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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong những năm gần đây, xử lý ảnh số đã đạt được nhiều 
thành tựu và tiến bộ vượt bậc. Trong đó, nhận dạng và phân loại ảnh 
là một trong những hướng nghiên cứu được theo đuổi một cách tích 
cực… Nhờ các hệ thống xử lý ảnh, con người đã giảm được khối 
lượng công việc cũng như tăng sự chính xác trong việc đưa ra các 
quyết định liên quan đến xử lý hình ảnh trên nhiều lĩnh vực: quân sự 
và quốc phòng, các hệ thống kỹ nghệ hoá sinh, giải phẫu, các hệ 
thống giao thông thông minh, robotics, các hệ thống an ninh… Các 
hệ thống giám sát giao thông thông minh sử dụng camera quan sát đã 
được phát triển ở nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, việc triển khai 
các hệ thống như vậy vào điều kiện giao thông Việt Nam có rất nhiều 
vấn đề bất cập: giá thành rất cao, việc sử dụng kèm theo độ bảo 
hành, bảo trì, nâng cấp hay phát triển khó khả thi. Hơn nữa, việc áp 
dụng công nghệ nước ngoài vào môi trường Việt Nam đôi khi bị hạn 
chế do các đặc thù của giao thông đô thị Việt Nam. Tại Việt Nam, có 
nhiều loại phương tiện cùng tham gia giao thông trên cùng một tuyến 
đường, nào là ôtô, xe công nông, xe máy, xe bò, xe ngựa, xe đạp và 
kể cả tàu hoả, rồi đến người đi bộ…..tất cả chỉ trên một con đường 
chật hẹp. Hiện tại, việc phân làn giao thông theo phương tiện nhằm 
làm giảm tai nạn giao thông và tăng khả năng thông xe trên tuyến 
cho các loại phương tiện bằng cách tách từng loại phương tiện thành 
làn riêng biệt nhằm giảm xung đột giữa các dòng phương tiện trên 
tuyến đường. Việc phân làn đường tại Việt Nam đã nhiều lần gặp 
thất bại do ý thức người tham gia giao thông cũng như việc xử lý các 
phương tiện giao thông vi phạm đi sai làn, lấn làn chưa thực sự triệt 
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để. Với một hệ thống giám sát việc chấp hành đi đúng làn đường trên 
đoạn đường đã phân làn, tự động phát hiện được tất cả các trường 
hợp đi sai làn, lấn làn, chụp ảnh kèm theo biển số phương tiện, từ đó 
đưa ra các chế tài xử lý. 
2. Mục đích nghiên cứu 

Đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề sau: 
- Ứng dụng các phương pháp xử lý ảnh trong việc nhận dạng, 

phân loại đối tượng là xe ô tô và bám đuổi đối tượng trong trường 
hợp đường chỉ có phương tiện xe ô tô, người đi bộ, xe đạp, xe gắn 
máy. 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Hình ảnh và video thu nhận được từ camera giao thông. 
- Các phương pháp xác định đường biên làn đường. 
- Các phương pháp xác định đuổi bám xe trong khoảng xét vi 

phạm. 
4. Phương pháp nghiên cứu 

Trong luận văn này, nội dung nghiên cứu sẽ lần lượt nghiên 
cứu các vấn đề sau: 

- Thu thập các tài liệu và phân tích, chọn lọc các thông tin liên 
quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

- Khảo sát thực trạng hoạt động giao thông hiện nay. 
- So sánh và lựa chọn hợp lý các phương pháp trong xử lý ảnh 

nhằm nâng cao độ chính xác trong xử lý ảnh giao thông. 
- Xây dựng thuật toán và viết chương trình xác định, phân loại 

đối tượng tham gia giao thông là ô tô, thực hiện bám đuổi các ô tô 
này. 
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5. Bố cục đề tài 
Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, kết cấu 

luận văn gồm 4 chương như sau: 
Chương 1: GIỚI THIỆU HỆ THỐNG GIÁM SÁT GIAO THÔNG 
Trong chương này sẽ giới thiệu tổng quan về xử lý ảnh, hệ 

thống xử lý ảnh và ứng dụng xử lý ảnh vào hệ thống giám sát giao 
thông. 

Chương 2: TIỀN XỬ LÝ ẢNH 
Trong chương này sẽ tiến hành nghiên cứu quá trình tiền xử 

lý, các phương pháp xử lý, cơ sở toán học xử lý ảnh, các phương 
pháp phát hiện biên và nhận dạng ảnh. Quá trình này góp phần quan 
trọng vào hiệu suất nhận dạng của hệ thống. 

