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 چکیده

 

امروزه با گسترش روز افزون روش های مختلف اخذ اطالعات گسسته مانند پویشگرها و دوربین های 

 .فراوانی یافته استپردازش تصویر کاربرد  دیجیتالی،

توسط بسترهای ارتباطی  های نظارت تصویری درسطح شهر، دوربین اطالعات بدست آمده توسط

ی تا یاین اطالعات ویدئو .ارسال می شوند به مرکز کنترل ترافیک یا فیبر نوری و GPRSمثل 

نقشی ایفا  یشهر تصمیمات مدیریت نمی توانند در ،آماری تبدیل نشوند مادامی که به دنباله های

 .کنند

این پروژه یک سیستم ابتکاری برای تشخیص و استخراج وسایل نقلیه در صحنه های ترافیک ارائه 

 سیستم شامل اجسام در حال حرکت در صحنه های جاده پیچیده با اجرای پیشرفته این شده است.

 هیستوگرام، نوآوری مربوط به یک روش فیلتر کردن مبتنی بر روش تفریق پس زمینه می باشد.

با استفاده از اطالعات مربوط به صحنه ی مورد  با جمع آوری اطالعات پراکنده پس زمینه است که

الگوریتم  از پس زمینه می پردازد.به تشخیص و ارزیابی نمونه قابل اعتماد  ، در سطح پیکسل،نظر

تشخیص پیش زمینه  پس زمینه تحت هر شرایط ترافیکی میپردازد. الگوریتم  برآوردپیشنهادی به 

عملکرد قوی در شرایط عملیاتی مختلف از ، با استفاده از تحلیل و فیلترینگنشان داده شده ی 

 مختلف و تراکم دارد. جمله روشنایی ناپایدار، زاویه

درروش های سنتی پردازش تصاویر ترافیکی، مدل کردن تصویر پس زمینه مورد توجه قرار نمی 

در حال حرکت استفاده می  ءیشده، از این مدل جهت تشخیص ش گرفت، و بلعکس درروش ارائه

با  سپس با مقایسه تک تک فریم های اصلی ورودی به این سیستم و تصویر پس زمینه، .شود

خودروهای در نوع و تعداد محاسبه ی مساحت پیکسل های اشغال شده توسط وسیله های نقلیه، 

 .حال حرکت تشخیص داده می شوند
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 مقدمه -1-1

 

 یریتکارآمد و مد نظارتبه  یازدر طول سه دهه گذشته ن یو مل یجاده شهر یها یش شبکهافزا

 .را به وجود آورده است جاده یکتراف

 خواهد مدت بلند در کنونی های زیرساخت تقویت برای ناپذیر اجتناب امری جاده ساخت اگرچه

 به .است الزم موجود های زیرساخت از موثرتر استفاده فوری نیازهای به رسیدگی برای اما بود،

  طراحی، در که است ای رشته میان وریافن که هوشمند نقل و حمل های سیستم نتیجه، یک عنوان

 است گرفته قرار زیادی بسیار توجه  مورد کند کمک می ترافیک شبکه بر نظارت و تحلیل و تجزیه

 در را حادثه تشخیص کاربردی های برنامه و اتوماتیک ترافیک بر نظارت برای جزئیات آن وریافن که

 .دارد بر

 اند شده طراحی است دسترس در راحتی به که دوربین تکنولوژی از استفاده باها  وریافن این اکثر

 .هستند مفید و اعتماد قابل آنها که

 جدایی بخش یک را هوشمند نقل و حمل های سیستم سالهای اخیر، در رسیده اثبات به اعتبار

 . است ساخته مدرنی نقل و  حمل سیستم هر ناپذیر

 .شد آغاز میالدی 6672 سال اواسط در ترافیک نظارت برای تصویر پردازش از استفاده

 در بزرگی بهبود باعث ترافیک پارامترهای برآورد برای دهاستفا مورد های و الگوریتم افزار سخت

 تعدادنوع و نظیر پارامترهایی ترافیک، های شبکه سازی مدل در .است شده گذشته های سال طول

  .دارند کلیدی نقش عبوری های کامیون درصد و نقلیه وسایل بین متوالی فاصله سرعت، خودرو،

 بسیار شهری ترافیک ریزی برنامه و ها بزرگراه در نظارت کاربردی های برنامه برای خودرو تشخیص

