد ،باید در ارتفاع ثابتی نصب شود.
این بسیار با اهمیت است که دوربین کل تصاویر را در این حالت ببط کند.
 .2زاویه دوربین باید نسگبت به سط زمین ثابت باشد .چون در صورت تغییر زاویه نیاز به
تنظیم مجدد می باشد.
هدف از انجام این پایان نامه طراحی الگوریتمی به منظور تشگگ یص سگگرعت وسگگیله نقلیه به
صورت بالدرنگ و شمارش خودروهای عبوری از ناحیه ی مورد عالقه  0است.

 5-4الگوریتم روش پیشنهادی برای تخمین سرعت وسیله نقلیه
الگوریتم روش پیشگگنهادی برای ت مین سگگرعت وسگگیله نقلیه که بر اسگگاس تنظیم دوربین با
استفاده از تعیین نقاط محوشوندگی در صحنه می باشد ،در زیر مورده شده است:
( )0شکست تصویر ویدیویی به قاب های مجزا از هم.
( )2است راج تصویر پیش زمینه با استفاده از روش تفابل تصویر.
( )3اعما لبه یاب کنی بر روی قاب جاری.
( )4اعما لبه یاب سوبل بر روی نتیجه ی بند  2در دو جهت افقی و عمودی.
( )5محاسبه فاز تصویر با استفاده از لبه های افقی و عمودی بدست ممده از بند .4
( )6با اسگتفاده از روش هیسگتوگرام جهت دار گرادیان ،محاسگبه دو دسته خطوط موازی که از
تصویر پیش زمینه بند  5بدست ممده است.
( )7محاسگبه تقاطع دو دسگته خطوط موازی با استفاده از هاف مبشاری و است راج دو نقطه به
عنوان نقاط محو شوندگی.
( )8تنظیم دوربین با استفاده از نقاط محو شوندگی.

)Region of interest(ROI
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( )9محاسبه سرعت با استفاده از روابط اثبات شده در پیوست ب.

 6-4ساختار پایان نامه
در فصگگل دوم به معرفی و بررسگگی روش های موجود و کارهای گذشگگتگان پیرامون تشگگ یص
سگرعت حرکت وسایل نقلیه در تصاویر ویدویی خواهیم پرداخت .همچنین شرح م تصری از روش ها
را ارائه خواهیم داد.
در فصگل سگوم به معرفی روش پیشگنهادی جهت تش یص سرعت وسیله نقلیه می پردازیم.در
فصل چهارم به نتیجه گیری و بیان یافته های پایان نامه می پردازیم .همچنین پیشنهادهایی به منظور
افزایش کارایی روش پیشنهادی ارائه می دهیم تا در مینده به من پرداخته شود.
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فص
 2ل دوم

رموری رب کاراهی گذشته

 4-2مقدمه:
در سگگگالهای اخیر اندازه گیری سگگگرعت وسگگگایل نقلیه نقش مهمی را در جمع موری اطالعات
ترافیکی ایفا کرده اسگگت و در حا حابگگر موبگگوع داغ و پیچیده ای در دسگگتگاه های حمل و نقل
هوشمند به حساب می مید .این دستگاه ها کاربرد زیادی در زمینه ی تش یص انسان ،میزان ترافیک و
تعداد خوردوهای موجود در محیط دارد .الگوریتم مورد نظر دارای چند مولفه اصلی می باشد که شامل
مشگکارسگازی اشگیای متحرک صگحنه ،تنظیم دوربین و همچنین است راج داده های مورد نیاز ،نظیر
سرعت خودروی در حا حرکت و تعداد منها می باشد.

 2-2آشکارسازی اشیا در حال حرکت
تکنیکهای م تلفی در مشگکارسگازی پس زمینهی اشیای متحرک ارائه شده است ،در میان این
روشگگها اسگگتفاده از شگگار نوری []6و[ ، ]7تفابگگل پس زمینه ،فیلتر کالمن ،]8[ 0روش مد م لوط
گوسی 2و روشها ی غیر پارامتری پرطرفدارتر است .در ادامه به اجما در مورد هر کدام از این روش ها
بحث خواهیم نمود.

 4-2-2شار نوری
بعضی محققان برای حل مشکل مشکارسازی حرکت در تصویر این روش را ارائه داده اند [ .]6در
این روش فرض شگده که تغییرات روشنایی نور بین دو قاب متوالی وجود دارد .مد شار نوری بر روی
حرکت اشگیا کوچک موثر است .الگوریتم پیشنهادی با استفاده اعما شار نوری بر دو قاب متوالی می
تواند حرکات برجسته در صحنه را مشکار کند [.]9
میزان برجستگی عنصر در صحنه محاسبه می شود تا به دنبا من مکان عنصر در تصویر مشکار

Gaussian mixture model
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Kalman filter
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شود .در این روش فرض شده است که یک عنصر در تصویر ،تمایل به یک حرکت در یک جهت ثابت،
در طو زمان را دارد .نقطه بعف این روش ،زمان پردازش زیاد من است.

 2-2-2تفاضل پس زمینه
در این روش برای مشکارسازی اشیای پیش زمینه ،تفابل هر قاب از تصویر پس زمینه محاسبه
می شگود و بعد با اسگتفاده از یک مستانه گذاری 0به هدف مورد نظر می رسد .در این روش اگر تصویر
پس زمینه پویا باشد ،الگوریتم به بن بست خواهد رسید ،زیرا در دنیای واقعی تصویر پس زمینه به طور
مداوم در حا تغییر است.

 9-2-2مدل مخلوط گوسی
در این روش هر پیکسگگل با اسگگتفاده از م لوط گوسگی مد می شگگود .به طوری که میانگین و
واریانس هر مد با گذشگت زمان به روز رسگانی می شود و توزیع گوسی با با ترین احتما به عنوان
پیکسل پس زمینه فرض می شود و اگر پیکسل ،متعلق به مد گوسی با احتما کمتر باشد به عنوان
پیکسگل پیش زمینه تلقی می شگود [ .]01البته در این روش از چند توزیع گوسی برای مد پیکسل
استفاده می شود .به طوری که توزیع های گوسی بر حسب مقدار وزن خود به صورت نزولی مرتب می
شوند و چند توزیع او به عنوان مد پس زمینه در نظر گرفته می شود.

 1-2-2فیلتر کالمن
فیلتر کالمن الگوریتمی اسگت که از اندازه گیری مشاهدات در طو زمان استفاده می کند .این
فیلتر ت مینی از متغیرهای نامعلوم تولید می کند که این متغیرها تمایل به تصگگگحی خود دارند .این
فیلتر نیز برای مشکارسازی اشیای در حا حرکت استفاده می شود ، .فیلتر کالمن روش قدرتمندی در
تعقیب اشگیا محسگوب می شگود []01و [ .]8یک فیلتر کالمن برای بازیابی اشگیای متحرک ارائه شده
Thresholding
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است ،اگرچه این روش قادر به مد پس زمینه ی پویا نمی باشد [.]00

 5-2-2روش های غیر پارامتری
این روشگگها در هر پیکسگگل تنها از یک مد ثابت ،برای توزیع احتما پس زمینه اسگگتفاده نمی
کنند .مقای لی روشگی مبتنی بر بیزین ارائه داده اسگت که می تواند با استفاده از چندین ویژگی ،پس
زمینه را مد کند [ .]02در این روش انت اب پارامترها نقش مهمی در نتایج بهینه بر روی رشته های
تصگگویر دارد .مقای گاما بدون منکه فربگگی در مورد توزیع احتما کرده باشگگد ،ت مین چگالی غیر
پارامتری را ارائه داده است .این روش به ازای هر پیکسل چندین توزیع برای پس زمینه فرض می کند
بدون اینکه تعداد من ها را مشگ ص کند [ .]02مقای کیم با استفاده از یک مد

یه ای توانسته پس

زمینه را با ورود هر قاب جدید و تغییر صحنه بروزرسانی کند [ .]03توکلی یک روش جدید مبتنی بر
یادگری تکرارپذیر برای مشگکارسگازی پیش زمینه ارائه داده اسگت و در مقاله ای از ماشین های بردار
پشتیبان ،برای طبقه بندی یک پیکسل استفاده شده است [.]04

 9-2تنظیم دوربین
از نقطه نظر ریابی ،یک تصویر ،انعکاس فضای سه بعدی دنیای واقعی به فضای دو بعدی می
باشد .تنظیم دوربین فرمیندی به منظور نگاشت از فضای سه بعدی به فضای دو بعدی است [.]05
بنابراین برای به دست موردن ساختار سه بعدی صحنه ،مد دقیق دوربین نیاز است .در مورد یک
دوربین روزنه ای ،0شش پارامتر خارجی (مکان 2و جهت 3دوربین در دستگاه م تصات دنیای واقعی) و
چهار پارامتر داخلی (نقطه مبدا ،فاصله کانونی و بریب مقیاس) یک توصیف کامل از دوربین را ارائه می

Orientation

0

3

Pin hole
2
Location

01

دهد .روش های زیادی در زمینهی تنظیم دوربین در حوزه بینایی ماشین انجام شده است .ما این روش
ها را به دو دسته تقسیم بندی می کنیم:
 تنظیم فوتوگرامتری :در این روش یک شی روبروی دوربین قرار می دهند که ابعاد سه
بعدی من با دقت با یی مش ص است .تنظیم با این روش به صورت بسیار کارممدی
انجام می شود [.]06
 خود تنظیم :در این روش نیازی به یک شی برای تنظیم نیست .دوربین در مکان ثابت
فرض می شود ،تصاویر با پارامترهای داخلی ثابت از روی صحنه است راج می شوند ،با
این فربگیات می توان اطالعات کافی برای تنظیم دوربین از روی صحنه به دست مورد
[.]07
اگرچه معاد تی که م تصگگات سگگه بعدی دنیای واقعی را به م تصگگات دوربین مد می کند،
توابعی غیرخطی از پارامترهای داخلی و خارجی دوربین هستند اما با صرف نظر از اعوجاج لنز دوربین،
می توان روابط را خطی فرض کرد [ .]08اگرچه از این روش نمی توان اعوجاج لنز را ت مین زد.
مد تنظیم دوربین که توسگط مقای تی سگای ارائه شده است ،اولین مد برای تنظیم دوربین
می باشگد که شگامل اعوجاج لنز دوربین نیز می شگود البته باز از معاد ت خطی اسگگتفاده شگگده است
[ .]09ولی در این روش قیدی وجود دارد که زاویه تالقی حداقل باید  31درجه باشد که این محدودیت
در روش قبلی وجود ندارد [.]05