Chương 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG TRONG XỬ 
LÝ ẢNH   GIAO THÔNG  

Trong chương này sẽ trình bày các phương pháp sử dụng để 
xác định làn đường, xác định phương tiện tham gia giao thông, 
phương pháp bám đuổi phương tiện tham gia giao thông và xác định 
hành vi vi phạm đi sai làn đường của xe. 

Chương 4: THUẬT TOÁN VÀ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT 
HIỆN VI PHẠM ĐI SAI LÀN ĐƯỜNG CỦA PHƯƠNG TIỆN 
THAM GIA GIAO THÔNG  

Trong chương này sẽ xây dựng các thuật toán xác định hành vi 
vi phạm đi sai làn đường của phương tiện tham gia giao thông. Sau 
đó thực hiện đánh giá hiệu suất và phân tích các kết quả thu được .  
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Tài liệu nghiên cứu được tham khảo là những bài báo, các luận 
văn thạc sỹ từ các trường đại học của các quốc gia khác trên thế giới, 
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cùng với các trang web tìm hiểu. Luận văn chắc chắn không tránh 
khỏi những sai sót, rất mong nhận được sự góp ý của Hội đồng để 
luận văn trở thành một công trình thực sự có ích. 
 

CHƯƠNG 1 
GIỚI THIỆU HỆ THỐNG GIÁM SÁT GIAO THÔNG 
Ngày nay, xử lý ảnh đã đạt được nhiều thành tựu và là một 

lĩnh vực vô cùng quan trọng trong xử lý thông tin và tín hiệu bằng 
máy tính. Các chương trình ứng dụng như: Nhận dạng mặt người, 
nhận dạng vân tay trong điều tra hình sự, xử lý ảnh vệ tinh, kiểm soát 
giao thông, xử lý ảnh chụp cắt lớp, chuẩn đoán tế bào trong y học, 
các chương trình nhận dạng chữ viết… đã đem lại nhiều ứng dụng 
tiện ích cho con người, đặc biệt là ứng dụng cho hệ thống xử lý giao 
thông. Do đó, trong chương này sẽ giới thiệu tổng quan về xử lý ảnh, 
hệ thống xử lý ảnh và ứng dụng trong hệ thống giám sát giao thông. 
1.1. XỬ LÝ ẢNH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG XỬ LÝ 
ẢNH 

1.1.1. Xử lý ảnh là gì? 
 
 

 Các quá trình xử lý ảnh được tiến hành theo sơ đồ sau 
 
 
 
 

 
Hình 1.2. Quy trình xử lý ảnh 
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1.1.2. Các vấn đề cơ bản trong xử lý ảnh 
1.2. HỆ THỐNG GIÁM SÁT GIAO THÔNG ỨNG DỤNG 
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ ẢNH 

1.2.1.Cấu trúc tổng thể hệ thống giám sát giao thông dùng 
công nghệ xử lý ảnh 

Mô hình chung có thể minh họa như sau: 
 
 

 
Hình 1.4. Sơ đồ dòng mô tả các tiến trình xử lý của hệ thống 

Hệ thống bao gồm các thành phần: camera giám sát, camera 
chụp hình, mạng truyền thông, video server, phần mềm xử lý ảnh và 
cơ sở dữ liệu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình 1.5. Hệ thống giám sát giao thông bằng xử lý ảnh 

1.2.2. Các thành phần chính trong phần mềm xử lý 
ảnh 
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1.3. TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ VIDEO 
1.3.1. Khái niệm về video 
1.3.4. Một số thuộc tính đặc trưng của video 
1.3.5. Các phương pháp xử lý trên video số 

1.4. KẾT LUẬN 
 

CHƯƠNG 2  
TIỀN XỬ LÝ ẢNH 

Sau khi qua bộ thu nhận, ảnh có thể nhiễu độ tương 
phản thấp nên cần đưa vào bộ tiền xử lý để nâng cao chất 
lượng. Chức năng chính của bộ tiền xử lý là lọc nhiễu, nâng độ 
tương phản để làm ảnh rõ hơn, nét hơn. Do vậy, ở chương 2 sẽ 
tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan đến tiền xử lý ảnh. 
2.1. CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG CÁC TOÁN TỬ ĐIỂM 

2.1.1. Tăng độ tương phản  
2.1.2. Tách nhiễu và phân ngưỡng 
2.1.3. Cắt theo mức (Intensity Level Slicing) 
2.1.4. Trích chọn bit (Bit Extraction) 
2.1.5.  Trừ ảnh 