 حال در ترافیک وضعیت و نور آن در که مختلف های محیط در نقلیه وسایل تشخیص .است مهم

 . شود می اجرا است تغییر
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   اتوماتیک ترافیک بر نظارتروش های  -1-2

 

از جمله روش های پیشرو برای محاسبه و تشخیص تمامی شاخص های ترافیکی اعم از، حجم 

خودروها  سرعت متوسط خودروها، دسته بندی لحظه ای خودروها، رافیکی، سرعتترافیک، چگالی ت

ستفاده از همین الگوریتم های پردازش ابراساس نوع رنگ، اندازه، طول و... و آنالیز هندسه جاده، 

ترافیکی و بکارگیری آنها نسبت به روش های دیگر،  است. این آنالیز در جمع آوری اطالعات  6تصویر

استفاده  در حالت کلی به دو صورت  ر است. از این روش عملیاتی تر، کم هزینه تر و دقیق ت بسیار

 .یا بر اساس متحرک بودن دوربین است و یا ثابت بودن آن ،می شود

 

 بکارگیری دوربین متحرک  -1-2-1

وقتی از دوربین متحرک استفاده شود )مانند آنچه شرکت گوگل در پیاده سازی خودرو بی 

مورد نظر در حال حرکت خواهد بود. در این صورت باید  یءدوربین با ش( سرنشین انجام داده است

ویدئویی محیط پیرامونی )تغییرات دینامیکی محیط پیرامونی(، که از  آنالیز دقیقی از اطالعات

انجام شود. بنابراین، هندسه جاده اعم از  طریق دوربین های نصب شده بر روی خودرو وجود دارد، 

ارسازی هر شی متحرکی اعم از انسان در حال حرکت در طول، عرض، خطوط و موانع جاده، آشک

تشخیص . پیاده رو، خودروهای در حال حرکت و متوقف شده، اهمیت بسیار پیدا خواهند کرد

تمامی این موارد توسط الگوریتم های پیچیده پردازش تصویر خواهد بود. به دلیل آنکه دنبال 

ت دینامیکی محیط به همراه تغییرات و مدل کردن آنها و اعمال تغییرا متحرکء کردن شی

دینامیکی دوربین، همگی باید در محاسبات پردازش تصویر لحاظ شود، بنابراین آنالیز پردازش 

آماری به  داده های تصویر در این حوزه بسیار پیچیده خواهد بود. بعد از این آنالیز،

این ریزپزدارنده ها به  داده می شوند تا دستورات واکنش الزم توسط میکروکنترلرهای ارجاء

  .قطعات میکانیکی خودرو داده شوند

                                                           
1 Image Processing 
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 بکارگیری دوربین ثابت    -1-2-2

ثابت است، )مانند دوربین های مدار بسته بانک ها و مراکز مهم و یا دوربین  در حالتی که دوربین

تصویری که در سطح شهر جهت کنترل مسیر عبور و مرور خودروها وجود دارد(،  های نظارت 

آنکه بسیاری از مالحظات فوق الذکر در آن وجود ندارد تا حدودی  آنالیز پردازش تصویر به دلیل 

دروبین ها در ارتفاع مشخصی از سطح زمین و با زاویه  در این حالت، معموال  .ساده تر خواهد بود

آشکارسازی شی در حال حرکت و یا  ار می گیرند. به دلیل ثابت بودن دوربین، دید خاصی قر

درنظر گرفته شود،  متوقف شده ساده تر خواهد بود. بستگی به اینکه چه نوع اطالعاتی میخواهد 

 پردازش تصویر در آنالیز های تشخیص شاخص های ترافیکی استفاده  می توان از الگوریتم های

 ]4[کرد. 

 این است، رسیده گذشته های سال در انفجاری رشد یک به سفردربزرگراهها برای قاضات افزایش

 پذیر امکان روزافزون تقاضای این به پاسخگویی برای بیشتر های جاده ساخت با افزایش صرفا

 .نیست

ی شود به روز رسان یتواند به راحت یم ین،، عالوه بر اآسان را دارد نصبسیستم طراحی شده قابلیت 

 ییربا تغ یخود را به سادگ یها یتو قابل یستم هستمجدد س یدر طراح یریپذ ی انعطافراداو 

 ی آنها  را دارد.طبقه بند ، وخودرو یستم قابلیت شمارش س ین. ایستم تغییر میدهدس یها یتمالگور

( نهیاز پس زم یهاول ی)مقدار ده یرتصو ینهاز پس زم یهنمونه اول ینه معموال یکمدل پس زم یکدر 

ی از لحاظ واقعتصویر با  یهاز نمونه اول یکسلپس از آن هر پ ومی شود  بار در نظر گرفته یناول یبرا

ینه پس زم یفتعر یبرا ینه پیچیدگیپس زم یقتفر یتماز الگور یاشکال اصل یسه می شود.مقارنگ 

 است.