اگر تصگاویر مربوط به یک دوربین با پارامترهای داخلی ثابت را داشته باشیم با استفاده از تناظر
بین تنها سگگه قاب از این تصگگاویر ویدیویی ،می توان پارامترهای داخلی و خارجی دوربین را اسگگت راج
کرد که این امکان را به ما می دهد تا یک سگگاختار سگگه بعدی از شگگی داخل صگگحنه بدسگگت بیاوریم
[]21و[.]20
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روش های متفاوتی در زمینه تنظیم دوربین با استفاده از ت مین نقاط محوشوندگی 0ارائه شده
است .تراژیکویچ با فرض ارتفاع معین ،روشی برای تنظیم دوربین ارائه داده است [ .]22دوربین هایی
که قابلیت چرخش در سه جهت م تصات را دارند( چرخش در جهت  ،zبه معنای بزرگنمایی می باشد.).
باس و کریمسون با استفاده از فرض ارتفاع مش ص و زاویه کجی معین ،دوربین را با استفاده از خطوط
موازی با لبه های جاده که توسط کاربر کشیده می شود ،تنظیم کردند .مقای ی با استفاده از خطوط
عمود بر جاده ،دوربین را تنظیم کرد [ .]23مقای هی و دیگران با استفاده از نقاط محوشوندگی و طو
و عرض مش ص در جاده ،تنظیم را انجام دادند [.]24
برای یافتن سگرعت خودرو در سگیسگتم های بینایی ماشگین نیاز اسگت تا یک نگاشت از دنیای
واقعی به پیکسگل تصگو یر اعما شود .این نوع نگاشت می تواند دقت جمع موری اطالعاتی مثل حجم
ترافیک ،طبقه بندی خودروها و  ...را افزایش دهد .در حالی که بعضگگی از سگگیسگگتم ها از اندازه گیری
پیکسگل ها اسگتفاده می شود به این معنا که هر پیکسل معاد چه میزان اندازه در دنیای واقعی است
[]25و[. ]26
مقای شاپفین و دیلی با استفاده از دوربین هایی که قابلیت چرخش در سه جهت را دارند ،مرکز
مسگیر را پیدا کردند و بعد با استفاده از هیستوگرام جهتی ،راستای عمود بر حرکت خودرو را به دست
موردند [ .]27مقای سانگ و دیگران برای مشکارس ازی مسیر از مشکارسازی لبه استفاده کرده اند .البته
برای یافتن نقاط محوشگگوندگی ارتفاع دوربین و عرض جاده به عنوان مفروبگگات در نظر گرفته شگگده
است [.]28
همان طور که اشاره شد ،روش های تنظیم دوربین به دو دسته تقسیم می شوند ،روش هایی که
با استفاده از یک نقطه محوشوندگی دوربین را تنظیم می کنند و روش هایی که از دو نقطه محوشوندگی
استفاده می کنند .روش دوم نیاز به مفروباتی دارد ،به عنوان مثا ارتفاع دوربین از کف جاده یا اندازه
Vanishing points
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عرض جاده و یا یک طو مش ص در امتداد حرکت خودرو می تواند جزو مفروبات در نظر گرفته شود.
در مورد روش هایی که از یک نقطه محو شوندگی برای تنظیم دوربین استفاده می کنند باید اشاره کرد
این روش ها زمانی اهمیت پیدا می کنند ،که یافتن نقاط محوشوندگی دوم به سادگی امکان پذیر نباشد.
از منجا که این نقاط از امتداد خطوط موازی عمود بر حرکت خودرو یافت می شود ،به همین دلیل گاهی
زاویه دروبین نسبت به جاده طوری است که این نقطه به سمت بی نهایت می رود .در بعضی از مقاله ها
برای رفع این مشکل استفاده از یک نقطه محوشوندگی را پیشنهاد کردند .هرچند این روش ابهامی ایجاد
می کند که در من مقا ت این ابهام برطرف شده است .در ادامه به بررسی برخی روش های ارائه شده
برای تنظیم دوربین با استفاده از نقاط محوشوندگی پرداخته شده است.
در طو سا های اخیر محققان روش های م تلفی برای تنظیم دوربین ارائه داده اند .در ابتدا
این روش ها پارامترهای دوربین را به سادگی است راج می کردند []25و[ .]29برخی نویسندگان با
استفاده از روش دو نقطه محوشوندگی و عرض جاده معلوم دوربین را تنظیم کردند .مقای ی []23و
شاپفین و دیلی [ ]27روش های خودکاری برای یافتن مرز مسیر حرکت ارائه دادند .همچنین این روش
ها قادرند خطوط عمود بر این مرز را پیدا کنند .مرز مسیر برای پیدا کردن نقطه محوشوندگی او و
جهت عمود بر مسیر حرکت برای یافتن نقطه محوشوندگی دوم استفاده می شود ،البته با فرض این که
زاویه چرخش دوربین صفر باشد .در کارهای قبلی برای تنظیم دوربین از روش دستی و یا خودکار
استفاده شده است []31و[ .]30مقای دیلی و شاپفین اشاره کردهاند ،که با استفاده از یک فاصله مش ص
بر روی جاده و ارتفاع دوربین که ت مین زده شدهاند ،می توان دوباره دوربین را از طریق روش یک نقطه
محوشوندگی تنظیم کرد[ .]27مقای فانگ و دیگران زاویه چرخش دوربین را صفر درنظر نگرفته اند .در
این روش نیاز است با کلیک بر روی چهار نقطه از تصویر و ایجاد یک مستطیل بر روی من ،دو نقطه
محوشوندگی از دو مجموعه خطوط موازی یافت شود [ .]32به طور مشابه مقای ژاوکس یک روش جالب
برای غلبه بر زاویه چرخش غیر صفر ارائه کرده است [ .]33من ها با استفاده از ایجاد یک شکل هندسی
در تصویر موفق به انجام این کار شدند.
03

برای غلبه بر مشکل یافتن نقاط محوشوندگی دوم محققان روش های م تلفی برای تنظیم
دوربین با استفاده از یک نقطه محوشوندگی ارائه داده اند .مقای گوپه یک روش تعاملی برای یافتن
پارامترهای دوربین با استفاده از کاهش حداقلی تکرارپذیر ارائه کرده است ،البته با فرض این که مقدار
طو و عرض جاده معلوم باشد [ .]34مقای هی و یوانگ برای نقاط محوشوندگی مریض(خطوط موازی
که نگاشت من ها بر روی تصویر نیز موازی می شود) روشی ارائه دادند [ .]24در من روش فرض شده
است که دو دسته خطوط موازی که در تصویر معلوم است یک نقطه در جهت حرکت و دیگری عمود
بر من است .مقای سانگ با استفاده از مشکارسازی لبه های موجود یک نقطه محوشوندگی را ت مین زده
است تا مسیر جاده در تصویر پس زمینه را عالمتگذاری کند [ .]28پارامترهای تنظیم با استفاده از یک
نقطه محوشوندگی ،عرض جاده و ارتفاع دوربین به دست ممده است.
برخی از کارهای پیشین نیاز به دانش قبلی از پارامترهای دوربین دارد .به عنوان مثا مقای باس
و کریمسون هم ارتفاع دوربین و هم زاویه کجی دوربین را به عنوان مفروبات در نظر گرفته اند [.]35
نقطه محوشوندگی با استفاده از خطوط موازی در صحنه که توسط کاربر کشیده شده است ،بدست ممده
است .به طور مشابه روش مقای وود و دیگران نیاز به فاصله کانونی معلوم دارند و با استفاده از خطوط
موازی در صحنه و عرض معلوم پارامترهای مورد نیاز به دست می مید [ .]36مقای زانگ اخیرا روشی بر
مبنای سه جهت عمود بر هم ارائه کرده است .در این روش از سه نقطه محوشوندگی و ارتفاع معلوم،
ماتریس تنظیم دوربین محاسبه می شود [.]37
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 4-9مقدمه
در این فصل به معرفی روش پیشنهادی این پایان نامه جهت ت مین سرعت وسیله نقلیه خواهیم
پرداخت .همان گونه که قبالً اشاره شد ،برای نیل به این هدف نیاز است مراحلی طی شود .اولین قدم
در ایجاد یک دستگاه نظارتی هوشمند ،تش یص اشیای متحرک موجود در تصاویر ویدیویی می باشد.
تصاویری که توسط دوربینهای بر روی بزرگراهها نصب شده است ،است راج شدهاند .بنابراین بعد از
شکستن رشته ویدیویی به قاب های کامالً مجزا با استفاده از روش تفابل تصویر ،هر پیکسل موجود
در قاب را ،به دو یه ی پس زمینه و پیش زمینه تقسیم کنیم .با این روش هر پیکسل در قاب جاری
که به عنوان پیش زمینه شناخته می شود ،جزو اشیای متحرک صحنه محسوب می شود .دومین قدم،
تنظیم دوربین می باشد ما با استفاده از نقاط محو شوندگی ،این کار انجام می شود .و سومین قدم،
است راج اطالعات مورد نیاز ،نظیر سرعت خودرو و تعداد خودروهای عبوری از تصویر می باشد .یک
روند نما از روش پیشنهادی را در شکل  0-3مشاهده می کنید.
رشته ویدیویی
استخراج پس زمینه
تبدیل رشته به

تشخیص سرعت

قابهای مجزا از هم

تنظیم دوربین

استخراج پیش زمینه

تعیین تعداد خودرو

شکل :4-9یک نگاه کلی به روش پیشنهادی.
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 2-9آشکارسازی حرکت
در بین مراحل مورد نیاز ،برای پیاده سگازی یک دسگتگاه نظارتی هوشمند ،مشکارسازی حرکت
اشگیای متحرک در صحنه از اهمیت فوق العادهای برخوردار است .برای رسیدن به این هدف ،روشهای
م تلفی ارائه شگده اسگت ،که از میان منها می توان به روش تفابل تصویر 0و روش تفابل پس زمینه
اشاره کرد .در این قسمت هر دو روش پیاده سازی شده است .در ب ش  0-2-3به بررسی روش تفابل
تصگویر و در ب ش  2-2-3به معرفی مد م لوط گوسی برای تفاصل پس زمینه پرداخته می شود و
در ب ش  3-2-3این دو روش با هم مقایسه و مزایا و معایب من ها بررسی می شود.

 4-2-9تفاضل تصویر
یکی از روشها برای مشکارسازی حرکت اشیا در تصویر ،تفابل تصویر است ،این روش خود را بر
تغییرات یک پس زمینه ی پویا وفق می دهد [ .]38در این ب ش بعد از پیاده سازی این روش ،مزایا و
معایب من بررسی می شود .

 4-4-2-9معرفی روش
تفابل تصویر به معنای تفابل دو قاب متوالی می باشد ،یک قاب در زمان  tو یک قاب در زمان
 t − 1را در نظر بگیرید ،تفابل بین این دو قاب ،هر گونه تغییر و یا حرکت را ،که در بین این دو رخ
داده باشد ،نمایان می کند .تفابل بین دو قاب متوالی مزایایی دارد ،از جمله ،این دو قاب دارای تصویر
پس زمینهی یکسانی هستند ،این تفابل سبب مشکار شدن حرکت میشود و اشیایی که در تصویر ثابت
هستند را حذف میکند به همین خاطر این روش بسیار در محیطهای پویا مفید و موثر میباشد.
اما این روش از معایبی نیز رنج میبرد .اولین عیب مشکارسازی ،حذف قسمتی از ویژگی عنصر
میباشد به عنوان مثا فرض کنید ،هنگامی که یک شی در قاب  t − 1در یک مکان بوده و در قاب t
Image difference
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به مکان دیگر رفته است ،چون فاصلهی زمانی بین این دو قاب کوتاه است ،شی مور نظر در این دو قاب
همپوشانی دارد ،بنابراین چون تفابل این دو قاب محاسبه می شود ،قسمتهایی که همپوشانی دارند
حذف می شوند و به نوعی قسمتی از ویژگی شی حذف می شود .دومین عیب این روش ،اثر شب  0می
باشد .همانگونه که اشاره شد ،تفابل بین دو قاب سبب می شود ،تنها قسمتی از شی باقی بماند .البته
قسمتی از شی در قاب قبلی باقی می ماند که به من ناحیه ،اثر شب اطالق می شود[ .]39تمام پدیده
هایی که در با توصیف شد ،در شکل  2-3نمایش داده شده است .دراین شکل تصویر  0معاد قاب
 t − 1و تصویر  2معاد قاب  tدر یک تصویر ویدیویی می باشد.

شکل  :2-9تفاضل تصویر  ،استخراج جزئی شی و پدیده شبح.

الگوریتمی در این تحقیق برای رفع مشکل است راج جزئی اشیا ارائه شده است .در این الگوریتم،
ابتدا تصویر دودویی قاب  t − 1و قاب  tبه دست ممده است[ .]41ابتدا هر تصویر در این الگوریتم نیاز
به یک سری پیش پردازش دارد ،تا نویزهای ابافی در صحنه از بین برود .در مرحله ی دوم تفابل قاب
به قاب انجام می شود .این تفابل بین قاب جاری در زمان  tو قاب قبلی در زمان  t-1صورت می گیرد.

Ghosting effect
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در اینجا قاب قبلی را با )𝑦  𝑃(𝑥,و قاب جاری را با )𝑦  𝐶(𝑥,نمایش داده می شود ،به طوری که 𝑥 و 𝑦

به ترتیب سطر و ستون های تصویر مورد نظر باشد تا محل دقیق پیکسل مش ص شود .البته ابعاد تصویر
 M ∗ Nفرض شده است .تفابل قاب به قاب توسط رابطه ( )0-3تشری می شود ،به طوری که قاب
جاری از قاب قبلی کم می شود.
()4-9

}𝑁 𝑅 (𝑥, 𝑦) = 𝐶 (𝑥, 𝑦) − 𝑃 (𝑥, 𝑦) ∀ (𝑥, 𝑦)𝜖{1, … , 𝑀} ∗ {1, … ,

این اختالف ،مقادیر مثبت و منفی را در بر می گیرد ،مقادیر منفی نشان دهنده این است که
پیکسل متعلق به قاب قبلی در قاب جاری وجود ندارد .بنابراین اگر شی بین دو قاب متوالی کمی جابجا
شود ،مقادیر منفی نشان دهنده ی این است که پیکسل مورد نظر تنها در قاب قبلی وجود داشته است.
به همین دلیل مقادیر منفی پیکسل ها ،به نوعی از بقیه پیکسل ها متمایز شده اند و به منها در اصطالح
«تغییرات در گذشته »0گفته می شود .از سوی دیگر پیکسلهایی که تفابل منها مثبت باشد ،پیکسل
های متعلق به قاب جاری تلقی می شوند .و در اصطالح به من «افزایش در حا  »2گفته می شود .هر
دو حالت در رابطه ( )2-3و رابطه ( )3-3نشان داده شده اند.
𝑅(𝑥, 𝑦) < 0
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒𝑜𝑡ℎ

()2-9
()9-9

𝑅(𝑥, 𝑦) > 0
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒𝑜𝑡ℎ

|𝑅(𝑥, 𝑦)|,
{ = )𝑦 𝑃𝑎𝑠𝑡 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒(𝑥,
0
,

𝑅(𝑥, 𝑦),
{ = )𝑦 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡(𝑥,
0
,

همان گونه که قبالً اشاره شد ،روش تفابل تصویر حرکت اشیای داخل تصویر را حفظ می کند
و قادر به اسگگت راج کل شگگی نیسگگت .این بدان معنی اسگگت ،که تفابگگل بین دو قاب قبلی و جاری
ویژگیهای مشگترک در شی مورد نظر را از بین می برد .که این روش را با معضل اشیای جزئی مواجه
می کند ،همان گونه که در قبل ،به من اشاره شد .تفابالت دو تصویر به دست می مید و در مرحله بعد
این تصاویر تبدیل به یک تصویر دودویی می شوند .بعد ،توسط یک مستانه گذاری با پارامتر معلوم ، T
پیکسلهای با مقادیر کمتر از (1 ،Tسیاه) می شوند و پیکسلهای با مقادیر بزرگتر از (0 ،Tسفید) در نظر
Present increment

2

Past change
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گرفته می شوند .نتایج دودویی تفابل تصویر ،که تغییر در گذشته و افزایش جاری را تشری میکند و
در شکل  3-3نمایش داده شده است.