2.2. CẢI THIỆN ẢNH DÙNG TOÁN TỬ KHÔNG GIAN  
2.2.1. Làm trơn nhiễu bằng lọc tuyến tính: lọc trung 

bình và lọc dải thông thấp 
2.2.2. Làm trơn nhiễu bằng lọc phi tuyến 
2.2.3. Lọc thông thấp, thông cao và lọc dải thông 
2.2.4. Một số kỹ thuật cải thiện ảnh nhị phân 

2.3. KHÔI PHỤC ẢNH 
2.4. BIÊN VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN BIÊN 
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2.4.1. Các phương pháp phát hiện biên trực tiếp 

2.4.2.  Phát hiện biên gián tiếp 

2.4.3. Phát hiện biên dựa vào trung bình cục bộ 

2.5. KẾT LUẬN 
 

CHƯƠNG 3 
 CÁC PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ ẢNH 

GIAO THÔNG 
 Phát hiện và phân loại các đối tượng di động là một lĩnh vực 
quan trọng trong nghiên cứu thị giác máy tính. Lĩnh vực này rất quan 
trọng do thế giới quan sát được của chúng ta là động và ta liên tiếp 
bắt gặp những cảnh video chứa đựng một số lượng lớn các đối tượng 
di động. Để phân tách, phát hiện và bám những đối tượng này từ một 
chuỗi các ảnh video là một thách thức quan trọng nhất mà các 
chuyên gia thị giác máy tính phải đối mặt. Trong chương này chúng 
ta sẽ trình bày vấn đề và các giải pháp có thể của mỗi nhiệm vụ con 
trong nhiệm vụ phân tích cảnh động. Các hệ thống này có ứng dụng 
trong các lĩnh vực giám sát người, hệ thống bảo vệ, giám sát giao 
thông,… 
3.1. BÀI TOÁN PHÂN LOẠI ĐỐI TƯỢNG 

Đầu vào của bài toán phân loại đối tượng chuyển động là các 
vết đối tượng, các đặc trưng của đối tượng đã được phát hiện thông 
qua khối xử lý phát hiện đối tượng.  Cụ thể là  hình bao, diện tích, 
trọng tâm, biểu đồ màu của vùng đối tượng chuyển động được phát 
hiện.  

Đầu ra của bài toán phân loại đối tượng chuyển động là 
thông tin về lớp đối tượng chuyển động được phát hiện. Cụ thể: đối 
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tượng thuộc lớp nào (người, phương tiện, …) và thông tin về các 
thuộc tính của đối tượng trong lớp đó. 

3.1.1. Phân loại đối tượng là gì 
3.1.2. Một số phương pháp phân loại phổ biến 

a). Phương pháp dựa trên hình dạng (Shape- based) 
Cấu trúc tổng quát của phương pháp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 3.1. Tổng quan của một hệ thống xác định và theo dõi.  
Đối tượng chuyển động được dò tìm trong một luồng video sự 

dụng phương pháp chênh lệch thời gian. Các mục tiêu sau đó được 
phân loại bằng một độ đo phân loại. Sau đó các mục tiêu này được 
theo dõi bằng một thuật toán theo dõi (trình bày ở phần theo dõi) 

Độ đo phân loại: 
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Độ đo được dựa trên tri thức là: người thường nhỏ hơn 
phương tiện, và có hình dạng phức tạp hơn. 

Độ phân tán (dispersedness) dựa trên các tham số hình 
dạng của mục tiêu đơn giản và được cho bởi: 

  
    (3.4)  

Trong đó Dispersedness là độ phân tán, Perimeter là độ 
dài, Area là diện tích tổng của đối tượng. 

 
 
 
 

 
Hình 3.2.  Các giá trị thông thường của độ phân tán cho người và xe 

cộ 

b). Phương pháp phân loại dựa trên chuyển động 
c). Phương pháp phân loại kết hợp các đặc trưng dựa trên 

bề ngoài và chuyển động. 
3.2. BÀI TOÁN THEO VẾT ĐỐI TƯỢNG 

Nhiệm vụ của vấn đề theo vết đối tượng là chính xác hoá sự 
tương ứng của các vết đối tượng trong các khung hình liên tiếp từ đó 
dự đoán đường đi, vận tốc, hướng chuyển động của các đối tượng. 