ی برا یستمس یکاز  یبه عنوان بخش ینه،پس زمبا تفریق  یابتکار یتمالگور یکما  پروژه یندر ا

 یمقدار ده پروژه ینا از. هدف ه می دهیمییک اراتراف یدیویو تشخیص خودرو در ومحل تعیین 

واقع  یکتراف یطدر شرا یهنقل یلوسا تشخیصقادر به  ی،روش قو یکو ساخت  ینهپس زم یهاول

 .ینانه استب
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  فاکتورهای تاثیرگذار بر عملکرد سیستم   -1-3

 

 تاثیرگذارنـد، کنترل و نظارت ترافیک اتوماتیک سیستم دقیق عملکرد دراجرایبرخی از فاکتورها 

و راه کار های الزم را جهت کاهش این عوامل مورد استفاده  کرده در زیر به طور خالصه بررسیکه 

 .قرار میدهیم

 

 :گیری دوربین محل قرار     -1-3-1

 

نقلیه قرار  بـرای دیدن وسایل ،زمـیندر مورد بیشتر سیستمها، دوربین نیاز است بـاال تر از سـطح 

گیرد. این یکی از عوامل مهم در کنترل ترافیک خواهـد بـود، کـه ایـن بـه خودی خود دو هدف را 

یابد و  که با مسافتش از زمین افزایش می به همراه دارد، اولین مورد، میدان دید دوربین است

 .دهد دومین مورد، شدت انسداد را کاهش می

 

 :شرایط ترافیک     -1-3-2

 

 تفکیکپذیرنـد. در اینصـورت  نقلیه به خـوبی تفکیـک  زمانی که ترافیک روان است، وسایل

نقلیـه نزدیک  سایلود که ترافیک به کندی و آهستگی حرکت میکن باشد. زمانی نسبتاً آسان می

یشـتری مـی گـردد. اجـرا و بکنندکه منجر به وقایع ازدحام و تـراکم  به همدیگر حرکت می

 یابد.  ها در این شرایط کاهش می عملکرد سیستم

 

 

 

 :های عبوری درصد کامیون -1-3-3

 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 نتیجه گیری   -4-1

 
 کـه  است تصاویر پردازش های الگوریتم از استفاده ترافیکی حجم گیری اندازه مهم ابزارهای از یکی

 انـدازه  جریـان،  در و شـده  متوقـف  ترافیک طول چگالی، حجم، از خوبی تخمین همزمان، تواند می

 تشـخیص  مثـل  دیگـری  هـای  ویژگی همراه به خودروها ای لحظه و متوسط سرعت ترافیک، جریان

 ایـن  در .دهـد  ارائـه  را مجاز غیر های انحراف و خطر پر رفتار و قرمز چراغ از عبور تشخیص تصادف،

 در .اسـت  شـده  ارائه ترافیکی های در صحنه خودروها شمارش و تشخیص محاسبه روش یک پروژه

 شبیه نتایج  .زد تخمین فراوانی دقت با را خودرو حجم و چگالی ترافیکی مهم شاخص میتوان نتیجه

 و دقیـق  بسـیار  تصـویر  پـردازش  های الگوریتم از استفاده که دهد می نشان شده انجام های سازی

 بطـور  را شـده  متوقـف  یـا  و حرکت حال در خودرو تواند می خوبی به و هستند باالی کارایی دارای

 صـنایع  و علـوم  از بسـیاری  در تصـویر  پـردازش  پـای  رد نتیجتا  .کند شمارش و تشخیص میکانیزه

 آن، بـدون  کـه  هسـتند  وابسـته  تصویر پردازش به آنچنان کاربردها این از بعضی و شود می مشاهده

 .باشند نمی استفاده قابل اساساً
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