(الف)

( ب)

(ج)

(د)

شکل  :9-9نمایش رنگی و سیاه و سفید دو قاب متوالی( .الف) تصویر رنگی قاب جاری( .ب) تصویر رنگی
قاب قبلی( .ج) تصویر سیاه و سفید قاب جاری( .د) تصویر سیاه و سفید قاب قبلی.

برای حل مساله ی جزئی ،یک عملگر «یا» بر روی تفابالت دو تصویر اعما می شوند .منطقی
که پشت این روش وجود دارد ،سبب می شود ،مناطق مشترک بین دو قاب در تصویر ،غوطه ور شوند
و برای متصگل شگدن به شی مورد نظر نیاز به عملگرهای ری ت شناسی نظیر گسترش و فرسایش نیز
می باشد .نتایج در شکل  4-3نمایش داده شده است.

 2-4-2-9نتایج ،مزایا و معایب این روش
روش تفابل تصویر که در این جا به من اشاره شده است ،بر اساس اختالف بین دو قاب متوالی
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محاسگبه می شگود و نتیجه به دسگت ممده با استفاده از یک عملگر «یا» و در مرحله بعد با استفاده از
عملگرهای ری ت شناسی به نتیجه مطلوب می رسد.

(الف)

( ب)

(ج)

(د )

شکل  :1-9نمایش الگوریتم اعمالی بر روی تصاویر قاب قبلی و جاری( .الف) تغییرات گذشته( .ب) افزایش
جاری( .ج) نتایج استفاده از عملگرهای ریخت شناسی (د) نتایج شکل (1ج) در فضای رنگی.

این روش مزایای زیادی دارد ،که شامل موارد زیر می باشد:
 این روش بسیار ساده قابل پیاده سازی می باشد.
 پیچیدگی های محاسگباتی در این روش بسگیار کم است ،بنابراین سرعت پردازش با
می رود.
 از من جهت که فاصله ی زمانی بین دو قاب متوالی ( )0/31بسیار زمان کمی است .لذا
پس زمینه است راج شده در طو این زمان تغییر چندانی نمی کند ،بنابراین می توان
به نتایج حاصله اعتنا کرد.
 جابجایی وسیله نقلیه در دو قاب متوالی به طور میانگین در حدود چند پیکسل است
که این مقدار با بزرگ نمایی و کوچک نمایی دوربین تغییر خواهد کرد .تفابل بین دو
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قاب متوالی می تواند از هر  3تا  4قاب در طو  0ثانیه انجام بگیرد که به من یک نمونه
برداری موقت اطالق می شود این روش زمانی که تصویر پس زمینه ثابت است در
مشکارسازی حرکت وسایل نقلیه موثر است.
 روش تفابل تصویر نیاز به مموزش و رشته های بلند تصویری ندارد.
این روش معایبی نیز دارد که شامل موارد زیر می باشد:
 اندازه ی شگی ای که از تصگویر اسگت راج شگده اسگت ،شگامل قاب قبلی می شود در
صگورتی که ما به دنبا مشگکار سگازی در قاب جاری هستیم .عالوه بر این ظاهر شی
دارای دقت با ی نیز نمی باشد.
 خودروهای ثابت ،توسگط این الگوریتم مشگکار نمی شگوند ،هر چند ما به دنبا وسایل
نقلیه در حا حرکت در صحنه هستیم.
 برخی از خودروها در فواصل دور از دوربین به خاطر عملگرهای ری ت شناسی ممکن
است به درستی تش یص داده نشوند.
برای حل مشکالت ذکر شده روش پیشنهادی دیگری ارائه می شود .این روش شی مورد نظر از
تصویر را بر مبنای تفابل پس زمینه با استفاده از مد های م لوط گوسی است راج می کند.

 2-2-9روش مدل مخلوط گوسی
در روش تفابگل پس زمینه از اختالف بین قاب جاری و تصگویر مرجع پس زمینه استفاده می
شگود تا اشیای در حا حرکت را به طور دقیق از تصویر است راج کنند [ .]40سهل ترین پیاده سازی
برای این روش استفاده از تفابل تصویر اصلی و تصویر پس زمینه می باشد .البته این روش در صورتی
امکان پذیر اسگت که تصگویر پس زمینه را از قبل داشته باشیم ،یا در اصطالح جزء دانش قبلی 0باشد.

Prior knowledge
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در این پایان نامه از مد م لوط گوسی برای است راج پس زمینه استفاده شده است که به تفصیل به
من خواهیم پرداخت.

 4-2-2-9پس زمینه
با استفاده از روش مد م لوط گوسی ،مقادیر هر پیکسل در یک تصویر به صورت مجموعی از
توزیع های گوسگی مد می شگود .بر اساس تکرارپذیری و مقدار واریانس ،مد گوسی مربوط به پس
زمینه تعیین می شود [.]42
از نقطه نظر ریابگیات هر پیکسگل دارای تاری چه ای به صورت } 𝑡𝑋  {𝑋1 , … ,می باشد که می
توان توسگط 𝑘 تا توزیع گوسی ،من را مد کرد [ .]4احتما اینکه پیکسل جاری مقدار 𝑡𝑋 را به خود
بگیرد ،از طریق رابطه ( )4-3محاسبه می شود.
𝑘

) 𝑡𝑃(𝑋𝑡 ) = ∑ 𝑤𝑖,𝑡 . 𝜂(𝑋𝑡 , 𝜇𝑖,𝑡 , Σ𝑖,

()1-9

𝑖=1

𝑡 𝑤𝑖,مقدار وزن متناظر گوسگی 𝑖ام در زمان  tمی باشگد 𝜇𝑖,𝑡 ،مقدار میانگین گوسی 𝑖ام در زمان  tو
همچنین 𝑡 Σ𝑖,کواریانس 𝑖ام می باشد 𝜂 .نیز تابع چگالی است که به صورت رابطه تعریف می شود.
) 𝑡𝜂(𝑋𝑡 , 𝜇𝑖,𝑡 , Σ𝑖,
) 𝜇−1⁄ (𝑋 −𝜇 )𝑇 Σ−1 (𝑋 −
𝑡
𝑡
𝑡 𝑡 2

()5-9

1

𝑒1
𝑛/2
(2𝜋) |Σ|2

=

هر زمان که یک قاب جدید یا در اصطالح یک نمونه ی جدید وارد می شود ،مجموعهی
} 𝑡𝑋  {𝑋1 , … ,بروزرسانی می شود و تمام توزیع های موجود به روز رسانی می شوند [ .]4برای ساده
سازی در محاسبات فرض می شود که مقدار ماتریس کواریانس به صورت 𝐼  ∑𝑘,𝑡 = 𝜎 2می باشد .این
بدان معنی است که در فضای رنگ سه ویژگی موجود یعنی مقادیر قرمز ،سبز و مبی از همدیگر مستقل
بوده اند و دارای واریانس یکسان می باشند [.]42
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 Kمعمو ً بر اساس میزان حافظه و توان محاسباتی رایانه بین  3تا  5انت اب می شود [ .]42در
این پایان نامه از نوعی مد م لوط گوسی استفاده می شود به طوری که پارامترهای مد در هر قاب
به طور دائم و به صورت بازگشتی به روز رسانی می شوند و تعداد مولفه های مناسب برای هر پیکسل
توسط مقای زیوکویچ بر اساس روش وفقی توسعه داده شده اند []43و[. ]4
برای به روز رسگگانی پارامترهای مد م لوط گوسگی (وزن ،میانگین و واریانس) ابتدا فاصگگله ی
ماها نوبیس پیکسگل از هر مولفه ی گوسی محاسبه می شود ،یک مقدار مستانه از قبل در حدود 2.5
تعیین شگده اسگت ،این مستانه تعیین می کند که پیکسل مورد نظر به کدام یک از مولفه های گوسی
نزدیک تر اسگت .پارامتری به نام «نزدیکی» تعریف می شگود در صورتی که پیکسل مورد نظر از مقدار
مسگگتانه  2/5کمتر بود مقدار من برابر  0خواهد شگگد در غیر این صگگورت برابر  1می شگگود .البته اگر در
اصگطالح هیچ مولفه نزدیکی به پیکسل مورد نظر وجود نداشت ،یک مولفه ی جدید ساخته می شود،
طبق رابطه ( )7-3و( )8-3و( )9-3به روزرسانی می شوند .فاصله ماها نوبیس بر طبق معادلهی ()6-3
محاسبه می شود.
) 𝑡𝜇 (𝑥𝑡 − 𝜇𝑡 )𝑇 (𝑥𝑡 −
𝜎𝑖 2

()6-9

= 𝐷𝑖 2

اگر  𝐷𝑖 2 < 2.5باشد ،مقدار وزن طبق رابطه ( ،)7-3میانگین طبق رابطه ( )8-3و واریانس طبق رابطه
( )9-3به روزرسانی می شوند.
) 𝑖𝑤 𝑤𝑖+1 = 𝑤𝑖 + 𝛼(𝑜𝑖,𝑡 −

()7-9
()8-9
()3-9

) 𝑖𝜇 𝜇𝑖+1 = 𝜇𝑖 + 𝑜𝑖,𝑡 (𝛼⁄𝑤𝑖 )(𝑥𝑖,𝑡 −
) 𝜎𝑖+1 2 = 𝜎𝑖 2 + 𝑜𝑖,𝑡 (𝛼⁄𝑤𝑖 )((𝑥𝑖 − 𝜇𝑖 )𝑇 (𝑥𝑖 − 𝜇𝑖 ) − 𝜎𝑖 2

در روابط با مقدار 𝑇 𝛼 = 1⁄می باشد که با گذشت زمان تاثیر نمونه های قبلی بر روی پارامترهای با
را کم می کند .بعد از منکه تمام پارامترها بروزرسانی شد ،تمام مولفه ها بر اساس مقدار وزن به صورت
نزولی مرتب می شوند و پس زمینه با استفاده از Bتا مولفه او که باید شرایط رابطه ( )01-3را اربا
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کنند مد می شوند [.]43
𝑏

) 𝑓𝑐 𝐵 = arg 𝑚𝑖𝑛𝑏 ( ∑ 𝑤𝑖 > 1 −

()41-9

𝑖=1

𝑓𝑐 ،بیشترین مقدار داده ای است که می تواند متعلق به تصویر پیش زمینه باشد ،بدون منکه تصویر پس
زمینه دخالتی داشته باشد.