3.2.1. Theo vết đối tượng là gì? 
 
 
 
 
 
 

2

Area
PerimeteressDispersedn =
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Hình 3.7. Tổng quan các khối xử lý trong bài toán theo vết đối tượng 
 

a).  Chính xác hoá đối tượng tương ứng (Object matching) 
Chính xác hoá đối tượng tương ứng là module đầu tiên 

trong bài toán theo vết đối tượng chuyển động qua các khung hình 
video. Module này đóng vai trò xử lý việc xác định chính xác đối 
tượng tương ứng của một đối tượng trong các khung hình liên tiếp. 
Do đó từ vết đối tương đã được phát hiện ra, cần xác định sự tương 
ứng của các vết đối tượng này trong các khung hình liên tiếp để suy 
ra đó có phải là vết của cùng một đối tượng hay không.  

b). Xử lý nhập nhằng – Occlusion 
c). Dự đoán chuyển động 
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3.2.2. Các vấn đề phải giải quyết 
Trong một đối tượng có rất nhiều đặc trưng: đặc trưng về 

mô hình, đặc trưng về cấu trúc, đặc trưng về màu sắc. Vì vậy cũng có 
rất nhiều phương pháp theo vết đối tượng khác nhau như theo vết đối 
tượng theo hướng hình học, theo đặc trưng của đối tượng.  

a). Chính xác hoá đối tượng tương ứng – Object matching 
b). Dự đoán chuyển động của đối tượng 

Một số thuật toán áp dụng trong dự đoán chuyển động của 
đối tượng. 

Kalman Filtering 
Kalman Filter là một tập các biểu thức toán học đưa ra cách 

tính hiệu quả của phương pháp least-square.  
Mô hình của đối tượng là tập các thuộc tính: 
- Đặc điểm hình dạng về hình học 
- Đặc điểm về diện mạo (màu sắc, độ mạnh,  …) 
Theo vết là dự đoán vector trạng thái chứa những thuộc tính 

này là một hàm theo thời gian: 
 
 

Trong đó tZ  là vector dữ liệu thu được từ vector trạng thái quan 
sát được và tS  là vector trạng thái của đối tượng mà chúng ta muốn 
dự đoán để thu được những tham số liên quan đến chuyển động của 
đối tượng như: vị trí, vận tốc, .. 

Chúng ta muốn làm cực đại hóa xác suất trạng thái có điều kiện 
của tất cả dữ liệu quan sát được (trạng thái sau – state posterior). 

     (3.6) 

{ }d
tt zzZ ,...,1

1=
{ }tt SSS ,...,1=

)max(),...,|( 0 ttt szzsP →
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Hiệu quả của việc làm mịn tạm thời: Quyết định giá trị trạng 
thái phụ thuộc vào quan sát trong quá khứ. 

Ưu điểm của thuật toán Kalman Filter:  
- Tương thích với rất nhiều dạng xuất hiện của đối tượng 
- Giải quyết được những một số trường hợp mất dấu theo 

vết đột ngột 
- Giải quyết được sự nhập nhằng, thay đổi cách chiếu sáng 
- Thay đổi hướng quan sát 

Mean – shift tracking 
Thuật toán Mean – shift tìm ra giá trị lớn nhất trong một 

khoảng nào đó của hàm mật độ: 
    (3.7) 

 
 
  
 
 
 

 
 

Hình 3.12. Biểu đồ xác định giá trị lớn nhất của hàm mật độ trong 
một khoảng nào đó 

Trong đó K là hàm Kernel. 
Một giá trị lớn nhất trong khoảng nào đó sẽ được tìm ra bằng 

cách thay đổi y liên tục đến một giá trị trọng số trung bình của ix  đã 
tính với đạo hàm Kernel K’:  
 
 

∑
=

−
=

n

i

i
i

xyKwyf
1

2

)||()(
σ
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    (3.8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình  3.13. Biểu đồ xác định giá trị lớn nhất của hàm mật độ trong 
khoảng nào đó bằng cách thay đổi y 

Ưu điểm của thuật toán Mean-shift: 
Thuật toán Mean – shift tỏ ra rất hiệu quả trong những tình 

huống mà sự hình dạng của đối tượng thay đổi do máy quay chuyển 
động, có sự nhập nhằng, ảnh nền lộn xộn hay mục tiêu thay đổi tỉ lệ. 
3.3. BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH LÀN ĐƯỜNG 

Phát hiện làn đường (lane detection) là một vấn đề quan trọng 
trong nhiều ứng dụng về các hệ thống hỗ trợ giao thông tự động.  

3.3.1. Mục tiêu 

Trong bài toán phát hiện làn đường có 3 mục tiêu chính: cảnh 
báo khi chuyển làn đường, hỗ trợ người trong quá trình lái xe và điều 
khiển xe tự động. Tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau và mục đích 
giải quyết mà sẽ có những giải pháp khác nhau. Trong phần này, 
thực hiện trình bày về các vấn đề liên quan đến bài toán phát hiện làn 
đường cảnh báo khi chuyển làn. 