 2-2-2-9نتیجه گیری و نمونه ای از نتایج
یکی از مزایای اسگتفاده از مد م لوط گوسگی ،تطبیق من بر روی تغییرات روشنایی می باشد،
تغییراتی نظیر ،مب و هوا و شرایط جوی که به محض ورود وسیله نقلیه به داخل صحنه و تا زمانی که
از صگحنه خارج شود با من درگیر است .عالوه بر این ،مد گوسی ،کل شی مورد نظر را از روی تصویر
به ما برمی گرداند .نتایج حاصگگل از اعما این روش بر روی تصگگویر در شگگکل  5-3نمایش داده شگگده
است.
روش مد م لوط گوس گی قبل از من که به دقت خوبی در جهت اسگگت راج پس زمینه تصگگویر
برسد ،نیاز به قاب های فراوانی دارد .در پردازش بالدرنگ چون تعداد قاب های موجود محدود است ،به
همین خاطر نتایج پر از نویز خواهد شد.
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(الف)

(ب)

(ج)
شکل  :5-9نتایج حاصل از اعمال مدل مخلوط گوسی( .الف) تصویر رنگی از قاب جاری( .ب) نتیجه مدل
مخلوط گوسی در فضای خاکستری( .ج) تصویر تحت شکل (5ب) در فضای رنگی
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شکل  :6-9قاب اصلی

بنابراین برای از بین بردن نویزهای موجود در صحنه ،یک سری پس پردازش بر روی نتایج حاصل
از مد م لوط گوسی اعما می کنیم .عملگرهای ری ت شناسی نظیر پاک کردن پیکسلهای مجزا،
گسترش شی ،پر کردن حفره های موجود و در مرحلهی مخر فرسایش شی موردنظر می تواند موثر باشد.
در شکل  7-3نتایج اعما این عملگرها نشان داده شده است.
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(الف)

(ب)
شکل  :7-9نتایج اعمال مدل مخلوط گوسی در چند قاب ابتدایی( .الف) نتیجه اعمال این مدل بر روی چند
قاب ابتدایی و وجود نویز بر روی آن( .ب) نتیجه عملگرهای ریخت شناسی بر روی شکل قسمت (ب) جهت
حذف نویز های موجود در تصویر

 9-2-9مقایسه روش های استخراج پس زمینه
دو روش برای مشگکارسازی اشیا در ب ش های قبلی ارائه شد که شامل تفابل تصویر و تفابل
پس زمینه با استفاده از مد م لوط گوسی می باشد .جدو  0-3این روش ها را با هم مقایسه کرده
است و به مزایا و معایب من نیز اشاره شده است.
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جدول  :4-9مقایسه روش تفاضل تصویر با مدل مخلوط گوسی

مقایسه روش های استخراج پس زمینه
شماره

تفاضل تصویر

مدل مخلوط گوسی

4

پیچیدگی در پیاده سازی

-

سهولت در پیاده سازی

+

2

پیچیدگی محاسباتی با

-

پیچیدگی محاسباتی پایین

+

 9قدرتمند در برابر تغییرات نور

+

قدرتمند در برابر تغییرات نور

+

1

برای شناسایی حرکت سریع نیاز به چندین -
قاب دارد.

حرکات را سریعاً شناسایی می +
کند.

5

کل شی را به ما برمی گرداند.

+

کل شی را نمی تواند برگرداند.

6

اشیای کوچک را مشکار نمی کند.

-

اشیای کوچک را مشکار نمی کند- .

7

کارمیی روش بستگی به تعداد قاب ها دارد.

-

برای عملکرد صحی تنها به دو +
قاب نیاز دارد.

-

مد م لوط گوسی از لحاظ محاسباتی پر هزینه است و همچنین نیاز به اطالعات قبلی بیشتری
نسبت به روش دیگر دارد ،ولی دقت نسبتاً خوبی در است راج پیش زمینه از تصویر دارد .برای پیاده
سازی این روش ،نیاز به وجود قاب های زیادی می باشد .یکی از مزایای مد م لوط گوسی این است
که زمانی یک شی وارد صحنه می شود و مدت طو نی ثابت باقی می ماند در این روش این شی را به
عنوان پس زمینه تلقی می کند .اما با توجه به مزایا و معایب مد م لوط گوسی ،در این پایان نامه از
روش تفابل تصویر استفاده شده است .چون اهمیت تش یص وسیله نقلیه به صورت بالدرنگ بسیار
ارجحیت دارد .هر چند که مد م لوط گوسی ،خودرو را با دقت خوبی به طور کامل ار تصویر است راج
می کند .اما با اعما عملگرهای ری ت شناسی نظیر فرسایش و گسترش به دقت نسبتا مطلوبی از
شناسایی خودرو متحرک می رسیم ،چون برای تنظیم دقیق دوربین نیاز به است راج کلی شی داریم تا
بتوانیم از من برای ت مین نقاط محوشوندگی استفاده کنیم .در شکل  8-3روندنمای است راج تصویر
پیش زمینه نشان داده شده است.
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شکل  :8-9روندنمای استخراج تصویر پیش زمینه

 9-9تنظیم دوربین
همانگونه که از قبل اشگاره شگد ،تنظیم دوربین مهمترین قسمت در یک دستگاه بینایی ماشین
اسگت .دقت در تنظیم ،صگحت و درستی کل دستگاه را تضمین می کند ،این بسیار پراهمیت است که
فرایند تنظیم ،سگاده باشگد و نیازی به قرار دادن یک شگی خاص روبروی دوربین نباشگد .اگر ش صی
بدون من که اطالعی از نوع دوربین و از محل نصگگب من داشگگته باشگگد ،ب واهد تصگگاویر ویدیویی را به
صگگورت برون خط ،پردازش کند ،باید از روش خود تنظیم اسگگتفاده کند .خوشگگب تانه صگگحنه های
ترافیکی اطالعات زم برای تحقق این امر را فراهم می کنند .در این ب ش ابتدا نحوهی ت مین نقاط
محوشوندگی ارائه می دهیم و بعد به تعیین پارامترهای داخلی و خارجی دوربین می پردازیم و در انتها
نحوهی جمع موری اطالعات زم نظیر سرعت وسیله نقلیه و تعداد من را بیان می کنیم .در شکل 9-3
روندنمایی از تنظیم دوربین نشان داده شده است.
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شکل  :3-9روندنمای تنظیم دوربین

 4-9-9تخمین نقاط محو شوندگی
یک نقطه ی محوشگونده در یک تصگویر ،از تقاطع خطوط موازی در دنیای واقعی به دست می
مید که از اهمیت فوق العاده ای برای تنظیم دوربین برخوردار اسگگت [ .]44در این قسگگمت ما از یک
روش برای ت مین سه نقطه محو شونده استفاده می کنیم .در شکل  01-3نمایی از نقاط محوشوندگی
یک مکعب نشان داده شده است.
برای سهولت در کار ،چند فربیه ارائه شده است:
 وسیله نقلیه دارای حرکت مستقیم بر روی جاده است.
 نگاشگت وسگیله نقلیه بر روی تصویر دارای دو جهت اصلی است ،یکی در جهت حرکت
من و دیگری در جهت عمود بر حرکت من می باشد.
با استفاده از این مفروبات می توان سه نقطه محو شونده متعامد در صحنه را ت مین زد که به
تفصیل به من می پردازیم .البته فرض دیگری نیز وجود دارد که جاده مستقیم در نظر گرفته شده است
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و یا در عمل دوربین بر روی پیچ ها نصب نشده است .در شکل  00-3نمونهای از نقاط محوشوندگی در
جاده نشان داده شده است.

شکل  :41-9نمایی از نقاط محوشوندگی یک مکعب

شکل  :44-9نمایی از سه جهت غالب به سمت نقاط محوشوندگی

 4-4-9-9تخمین معادالت خط
نقاط محو شگگونده در تصگگویر در دو مرحله ت مین زده می شگگوند .ابتدا مجموعه ای از خطوط
موازی که بر تصگویر نگاشگت یافته اسگت ،باید ت مین زده شود .در مرحله ی بعد ،تقاطع این خطوط
32

موازی به عنوان نقاط محوشگونده معرفی شگوند .فربیاتی که در ابتدا مطرح شد بسیار در مشکارسازی
این خطوط موثرند .لذا زم اسگگت ،از دو روش شگگیب جهت دار هیسگگتوگرام ،برای تعیین جهت غالب
وسگیله نقلیه در تصویر و روش تبدیل هاف مبشاری برای یافتن نقاط تقاطع حاصل از خطوط غالب در
تصویر استفاده کنیم [.]45
4-4-4-9-9

روش شیب جهت دار هیستوگرام

از منجا که به جهت لبه بیشتر از بزرگی من می توان اعتنا کرد ،به همین دلیل در این روش
هیستوگرام مقادیر گرادیان تشکیل می شود ،به طوری که قسمت افقی نمودار ،مقدار زاویه از مقدار 1
تا  361به خود اختصاص می دهد و جهت عمودی نمودار مجموع مقدار اندازه گرادیان در من جهت
خاص را نشان می دهد .در مورد قسمت افقی باید خاطر نشان کرد ،این بازهی بین  1تا  361درجه ،به
بازههایی با فاصله های مساوی تقسیم بندی می شود ،به عنوان مثا اگر تعداد بین ها  4انت اب شود.
این بازه به صورت  1تا  91درجه 91 ،تا  081درجه 081 ،تا  271درجه و  271تا  361درجه تقسیم
بندی می شود .و اگر هم تعداد بازه  9انت اب شود ،طو هر بازه از تقسیم  361درجه به  9یعنی مقدار
 45درجه به دست می مید.
برای استفاده از این روش که در پایان نامه به کار گرفته شده است ،ابتدا بر روی تصویر یک لبه
یاب سگوبل در دو جهت افقی و عمودی اعما می شود ،بعد با استفاده از تابع فاز مقدار جهت بر روی
لبه ها مشگکار می شود .این مقدار لبه به صورت یک ماتریس در برنامه تعریف می شود .بعد با استفاده
از تابع اندازه ،مقدار شگدت گرادیان هر پیکسگل لبه در تصگویر مشگ ص می شود .یک ماتریس هم به
عنوان اندازه گرادیان تعریف می شود.
در مرحله بعد ،با استفاده از تصویر خودرو که در است راج پیش زمینه به دست ممده است ،ابتدا
بر روی هر پیکسل با استفاده از ماتریس لبه ،جهت لبه است راج می شود ،با توجه به مقدار من در بازه
مناسب خود قرار می گیرد .و بعد به اندازهی بزرگی من لبه رای می گیرد .برای تمامی پیکسلهای
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خودرو این عمل انجام می شود .تا یک شکل شبیه شکل  02-3حاصل شود.

شکل  :42-9هیستوگرام گرادیان جهتی

در مرحله بعد با استفاده از شکل  02-3دو بازه یکی برای نقطه محوشوندگی او و دیگری برای
نقطه محوشوندگی دوم یافت میشود .حا برای ت مین دقیق این نقاط نیاز است تا هیستوگرام من
مجددا محاسبه شود .در شکل  02-3بازه بین  1تا  45درجه به عنوان کاندید او برای نقطه محوشوندگی
او انت اب شده است .بنابراین با توجه به شکل 03-3و شکل  04-3می توان نقطه محوشوندگی او
را به طور دقیق محاسبه کرد.

شکل  :49-9هیستوگرام گرادیان جهتی برای یافتن نقطه محوشوندگی اول.
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شکل  :41-9جهت اصلی خودرو در بازه بین  95تا  11درجه.

 2-4-4-9-9تبدیل هاف آبشاری
تبدیل هاف یک روش معروف برای است راج خطوط مستقیم در صحنه می باشد .در این تبدیل
از یک روش به نام رای گیری اسگگتفاده می شگگود .به طوری که با توجه به زاویه و فاصگگله لبه از مبدا،
نقطه مورد نظر در فضگایی به نام فضای انباشته رای داده می شود .تبدیل هاف مبشاری همان گونه که
از عنوان من پیداسگت ،متشگکل از اعما چندین تبدیل هاف بر روی تصگویر می باشد .تبدیل هاف در
مرحله او تنها خطوط مسگگگتقیم را در صگگگحنه پیدا می کند ،اعما این تبدیل در مرحله دوم ،نقاط
تقگاطع خطوط مسگگگتقیم یگافگت شگگگده در مرحله او را پیدا می کند که در اصگگگطالح به من نقاط
محوشوندگی گفته می شود .در مرحله بعدی باز با اعما این تبدیل ،خطوطی که نقاط محوشوندگی را
به هم متصگل می کند ،یافت می شگود ،که به این ها خطوط محوشوندگی گفته میشود .در شکل -3
 05فلوچارتی از من ارائه شده است.
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شکل  :45-9روندنمایی از روش هاف آبشاری.

با توجه به روش هایی که در قسمت قبل توبی داده شد ،به اعما این روش ها می پردازیم .در
ساده ترین حالت یک جادهی مستقیم را در نظر بگیرید ،وسایل نقلیه در بیشتر اوقات در امتداد جاده
حرکت می کنند که اکثر منها هم جهت و یا در خالف جهت همدیگر در حرکت هستند در این حالت
خاص می توان نتیجه گرفت که جهت حرکت وسایل نقلیه با یکدیگر موازی هستند و در نتیجه خطوط
عمود بر این محورها نیز با یکدیگر موازی اند.
همانطور که در مفروبات اشاره شد ،وسیله نقلیه که بر روی تصویر نگاشت شده است ،دارای دو
جهت اصلی یکی در جهت حرکت خودرو است و دیگری در جهت عمود بر من می باشد .بنابراین برای
جداسازی خطوط در وسیلهی نقلیه ،نیاز به است راج دو دسته خطوط است .خطوطی که انعکاس منها
بر روی تصویر در نقاط محو شونده متقاطع هستند.
برای صگحت و درسگتی کار ،برای هر شگی که به عنوان وسیله نقلیه شناخته شده است تنها دو
معادله خط را ت مین می زنیم یکی در جهت حرکت من و دیگری در جهت عمود بر من در نظر گرفته
می شود به جای اینکه از لبه های حساس استفاده کنیم از ترکیب خطوط لبه بهره می گیریم ،ابتدا دو
جهت اصگگلی خطوط را بر اسگگاس هیسگگتوگرام گرادیان جهتی در دو مرحله ت مین می زنیم .برای هر
شگی متحرک در تصویر که به عنوان وسیله نقلیه بر چسب زده شده است .جهت و بزرگی گرادیان در
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هر پیکسگل درون من محاسگبه می شگود .جهت به 𝑁 ب ش تقسگیم می شود و هیستوگرام از مجموع
مقدار بزرگی های لبه های هم راستا در این ناحیه از تصویر تشکیل می شود.
بعد از من ،دو جهت با بزرگترین مقدار به عنوان جهت اصلی من ناحیه در نظر گرفته می شوند.
در مرحله بعد برای منکه نتایج دقیق تر شود ،من دو ب ش را هر کدام دوباره به 𝑁 قسمت تقسیم می
کنیم و دوباره بزرگترین مقادیر را انت اب می کنیم ،که جهت متناطر با من دارای دقت مناسبی است.
در شکل  06-3دو جهت اصلی خودرو نمایش داده شده است.
هر شی که به عنوان وسیله نقلیه شناخته شود ،می تواند دو معادلهی خط متناظر با دو جهت
عمود بر هم در دنیای واقعی ایجاد کند .جهت حرکت وسیله نقلیه این دو معادله را از هم تمیز می دهد.
خطی که جهت من ،به جهت حرکت خودرو در امتداد جاده نزدیکتر باشد ،معاد جهت نقطه
محوشوندگی او و دیگری در جهت عمود بر من و در امتداد نقطه محوشوندگی دوم می باشد.

شکل  :46-9تخمین جهت غالب وسیله نقلیه
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 2-4-9-9تخمین تقاطع
همان گونه که در ب ش قبل اشگگاره شگگد ،در سگگاده ترین حالت می توان از یک خودرو که در
تصویر مشکار شده است ،سه مجموعه خطوط است راج کرد .یکی در جهت حرکت وسیله نقلیه ،دیگری
در جهت عمود بر حرکت وسیله نقلیه و سومین خط در جهت عمود بر این دو بر روی زمین می باشد.
هر شی که به عنوان وسیله نقلیه برچسب زده می شود ،تعداد این مجموعه خطوط افزایش می
یابد .از این سه مجموعه خطوط ،تقاطع خطوط در هر مجموعه ،یک نقطه محو شوندگی را مش ص می
کند .روشهای م تلفی برای است راج نقاط محو شدگی از این سه دسته خط ارائه شده است .همان گونه
که در ب ش های قبلی توبی داده شد ،در این پایان نامه از یک روش به نام تبدیل هاف مبشاری بهره
گرفته شده است .در این روش از یک استراتژی به نام اخذ رای استفاده شده است ،به این صورت که هر
نقطه روی خطوط که بدست ممده است ،می تواند کاندیدی برای انت اب نقاط محوشوندگی باشد .با
استفاده از این روش میتوان نقطه محوشوندگی در جهت حرکت وسیله نقلیه و در جهت عمود بر حرکت
من را محاسبه کرد که به ترتیب برابر با )  (𝑢0 , 𝑣0و )  (𝑢1 , 𝑣1می باشد.
این ابهام وجود دارد که چه لزومی دارد برای تنظیم دوربین از تش یص نقاط محوشوندگی
استفاده کنیم .همانطور که می دانیم ،نقاط محو شوندگی از تقاطع خطوط موازی در دنیای واقعی و
انعکاس منها بر تصویر بدست می مید .پس اگر رابطه ای بین یک نقطه در تصویر و نقطه متناظر من در
دنیای واقعی وجود داشته باشد ،می توان به نقطه محوشوندگی دست پیدا کرد ،روابط مربوطه در پیوست
ب ممده است .می توان از روی نقاط محو شوندگی که در اختیار است ،رابطه بین دنیای واقعی و تصویر
را بدست بیاوریم .در ادامه پس از بیان مد دوربین به رابطهی نقاط محوشونده با دنیای واقعی می
پردازیم.
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 2-9-9تعیین پارامترهای داخلی و خارجی دوربین
در شکل  07-3مکان دوربین از دید کنار نسبت به جاده و مکان دوربین از دید با نسبت به
جاده نشان داده شده است .قبل از اینکه به چگونگی تعیین پارامترهای دوربین ،پرداخته شود ،مد
دوربین را کمی تشری می کنیم.

 4-2-9-9مدل دوربین
یک رابطه بین یک نقطه در دنیای واقعی (𝑋𝑤 , 𝑌𝑤 , 𝑍𝑤 ) ،و نقطه معاد من بر روی تصویر
) 𝑚𝑖𝑦  (𝑥𝑖𝑚 ,وجود دارد ،این رابطه از برب پارامترهای داخلی و خارجی دوربین محاسبه می شود که
در رابطه ( )00-3و رابطه ( )02-3به من اشاره شده است:

()44-9

𝑤𝑋
𝑢
] 𝑤𝑌 [ 𝑡𝑥𝑒𝑀 𝑡𝑛𝑖𝑀 = ] 𝑣 [
𝑤𝑍
𝑤
1

()42-9

𝑢⁄
𝑚𝑖𝑥
] 𝑤 𝑣 [ = ] 𝑦[
𝑚𝑖
𝑤⁄

در رابطه ( ، 𝑀𝑖𝑛𝑡 ،)03-3پارامترهای داخلی ،در رابطه ( ، 𝑀𝑒𝑥𝑡 ،)04-3پارامترهای خارجی
تشری شده است:
()49-9

𝑥𝑂
] 𝑥𝑂
1

0
𝑦𝑓
0

𝑥𝑓−
𝑀𝑖𝑛𝑡 = [ 0
0

()41-9

𝑥𝑇 𝑟13
]𝑇|𝑅[ = ] 𝑦𝑇 𝑟23
𝑧𝑇 𝑟33

𝑟12
𝑟22
𝑟32

𝑟11
𝑟
= [ 21
𝑟31

در این روابط ) 𝑦𝑂  (𝑂𝑥 ,مرکز تصویر است .مقادیر 𝑦𝑥𝑟 مقادیر ماتریس چرخش است.
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𝑡𝑥𝑒𝑀

𝑓

در رابطه ) 𝛼 = 𝑥⁄𝑓 ، )03-3به عنوان بریب مقیاس تعریف می شود .در روابطی که اشاره
𝑦

شگد ،پارامترهای داخلی و خارجی تشگری شد ،اثبات کامل این روابط در پیوست ب اشاره شده است.
برای سهولت کار در ت مین سرعت وسیله نقلیه فربیاتی ارائه شده است که عبارتند از:
 .0سط جاده صاف و مستقیم است.
 .2زاویه چرخش دوربین صفر است.
 .3نقطه اصلی در مرکز تصویر است []27و[.]28
 .4بریب مقیاس برابر یک می باشد(𝛼 = 1).
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(الف)

(ب)
شکل  :47-9دستگاه مختصات مورد استفاده( .الف) مکان دوربین دید از کنار نسبت به جاده( .ب) مکان
دوربین از دید باال نسبت به جاده [.]16
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 2-2-9-9تعیین پارامترهای تنظیم
با توجه به شکل  07-3زاویه 𝜃 نیاز است ،تا دوربین هم راستا با جهت جاده شود .فربیاتی که
تا به حا ارائه شد .سه پارامتر را برای نگاشت از دنیای واقعی به تصویر باقی می گذارد که عبارتند از:
 .0فاصله ی کانونی)𝑓(
 .2ارتفاع دوربین از روی جاده )(ℎ
 .3زاویه کجی )𝜑(

با توجه به اثباتی که در پیوست ب ارائه شده است ،این سه پارامتر از روابط زیر محاسبه می شود:
𝑓 = √−𝑣0 2 − 𝑢0 𝑢1

()45-9

−𝑣0
)
𝑓

()46-9

( 𝜑 = 𝑡𝑔−1

𝜑𝑠𝑜𝑐 −𝑢0
( 𝜃 = 𝑡𝑔−1
)
𝑓

()47-9

کامالً مش ص است به وسیله دو نقطه محو شوندگی (𝑢0 , 𝑣0 ) ،و )  (𝑢1 , 𝑣1می توان پارامترهای
مورد نیاز برای تنظیم را محاسبه کرد و همچنین به اثبات می رسد ،که مقدار  𝑣0 = 𝑣1است ،یعنی
نقاط محوشوندگی بر روی یک خط موازی قرار می گیرد که به من خط محوشوندگی 0گفته می شود.
البته باید توجه کرد که مقادیر نقاط محوشوندگی برحسب مرکز تصویر به عنوان نقطه مبدا محاسبه می
شود.

Vanishing line
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 9-9-9جمع آوری اطالعات وسیله نقلیه
در این قسمت به جمع موری اطالعات نظیر سرعت و تعداد ماشین های عبوری خواهیم پرداخت.

 4-9-9-9تخمین سرعت وسیله نقلیه
درحا حابگر دوربین تنظیم شگده است ،محل پیکسل یک وسیله نقلیه در تصویر (𝑢, 𝑣) ،می
باشگد .که این نقطه در دنیای واقعی بر روی )𝑦  (𝑥,نگاشگت می شود ،البته توجه داشته باشید ،که بر
روی جاده مقدار  𝑧 = 0درنظر گرفته می شود .در صورتی که ارتفاع  ℎمعلوم باشد ،می توانیم مقادیر
𝑥 و 𝑦 را از رابطه ( )08-3و رابطه ( )09-3محاسبه کنیم.
()48-9

𝑢ℎ
𝜑 𝑣 cos 𝜃 + 𝑓 sin

=𝑥

()43-9

)𝜑 ℎ(𝑓 − 𝑣 tan
𝜑 𝑣 + 𝑓 tan

=𝑦

بگا توجگگه بگگه رابطگگه ( )21-3می توان سگگگرعگگت وسگگگیلگگه نقلیگگه را محگگاسگگگبگگه کرد ،البتگگه
𝑒𝑡𝑎𝑟 𝑒𝑚𝑎𝑟𝑓 𝜏 = 1⁄درنظر گرفته می شود:
√(𝑥1 − 𝑥0 )2 + (𝑦1 − 𝑦0 )2
𝑡

()21-9

=𝑣

نقطه )  (𝑥0 , 𝑦0مکان وسگگیله نقلیه در قاب قبلی و مقدار )  (𝑥1 , 𝑦1مکان وسگگیله نقلیه در قاب
جاری می باشد .در شکل  08-3نمونهای از تش یص سرعت خودرو نمایش داده شده است.
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شکل  :48-9تشخیص سرعت خودرو.

 2-9-9-9محاسبه ی تعداد وسایل نقلیه عبوری
در ب ش قبل وسیله نقلیه توسط روش تفابل تصویر به صورت بالدرنگ است راج شد .حا هدف
دیگری که در این پایان نامه دنبا می شود ،یافتن تعداد خودرو های عبوری از ناحیه مورد عالقه می
باشد .روندنمایی از نحوه ت مین تعداد خودروهای عبوری در یک محدوهی زمانی در شکل  09-3نشان
داده شده است .که به صورت زیر قابل پیاده سازی است:
 .0ابتدا توسط روش تفابل تصویر ،تصویر پیش زمینه خودرو مشکار می شود.
 .2با اعما یک مستانهگذاری دودویی نویزهای موجود حذف می شوند.
 .3با اعما عملگر فرسگگگایش و گسگگگترش با کرنل های متفاوت می توان یک لکه تقریبا
پیوسته ایجاد کرد.
 .4در این مرحله با استفاده از روش مولفه های متصل خودرو به صورت پیوسته ایجاد می
شود.
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 .5با استفاده از تابع ممان ،مرکز کانتور ت مین زده می شود.
 .6در این مرحله از میانگین بلوکی کانتور به عنوان ویژگی دیگر استفاده می شود.
 .7در این مرحله یک ماتریس به نام رویداد تعریف می شود که به صورت شکل  21-3می
باشگگد .در این ماتریس در هر سگگطر من مرکز کانتور و میانگین بلوکی کانتور به عنوان
ویژگی هر خودرو ابافه می شود.
 .8ابتدا بررسگگگی می شگگگود که میا این کانتور اولین اسگگگت اگر جواب مثبت بود ،مقادیر
اسگگت راج شگگده از کانتور به ماتریس رویداد ابگگافه می شگگود .در غیر این صگگورت این
مقادیر با مقادیر داخل ماتریس رویداد مقایسه می شود.
 .9در این مرحله اگر تطبیق بین این دو مقدار وجود داشگگت ،مولفههای ماتریس با مقادیر
جدید بروزرسگانی می شگود .در غ یر این صورت اگر کل مولفه های ماتریس چک شده
بود .این مقدار به عنوان کانتور جدید به ماتریس ابگگافه می شگگود .در غیر این صگگورت
مقدار کانتور با مقادیر دیگر ماتریس چک می شود.

شکل  :43-9روندنمای تخمین تعداد خودروهای عبوری در یک بازه زمانی.
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شکل  :21-9ماتریس رویداد.

در شگکل  20-3نمونه ای از شگمارش خودرو به صگورت بالدرنگ نشان داده شده است .از ابتدا تعداد
خودروهایی که در تصگویر مشگکار شگده است ،در گوشه سمت راست تصویر با رنگ زرد مش ص شده
است .در شکل  22-3نیز خودروهای مشکار شده به طور مجزا ترسیم شده است.

شکل  :24-9تعقیب خودرو و شمارش آن.
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شکل  :22-9شمارش خودرو.
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 4-1مقدمه
در فصل قبل ،مراحل زم برای ت مین سرعت وسیله نقلیه تشری شد .که شامل است راج شی
متحرک ،تنظیم دوربین و در انتها ت مین سرعت بود .در این فصل نتایج هرکدام از این مراحل نشان
داده می شود و در انتها سرعتی که توسط الگوریتم ت مین زده می شود و همچنین تعداد منها را بررسی
می کنیم .قبل از بررسی ابتدا پایگاه داده ای که از من استفاده شد ،معرفی می شود.

 2-1پایگاه داده
در این پایان نامه از تصگاویر ویدئویی دانشگاه چک استفاده شده است [ .]47طو ویدیو حدود
 3دقیقه و ابعاد هر قاب من  854×481پیکسگل اسگت .این تصاویر دارای  5گروه اصلی است به طوری
که هرکدام رنگی و از کیفیت خوبی برخوردار اسگگت .در شگگکل  0-4دو قاب م تلف از این تصگگاویر را
مشاهده می کنید.
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(الف)

(ب)
شکل  :4-1نمونه ای از تصاویر ویدئویی در دو قاب متفاوت( .الف)تصویر ویدئویی در قاب ( .411ب) تصویر
ویدئویی در قاب .911

 9-1بررسی نتایج
در اولین مرحله باید شگی متحرک است راج شود .برای نیل به این هدف از روش تفابل تصویر
اسگتفاده کردیم .بعد از اسگت راج این شی ،عملیات ری ت شناسی برای حذف نویز بر روی این تصاویر
اعما شد.
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در دومین مرحله ،نیاز به تنظیم دوربین است .که این روش توسط است راج نقاط محوشوندگی
انجام شده است .برای است راج این نقاط ،زم است بر روی تصویر یک لبه یاب (سوبل) در دو جهت
افقی و عمودی اعما شود .بعد با استفاده از نتایج فاز ،لبه ها با زوایای م تلف رنگ بندی می شوند ،به
طوری که لبه های  0° < 𝜃 < 45°با رنگ مبی ،لبه های  45° < 𝜃 < 90°با رنگ فیروزه ای ،لبه های
 90° < 𝜃 < 135°با رنگ سبز و لبه های  135° < 𝜃 < 180°با رنگ زرد مش ص می شوند.
همانگونه که در شگکل نمونه ای از این فرمیند را مشگاهده می کنید ،لبه های در یک راستا ،با
چشگم به راحتی قابل تمییز اسگت و می توانید نقاط محو شوندگی که از امتداد خطوط موازی حاصل
می شگوند را به سادگی مشاهده کنید ،در شکل تنها لبه های  0° < 𝜃 < 180°رنگ بندی شده اند.
زیرا با توجه به تصویر ،دو نقطه محو شوندگی در بازه  1تا  081می باشند.

شکل  :2-1رنگ بندی جهت های مختلف

بعد از مشگکارسگازی لبه ها با اسگتفاده از روش هیستوگرام جهتی و در مرحله بعد با استفاده از
تبدیل هاف مبشگگاری ،دو نقطه محو شگگوندگی )  (𝑢0 , 𝑣0و )  (𝑢1 , 𝑣1پیدا می شگگود .در شگگکل 3-4
نمونهای از نحوه اسگت راج این دو نقطه نمایش داده شگده اسگت .همچنین در تصویر شکل  4-4نحوه
محاسبه نقاط محوشوندگی با استفاده از روش هیستوگرام گرادیان جهتی به نمایش درممده است.
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شکل  :9-1نحوه استخراج دو نقطه محوشوندگی[]94

شکل  :1-1محاسبه نقاط محوشوندگی از طریق هیستوگرام گرادیان جهتی
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بعد از محاسبه ی دو نقطه )  𝑉𝑝0 = (𝑢0 , 𝑣0و )  𝑉𝑝1 = (𝑢1 , 𝑣1دوربین مدرج می شود .ابتدا
با توجه به رابطه ی پارامترهای 𝑓  𝜑 ،و 𝜃 محاسبه می شود .با فرض 𝑚 ℎ = 5سرعت محاسبه می
شود .نمونه ای از تش یص سرعت در شکل 5-4مشاهده می کنید.

شکل  :5-1تخمین سرعت خودرو

در جدو  0-4و جدو  2-4ت مین سگرعت خودرو در رشگته ویدیویی او و دوم نشان داده
شده است .در این جدو مقادیر سرعت محاسبه شده با سرعت اندازهگیری شده توسط اندازه خطهای
روی بزرگراه مقایسگه شگده است و مقدار خطا محاسبه می شود .در جدو  3-4فاصله کانونی تصاویر
ویدیویی در  5گروه متفاوت ت مین زده شگگده اسگگت .جدو  4-4مقدار زمان زم برای ت مین نقطه
محوشگوندگی نمایش داده شگده است .در جدو  5-4پارامترهای تنظیم دوربین در ویدیوی شماره 0
محاسگبه و مقدار خطای من ذکر شگده اسگت و در جدو  6-4همین پارامترها برای ویدیوی شماره 2
حساب شده است.
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جدول  :4-1دقت تخمین سرعت در رشتهی ویدیویی شماره 4

جدول  :2-1دقت تخمین سرعت در رشتهی ویدیویی شماره 2
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جدول  :9-1مقایسه فاصله کانونی درتصاویر ویدیویی مختلف

گروه

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

𝒇)پیکسل(

745

691

813

831

851

درصد خطا

8.3

4.5

9.5

8.9

00

جدول  :1-1زمان الزم برای محاسبه نقاط محوشوندگی اول و دوم

تفکیک پذیری

شدت ترافیک

𝟏𝑷𝑽

𝟐𝑷𝑽

181*851

متوسط

 71ثانیه

 271ثانیه

جدول  :5-1تخمین پارامترهای تنظیم دوربین در ویدیو شماره 4

ویدیو

شماره 4

پارامترها

مقادیر واقعی

مقادیر اندازه گیری

فاصله کانونی(پیکسل)

427

523

زاویه با خط افق(درجه)

05

26.3

زاویه با امتداد جاده(درجه)

02
_

08.3

خطا(فاصله کانونی)

%08.4

جدول  :6-1تخمین پارامترهای تنظیم دوربین در ویدیو شماره 2

ویدیو

شماره 2

پارامترها

مقادیر واقعی

مقادیر اندازه گیری

فاصله کانونی(پیکسل)

897

800

زاویه با خط افق(درجه)

03.5

00.4

زاویه با امتداد جاده(درجه)

20
_

07.4

خطا(فاصله کانونی)
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%9.3

در شگکل  6-4تصگویری از شگمارش تعداد خودروهای عبوری نشان داده شده است .در قسمت
با ی سمت راست تصویر تعداد خودروهای عبوری در یک بازه زمانی معین نشان داده شده است.

شکل  :6-1تصویر تعداد خودروهای عبوری

 1-1نتیجه گیری
در سگگا های اخیر نظارت ترافیکی و جمع موری اطالعات ترافیکی نظیر سگگرعت خودرو ،حجم
ترافیک بسگیار فراگیر شگده اند .همین امر تنظیم دوربین برای بدسگگت موردن سگگرعت وسیله نقلیه را
بسگیار حسگاس و پراهمیت کرده است .بسیاری از محققان روش های م تلفی برای تنظیم دوربین در
مقا ت م تلف ارائه داده اند.
در این پایان نامه برای تنظیم دوربین از دو نقطه محوشگگوندگی اسگگتفاده شگگد .فرمیند تنظیم
دوربین یک فرایند ظریف و حسگگاس اسگگت که به مراقبت های زیادی نیاز دارد تا اطمینان دقیقی از
نتایج من حاصگل شگود .بعد از تنظیم دوربین توانستیم ارتباط بین پیکسل های تصویر و مقدار فواصل
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در دنیای واقعی را پیدا کنیم .همین امر کار ما را در بدسگت موردن سگرعت وسگایل نقلیه مسان کرد و
هدف دیگری که در این پایان نامه به دنبا من بودیم ،شمارش خودروهای عبوری از ناحیه مورد عالقه
اسگت که این امر با اسگتفا ده از عملگرهای ری ت شگناسگی و استفاده از روش تفابل تصویر به عنوان
است راج کننده خودرو امکان پذیر است.
روشگی که در این پایان نامه ارائه شگگده اسگگت ،قادر به شگگناسگگایی وسگیله نقلیه در یک تصگگویر
ویدئویی می باشگگگد ،تصگگگویری که توسگگگط یک دوربین از یک بزرگراه برگرفته شگگگده اسگگگت .تمامی
الگوریتمهای موردنظر با اسگتفاده از زبان  C++و به کمک کتاب انه  Opencvپیاده سگازی شده است.
دلیل استفاده از این نرم افزار به دلیل سرعت با در پردازش تصاویر ویدیویی می باشد که ما را ت مین
بالدرنگ سرعت کمک شایانی می کند.

 5-1پیشنهادات و کارهای آینده
 در این پایان نامه ،جهت است راج شی متحرک از روش تفابل تصویر استفاده شده است ،این
روش عملکرد نسگگگبتگاً خوبی در نیگل به این هدف دارد .ولی برای با بردن دقت می توان با
استفاده از پایگاه داده مربوط به خودرو و بهره گیری از یک طبقه بند مبشاری خودرو موردنظر
را مشکار کرد و دیگر درگیر چالشی مثل سایه ن واهیم شد و سرعت محاسبات نیز با خواهد
رفت.
 در مرحله مخر برای تمیز دادن خودروهای موجود در صحنه ،می توان از یک معیار برای تطبیق
منها استفاده کرد .به طوری که با معیاری نظیر مکان خودرو در م تصات دنیای واقعی و اعما
یک مستانهی دل واه به من مش ص شود که کدام خودرو در قاب فعلی متناظر چه خودروی
دیگری در قاب قبلی می باشد.
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 همچنین می توان در این پایان نامه طبقه بندی وسیله نقلیه نیز ابافه کرد تا دقیقاً مش ص
شود که وسیله موردنظر میا خودرو ،کامیون ،وانت و حتی موتور است.
 برای کارهای مینده می توان ،در کل روز این نوع روش را بسگگط داد ،به عنوان مثا دسگگتگاه
بتواند در شگب ،سگرعت خودروهای موجود را ت مین بزند و همچنین در شرایط مب و هوایی
متفاوت (بارانی ،برفی و مفتابی) این الگوریتم به کار خود ادامه دهد.
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دمل دور ن

أ 4-تشکیل تصویر
از دیدگاه هندسی ،دوربین وسیله ای است که صحنه در فضای سه بعدی را به یک تصویر دو
بعدی منعکس می کند .همان گونه که در زندگی روزمره خود با من برخورد می کنیم ،تغییر مکان و
جهت دوربین ،تصویر متفاوتی برای ما ایجاد می کند .ما نیاز به ایجاد یک رابطه بین تصویر دو بعدی و
صحنه ی سه بعدی داریم .پارامترهای دوربین به دو دسته تقسیم بندی می شوند:
 پارامترهای داخلی  :0این پارامترها نقاط  3بعدی را به تصویر  2بعدی نگاشت می دهند.
 پارامترهای خارجی : 2این پارامترها نمایش دهنده جهت و موقعیت دوربین نسبت به
صحنه می باشند.
در شکل نحوه تشکیل تصویر ،به نمایش درممده است.

صحنه سه بعدی

تصویر دوبعدی

شکل أ :4 -نحوه تشکیل تصویر

Extrinsic

2

Intrinsic
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0

أ 2-مدل دوربین روزنه ای

4

ابتدا بدون توجه به موقعیت دوربین ،نگاهی به مد دوربین می اندازیم .در شکل مقدار 𝑓 ،
فاصلهی کانونی 2لنز می باشد ،که مقدار فاصله ی صفحه ی تصویر از لنز دوربین محسوب می شود.
مرکز لنز ،نقطه ای است که تمام اشعه های نوری از من عبور می کند .همانطور که در شکل أ 2 -مشاهده
می کنید ،تصویری که بر روی صفحه ی تصویر بدست ممده است ،معکوس می باشد .در دستگاه دوربین
روزنه ای محوری که در راستای محور نوری است و لنز دوربین را قطع کند ،محور  Zمی باشد.

(الف)

صفحه تصویر𝒇 = 𝒛

(ب)
شکل أ :2 -معادل سازی دو تصویر( .الف) ایجاد تصویر در مدل روزنه ای( .ب) معادل قسمت (الف) برای
مثبت شدن مکان تشکیل تصویر.

با این توصیف ،صفحه تصویر در مکان 𝑓 𝑧 = −و لنز دوربین در 𝑓 = 𝑧 قرار گرفته است .برای
اینکه از دسگت مقدار منفی خالص شویم ،یک معاد سازی انجام شده است که در شکل أ 2-مشاهده
می کنید.

Focal length

2

Pin hole
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0

y
)𝒁 𝑷(𝑿, 𝒀,

x

)𝒚 𝒑(𝒙,

شکل أ :9 -اثر پرسپکتیو

Z

أ 9-انعکاس پرسپکتیو
همانگونه که در شکل أ 3 -نمایش داده شده است ،هدف ما این است که تصویر یک نقطه به نام
 Pدر مکان )𝑍  (𝑋, 𝑌,در دنیای واقعی بر روی م تصات تصویر را تحت اثر پرسپکتیو محاسبه کنیم،
با توجه به معاد سگازی که در ب ش قبل انجام شگد ،در حا حابگر صفحه تصویر بر روی 𝑓 = 𝑧
قرار دارد .با توجه شکل می توان از قضیه ی تالس به روابط (أ )0-و (أ )2-رسید:
𝑥
𝑧
𝑦
𝑓=𝑦
𝑧
𝑓=𝑥

(أ)4-
(أ)2-

أ 1-پارامترهای دوربین
تمام داستان مد دوربین عبارتست از:
 نگاشت از دنیای واقعی به دوربین
 نگاشت از دوربین (سه بعدی) به تصویر قاب (0دو بعدی)

Image frame
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0

همانگونه که از قبل اشاره شد ،پارامترهای دوربین به دو دسته تقسیم می شوند:
 .0پارامترهای داخلی :شامل مش صات دوربین و جمع کننده ی قاب 0می باشد که توسط
کارخانه تعیین می شود.
 .2پارامترهای خارجی :مکان و جهت دوربین نسگگبت به صگگحنه ی موردنظر را تعیین می
کند.
قبل از اینکه ،پارامترهای داخلی و خارجی را به تفضیل بیان کنیم ،چهار نوع دستگاه م تصات
تعریف می کنیم:
م تصات قاب ، (𝑥𝑖𝑚 , 𝑦𝑖𝑚 ) : 2که واحد من پیکسل می باشد.
م تصات تصویر (𝑥, 𝑦) : 3که واحد من میلی متر می باشد.
م تصات دوربین(𝑋, 𝑌, 𝑍) : 4
م تصات دنیای واقعی(𝑋𝑤 , 𝑌𝑤 , 𝑍𝑤 ) : 5
شکل أ 4-نحوه ی تبدیل یک نقطه در دنیای واقعی را به یک نقطه در تصویر تشری کرده است.

Camera coordinate
World coordiante

4

0

5

2

Frame grabber
Image frame
3
Image coordinate
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چارچوب تصویر
دوربین

جهان واقعی

جمع کننده چارچوب

شکل أ :1 -شکل نحوه ی تبدیل یک نقطه در دنیای واقعی

أ 4-1-پارامترهای داخلی
این پارامترها شگامل مرکز تصویر ) 𝑦𝑂  ، (𝑂𝑥 ,سایز موثر پیکسل (واحد میلی متر) ) 𝑦𝑆 (𝑆𝑥 ,
و فاصله ی کانونی 𝑓 می باشد.
دستیابی به این پارامترها ،دو نگاشت زم است:
• نگاشگت از فضگای سگه بعدی به فضگای دو بعدی تصویر ،که از روابط (أ)0-و (أ)2-تبعیت می
کند.
• نگاشت از تصویر به قاب ،که مطابق روابط (أ)3-و (أ)4-محاسبه می شود.
(أ)9-

𝑥𝑆) 𝑥𝑜 𝑥 = −(𝑥𝑖𝑚 −

(أ)1-

𝑦𝑆) 𝑦𝑜 𝑦 = −(𝑦𝑖𝑚 −

شکل أ 5 -نحوه نگاشت در داخل دوربین را توصیف می کند.
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شکل أ :5 -نحوه ی نگاشت در داخل دوربین

پارامتر داخلی دیگری به نام اعوجاج لنز وجود دارد که بصورت اعوجاج شعاعی مد می شود در
شگگکل نمونه های م تلفی از اعوجاج لنز را به نمایش گذاشگگته اسگگت .همچنین نحوه محاسگگبه ی این
اعوجاج از طریق روابط (أ )5-و (أ )6-می باشد .البته با فرض اینکه  𝑟 2 = 𝑥𝑑 2 + 𝑦𝑑 2باشد.
(أ)5-

) 𝑥 = 𝑥𝑑 (1 + 𝑘1 𝑟 2 + 𝑘2 𝑟 4

(أ)6-

) 𝑦 = 𝑦𝑑 (1 + 𝑘1 𝑟 2 + 𝑘2 𝑟 4

شکل أ :6 -انواع اعوجاج لنز

أ 2-1-پارامترهای خارجی
این پارامترها به دو دسته تقسیم می شوند:
 ماتریس انتقا سگگه بعدی 𝑇 که مکان نسگگبی م تصگگات دوربین نسگگبت به م تصگگات
جهان را محاسبه می کند.
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 ماتریس چرخش سه بعدی  𝑅3∗3که یک ماتریس متعامد می باشد.
قبل از منکه به تشگری این دو ماتریس پرداخته شود ،نحوه ی نمایش بردارهای سه بعدی و دو
بعدی را نشان می دهیم:
𝑥
 یک نقطه در تصویر :بردار دو بعدی که با ]𝑦[ = 𝑃 نمایش داده می شود.
 یک نقطه در صحنه :بردار سه بعدی که با 𝑇)𝑍  𝑃 = (𝑋, 𝑌,نمایش داده می شود.
 بردار انتقا  :بردار سه بعدی که با 𝑇) 𝑧𝑇  𝑇 = (𝑇𝑥 , 𝑇𝑦 ,نمایش داده می شود.

أ 4-2-1-ماتریس چرخش
این ماتریس دارای  9عنصگر می باشد ،ماتریس  Rمتعامد می باشد ،یعنی از رابطه (أ )7-پیروی
می کند.
𝐼 = 𝑅 𝑇 𝑅 = 𝑇 𝑅𝑅

(أ)7-

این ماتریس طبقه رابطه (أ )8-نمایش داده می شود:
𝑟11 𝑟12 𝑟13
] 𝑟22 𝑟23
𝑟31 𝑟32 𝑟33

(أ)8-

𝑅 = [𝑟21

برای تولید این ماتریس سه نوع چرخش ،حو سه محور 𝑥 و 𝑦 و 𝑧 باید صورت گیرد ،بنابراین
از رابطه (أ )9-پیروی می کند:
𝑦𝑅 𝛽𝑅 𝛼𝑅 = 𝑅

(أ)3-

که در شکل أ 7-نحوه ی چرخش را مشاهده می کنید.
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شکل أ :7 -نحوه چرخش حول  9محور

أ 4-4-2-1-ماتریس چرخش حول محور 𝑤𝑍

شکل أ 8-نحوه چرخش حو محور 𝑤𝑍  ،کامالً تشری داده شده است.

(ب)

(الف)

شکل أ :8 -نحوه ی چرخش حول محور 𝒘𝒁 (الف) چرخش 𝛄 حول محور 𝒘𝒁 در مرحله ی اول ب) چرخش
𝛄 حول محور 𝒘𝒁 در مرحله دوم

با توجه به شکل أ 8-ماتریس 𝛾𝑅 از رابطه (أ )01-محاسبه می شود.
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cos 𝛾 − sin 𝛾 0
]cos 𝛾 0
0
0
1

𝛾 𝑅𝛾 = [sin

(أ)41-

أ 2-4-2-1-ماتریس چرخش حول محور 𝑤𝑌

شکل أ 9-نحوه چرخش حو محور  ،Y Wکامالً تشری داده شده است.

(ب)

(الف)

شکل أ :3 -چرخش حول محور 𝒘𝒀( .الف) چرخش 𝛃 حول محور 𝒘𝒀 در مرحله ی اول ب) چرخش 𝛃
حول محور 𝒘𝒀 در مرحله دوم

با توجه به شکل أ 9-ماتریس 𝛽𝑅 از رابطه (أ )00-محاسبه می شود.
𝛽 cos 𝛽 0 − sin
1
] 0
𝛽 sin 𝛽 0 cos

𝑅𝛽 = [ 0

(أ)44-

أ9-4-2-1-ماتریس چرخش حول محور 𝑤𝑋

شکل أ 01-نحوه چرخش حو محور 𝑤𝑋  ،کامالً تشری داده شده است .با توجه به شکل أ01-
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ماتریس 𝛼𝑅 از رابطه (أ )02-محاسبه می شود.
0

0

1

]𝛼 𝑅𝛼 = [0 cos 𝛼 − sin

(أ)42-

𝛼 cos

𝛼 0 sin

در انتها از برب  3ماتریس 𝛼𝑅 و 𝛽𝑅 و 𝛾𝑅 ماتریس چرخش  Rمحاسبه می شود.

(ب)

(الف)

شکل أ :41-چرخش حول محور 𝒘𝑿( .الف) چرخش 𝛂 حول محور 𝒘𝑿 در مرحله ی اول ب) چرخش 𝛂
حول محور 𝒘𝑿 در مرحله دوم

أ 2-2-1-ماتریس انتقال
𝑥𝑇
به صگورت ] 𝑦𝑇[ = 𝑇 محاسگبه می شود ،که مکان نسبی بین دو دستگاه م تصات دوربین و
𝑧𝑇
جهان واقعی را توصیف می کند.
حا می توان با استفاده از نس ه خطی اثر پرسپکتیو ،یک نقطه در فضای سه بعدی جهان را بر
یک نقطه در فضای سه بعدی دوربین مد کنیم .که می توان از رابطه (أ )03-برای این نگاشت استفاده
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کرد به طوری که نقطه 𝑇)𝑍  𝑃 = (𝑋, 𝑌,در فضای دوربین و نقطه 𝑇) 𝑤𝑍  𝑃𝑤 = (𝑋𝑤 , 𝑌𝑤 ,در
فضای جهان فرض می شود.

(أ)49-

𝑥𝑇 𝑅1 𝑇 𝑃𝑤 +
𝑥𝑇 𝑟11 𝑋𝑤 + 𝑟12 𝑌𝑤 + 𝑟13 𝑍𝑤 +
] 𝑦𝑇 𝑃 = 𝑅𝑃𝑤 + 𝑇 = [ 𝑟21 𝑋𝑤 + 𝑟22 𝑌𝑤 + 𝑟23 𝑍𝑤 + 𝑇𝑦 ] = [𝑅2 𝑇 𝑃𝑤 +
𝑧𝑇 𝑟31 𝑋𝑤 + 𝑟32 𝑌𝑤 + 𝑟33 𝑍𝑤 +
𝑇 𝑅 𝑇𝑃 +
𝑧

𝑤

3

با توجه به روابط (أ )0-و (أ )2-و روابط (أ )3-و (أ )4-می توان به معاد ت خطی کلی دست پیدا کرد،
که ماتریس افکنش 0نامیده می شود و از رابطه (أ )04-محاسبه می شود .که در این رابطه ماتریس
𝑡𝑛𝑖𝑀 مربوط به پارامترهای داخلی می باشد ،که از رابطه (أ )05-پیروی می کند.

𝑤𝑋
𝑥1
𝑌
] 𝑤 [ 𝑡𝑥𝑒𝑀 𝑡𝑛𝑖𝑀 = ] [𝑥2
𝑤𝑍
𝑥3
1

(أ)41-

همچنین 𝑡𝑥𝑒𝑀 ماتریس مربوط به پارامترهای خارجی می باشگگد و از رابطه (أ )06-محاسگگبه
می شود .برای محاسبه نقطه ) 𝑚𝑖𝑦  (𝑥𝑖𝑚 ,از بردار ]  [𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3رابطه (أ )07-پیشنهاد می شود.

(أ)45-

(أ)46-

𝑥𝑂
] 𝑥𝑂
1

0
𝑦𝑓
0

𝑥𝑓−
=[ 0
0

𝑡𝑛𝑖𝑀

𝑥𝑇 𝑟13
] 𝑦𝑇 𝑟23
𝑧𝑇 𝑟33

𝑟12
𝑟22
𝑟32

𝑟11
= [𝑟21
𝑟31

𝑡𝑥𝑒𝑀

𝑥1
𝑥⁄
𝑚𝑖𝑥
] [𝑦 ] = [𝑥 3
2⁄
𝑚𝑖
𝑥3

(أ)47-

Projective
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0

پی
س
و تب
تن
ظی
بی
م دور ن

قبل از من که به روش تنظیم دوربین از طریق نقاط محو شوندگی بپردازیم ،پارامترهایی که جهت
تنظیم دوربین زم است ،را بررسی می کنیم.

ب 4-مدل دوربین
یک دوربین روزنه ای که از جاده ای مستقیم و مسط تصویربرداری می کند را تصور کنید .فرض
می شود که پیکسلها مربعی باشند ) .(𝛼 = 1زاویه چرخش برابر صفر و نقطه اصلی در مرکز تصویر
می باشد .دو دستگاه م تصات در شکل ب 0-به نمایش درممده است .دستگاه م تصات دوربین که
مرکز من در نقطه ی اصلی صفحه ی تصویر قرار گرفته است .دارای دو محور 𝑐𝑥 و 𝑐𝑦 یکی در امتداد
سطر و دیگری در امتداد ستون می باشد( .محور 𝑐𝑥 به سمت راست و محور 𝑐𝑦 به سمت پایین قرار
گرفته است) .مرکز م تصات دنیای واقعی ،بر روی جاده و درست زیر دوربین قرار گرفته است .محور 𝑥
با محور 𝑐𝑥 موازی می باشد .محور 𝑦 بر محور 𝑥 عمود است و طبق قانون دست راست محور 𝑧 به سمت
با خواهد شد .در صورتی که  𝜑 = 0باشد ،محور نوری 𝑐𝑧 با محور 𝑦 موازی خواهد شد( .دوربین در
𝜋

جهت افقی قرار گرفته است) ،به همین دلیل دو دستگاه م تصات ،با یک چرخش  𝜑 +حو محور
2

𝑥 به یکدیگر مرتبط می شوند .زاویه 𝜃  ،زاویه بین صفحه ی 𝑧𝑦 و جهت جاده می باشد.
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(الف)

شکل ب : 4-دستگاه مختصات مورد استفاده( .الف) از دید باال ب) از دید سمت چپ

انعکاس تصویر یک نقطه )𝑍  (𝑋, 𝑌,در م تصات جهان بر روی نقطه ی )𝑣  (𝑢,در تصویر می تواند
به صورت رابطه (ب )0-بیان شود.
𝑥𝑇𝑅𝐾 = 𝑥𝑃 = 𝑝

(ب)4-
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جایی که نقطه 𝑇] 𝑋 = [𝑥 𝑦 𝑧 1و 𝑇]𝛼

𝑣𝛼

𝑢𝛼[ = 𝑃 می باشد α ≠ 0 ،و

نقطه)𝑣  (𝑢,بر طبق فاصله ی کانونی𝑓 نس ه مقیاس یافته ی) 𝑐𝑦  (𝑥𝑐 ,می باشد .ماتریس 𝐾 طبق
رابطه ی (ب )2-برای محاسبه ی پارامترهای داخلی استفاده می شود.
0
]0
1

(ب)2-

0
𝑓
0

𝑓
𝐾 = [0
0

𝜋

برای محاسبه ی ماتریس چرخش  ،Rکه از طرف دوران حو محور  xبه اندازه  𝜑 +از رابطه
2

(ب )3-استفاده می شود.
0
]𝜑 − cos
𝜑 − sin

(ب)9-

1
0
𝜑 𝑅 = [0 − sin
𝜑 0 cos

و ماتریس انتقا  Tدر جهت عمودی از رابطه (ب )4-استفاده می شود.
0 0
]0 0
1 −ℎ

(ب)1-

1 0
𝑇 = [0 1
0 0

ب اطر داشته باشید ،مقدار 𝑓 برحسب پیکسل ،مقدار  ℎبرحسب متر0 < 𝜑 < 𝜋⁄2 ،
و  0 ≤ 𝜃 ≤ 𝜋⁄2درنظر گرفته می شود .حا رابطه (ب )0-را بسط می دهیم و در رابطه (ب)5-
نشان می دهیم .در جایی که 𝑇𝑅𝐾 = 𝑃 یک ماتریس  3 ∗ 4محسوب می شود.

𝑢𝛼
] 𝑣𝛼[
𝛼
(ب)5 -

𝑥
0
𝑦
] [ ] 𝜑𝑠𝑜𝑐𝑓ℎ
𝑧
𝜑𝑛𝑖𝑠ℎ
1
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0
𝜑𝑠𝑜𝑐𝑓−
𝜑𝑛𝑖𝑠−
𝑇𝑅𝐾=𝑃

0
𝜑𝑠𝑜𝑐𝑓−
𝜑𝑠𝑜𝑐

𝑓
= [0
⏟0

از حل رابطه غیرهمگن (ب )5-به روابط (ب )6-و (ب )7-می رسیم.
(ب)6-

𝑢𝛼
𝜑𝑐𝑒𝑠 𝑥𝑓
=
𝛼
𝜑𝑛𝑎𝑡 𝑦 + ℎ

=𝑢

(ب)7-

𝜑𝑛𝑎𝑡 𝑦𝑓 𝛼 𝑣 𝑓ℎ −
=
𝛼
𝜑𝑛𝑎𝑡 𝑦 + ℎ

=𝑣

با توجه به روابط (ب )6-و (ب )7-قادر خواهیم بود ،به پارامترهای تنظیم یعنی 𝑓  𝜑 ،و 𝜃 دست
پیدا کنیم .در ادامه به اثبات روابط مربوط به نقاط محو شوندگی )  (𝑢0 , 𝑣0و )  (𝑢1 , 𝑣1پرداخته می
شود.

ب 2-تخمین نقاط محوشوندگی
برای محاسبه نقاط محو شوندگی )  (𝑢0 , 𝑣0و )  ، (𝑢1 , 𝑣1ابتدا بر طبق شکل ب0-روابط (ب)8-
و (ب )9-محاسبه شده است.
(ب)8-

𝑑𝑤+
𝑥
+
𝜃 tan 𝜃 tan

(ب)3-

)𝑑 𝑥 = 𝑦 tan 𝜃 − (𝑤 +

=𝑦

همان گونه که در شگگکل ب 2-مشگگ ص شگگده اسگگت ،در دو رابطه ی با 𝑤 عرض جاده و 𝑑
فاصگله عمودی از جاده می باشگد .همان طور که از قبل اشاره شد ،نقاط محو شونده در تصویر معاد
تقاطع خطوط موازی در دنیای واقعی می باشند که در اصطالح به من بی نهایت گفته می شد به همین
دلیل روابط (ب )01-و (ب )00-برای محاسبه ی نقاط محو شوندگی او  (𝑢0 , 𝑣0 ) ،ارائه می شوند.

(ب)41-

𝜑 𝑓𝑥 sec
)𝑑 𝑓(𝑦 tan 𝜃 − 𝑤 −
= lim
𝜑 𝑦→∞ 𝑦 + ℎ tan
∞→𝑦
𝜑 𝑦 + ℎ tan

𝑢0 = lim 𝑢 = lim
∞→𝑦

𝜑 = −𝑓𝑥 tan 𝜃 sec
(ب)44 -

𝜑 𝑓ℎ − 𝑓𝑦 tan
𝜑 = −𝑓 tan
𝜑 𝑦→∞ 𝑦 + ℎ tan

𝑣0 = lim 𝑣 = lim
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∞→𝑦

با توجه به روابط (ب )8-و (ب≅ tan 𝜃 )9-

𝑥

 limمی باشد ،که در روابط (ب )02-و (ب-

𝑦 ∞→𝑦

 )03از من استفاده شده است .همچنین برای محاسبهی نقاط محو شوندگی دوم (𝑢1 , 𝑣1 ) ،روابط (ب-
 )02و (ب )03-ارائه می شود ،در این معاد ت از رابطه ی 𝜃 ≅ tan

𝑦

 limاستفاده شده است.

𝑥 ∞→𝑥

𝜑 𝑓𝑥 sec
𝜑 𝑓 sec
𝜑 𝑓 sec
= lim
=
𝜑 ℎ tan
𝜑 𝑥→∞ 𝑦 + ℎ tan
𝑦 ∞→𝑥
𝜃 tan
+
𝑥
𝑥
𝑓
=
𝜃 cos 𝜑 tan

𝑢1 = lim 𝑢 = lim

(ب)42-

(ب)49-

𝜑 𝑓ℎ − 𝑓𝑥 tan 𝜃 tan
𝜑 = −𝑓 tan
𝜑 𝑥→∞ 𝑥 tan 𝜃 + ℎ tan

∞→𝑥

𝑣1 = lim 𝑣 = lim
∞→𝑥

از روابط (ب )00-و (ب )03-نتیجه می شود که  𝑣0 = 𝑣1می باشد ،یعنی با اتصا دو نقطه
محو شوندگی ،خطی افقی تشکیل خواهد شد که در اصطالح به من خط محو شوندگی 0گفته می شود.
با توجه به روابطی که برای محاسگگبه نقاط محو شگگوندگی )  (𝑢0 , 𝑣0و )  (𝑢1 , 𝑣1ارائه شگگد ،می توان از
طریق این نقاط ،پارامترهای 𝑓  𝜑 ،و 𝜃 را از روابط (ب )04-و (ب )05-و (ب )06-بدست مورد.
𝑓 = √−𝑣0 2 − 𝑢0 𝑢1

(ب)41-

−𝑣0
)
𝑓

(ب)45-

( 𝜑 = 𝑡𝑔−1

𝜑𝑠𝑜𝑐 −𝑢0
( 𝜃 = 𝑡𝑔−1
)
𝑓

(ب)46-

از منجا که  𝜑 ≥ 0می باشد ،طبق معادله ی 𝜑  ، 𝑣0 = −𝑓 tanمقدار  𝑣0منفی خواهد شد.
حا که مقادیر 𝑓  𝜑 ،و 𝜃 محاسبه شده است .روابط (ب )6-و (ب )7-به صورت روابط (ب )07-و (ب-
 )08بازنویسی می شود.

Vanishing line
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0

شکل ب : 2-نمایش فاصله دوربین از جاده و مقدار عرض آن.

(ب)47-

𝑢ℎ
𝜑 𝑣 cos 𝜃 + 𝑓 sin

=𝑥

(ب)48-

)𝜑 ℎ(𝑓 − 𝑣 tan
𝜑 𝑣 + 𝑓 tan

=𝑦

مشگاهده می کنید ،با یک مقدار  hمعین ،می توان سگرعت وسیله نقلیه را طبق رابطه (ب)09-
محاسبه کرد .یعنی
√(𝑥1 − 𝑥0 )2 + (𝑦1 − 𝑦0 )2
𝑡

(ب)43-

=𝑣

نقطه )  (𝑥0 , 𝑦0مکان وسیله نقلیه در قاب قبلی و نقطه )  (𝑥1 , 𝑦1مکان وسیله نقلیه در قاب جاری
می باشد .با توجه به روابط (ب )07-و (ب )08-می توان میزان جابجایی پیکسلی هر خودرو در تصویر
79

را معاد یک جابجایی خاص در دنیای واقعی در نظر گرفت ،که این جابجایی از روابط (ب )07-و (ب-
 )08و (ب )09-محاسبه می شود و از تقسیم من بر تغییرات زمان مقدار سرعت محاسبه می شود.
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Abstract

Vehicle speed estimation, plays an important role in traffic control and
law enforcement. It is a hot but complex topic in intelligent transportation
systems. One solution for detecting speed of vehicles is installing cameras
on highways, finding vehicles and tracing them in a period of time using
image processing techniques. The advantages of these techniques are saving
money and less use of operators to monitor real-time video images.
In this thesis, we want to estimate speed of vehicles with extraction of
vanishing points in the image. It is used to calculate internal camera
parameters and consequently speed of vehicles entering to the region of
interest (ROI). The mean error of our algorithm is about 10%. In addition,
we also provide a real time method for counting on-roads vehicles.

Keywords: Measuring speed, vehicles, real-time, vanishing points,
counting, Region of interested.
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