∑

∑

=

=
+ −

−

= N

i

n
ii

N

i

m
iii

n xyKw

xyKwx
y

1

2
'

1

2
'

1

)||(

)||(

σ
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Theo mục tiêu của bài toán, yêu cầu đặt ra là hệ thống phải 
thông báo được khi xe thay đổi làn đường. Vấn đề quan trọng nhất 
cần giải quyết là làm sao dự đoán được chính xác quỹ đạo của xe 
tương ứng với đường biên của làn đường. 

3.3.2. Các phương pháp giải quyết 
a). Mô hình đường 
Sử dụng đường thẳng 
Sử dụng đường cong 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 3.14. Biểu diễn làn đường theo B-Snape 
b). Xác định dấu phân cách 

3.4. KẾT LUẬN 
CHƯƠNG 4 

THUẬT TOÁN VÀ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT HIỆN VI PHẠM ĐI 
SAI LÀN ĐƯỜNG CỦA PHƯƠNG TIỆN THAM GIA 

GIAO THÔNG  
Với mỗi bài toán đã đề cập ở trên sẽ có các phương pháp giải 

quyết khác nhau, trong chương này chúng tôi sẽ áp dụng phương 
pháp phù hợp cho từng bài toán tương ứng. 
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4.1. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN TRONG THUẬT TOÁN 
4.1.1. Bài toán phân loại đối tượng 

 Sơ đồ khối xử lý của phương pháp này được mô tả 
trong hình dưới đây:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 4.1. Sơ đồ khối của phương pháp phân loại dựa trên hình chiếu 
a). Phân loại dựa trên các mẫu hình chiếu 
b). Trích rút hình chiếu của đối tượng 
c). Cơ sở dữ liệu mẫu các hình chiếu 
Trong bước phân loại, phương pháp của chúng ta không sử 

dụng hình chiếu trong định dạng thô, đúng hơn là so sánh các dấu 
hiệu khoảng cách của hình chiếu đã được chuyển đổi. Vì vậy, trong 
cơ sở dữ liệu khuôn mẫu chúng ta chỉ lưu trữ dấu hiệu khoảng cách 

Trích rút 
hình chiếu 
của dối 
tượng 

Cơ sở 
dữ liệu 

hình 
chiếu 
mẫu 

Tính toán các 
dấu hiệu khoảng 

cách của O 

So sánh các dấu hiệu 
khoảng cách của đối 

tượng O với dấu 
hiệu khoảng cách 
của các đối tượng 
trong cơ sở dữ liệu 

mẫu 

Nếu 
∀≤ ,OIOP DistDist

 đối tượng I  
trong cơ sở dữ 

liệu mẫu 

Các dấu hiệu khoảng 
cách của O 

Các dấu hiệu 
khoảng cách 
của các đối 
tượng mẫu 

Kiểu của O 
được gán cho 

P 
TT =
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của hình chiếu và thông tin tương ứng cho cả việc tính toán và lưu 
trữ sao cho hiệu quả. 

Để },{ ,...,21 npppS =  là hình chiếu của một đối tượng O bao 
gồm n điểm sắp xếp từ điểm tâm phía trên của vùng được phát hiện 
theo chiều kim đồng hồ và mc là tâm của của khối điểm của O. Dấu 
hiệu khoảng cách },{ ,...,21 ndddDS = được sinh ra bằng cách tính 
khoảng cách giữa cm và mỗi pi bắt đầu từ 1 tới n như sau: 

]...1[),( nipcDistd imi ∈∀=             (4.1)
      

Trong đó hàm Dist là khoảng cách Ơclit giữa hai điểm a và b: 
22 )()(),( baba yyxxbaDist −+−=           

(4.2)   
Các đối tượng khác nhau có hình dạng khác nhau trong video 

và do đó có hình chiếu khác nhau về kích cỡ. Thậm chí cùng một đối 
tượng cũng có đường viền thay đổi qua các khung hình. Để so sánh 
các dấu hiệu tương ứng với các đối tượng có kích cỡ khác nhau một 
cách chính xác và để tạo độ đo so sánh không đổi chúng ta sẽ cố định 
kích cỡ của dấu hiệu khoảng cách. Để N là độ lớn của một dấu hiệu 
khoảng cách DS và C là hằng số cho độ dài dấu hiệu cố định. Dấu 
hiệu khoảng cách có độ lớn cố định 

∧

DS  sau đó được tính toán bằng 
lấy mẫu con( sub-sampling) hoặc siêu lấy mẫu( super-sampling) dấu 
hiệu gốc DS như sau: 

                                    (4.3) 
  

Trong bước tiếp theo, dấu hiệu khoảng cách được co dãn 
∧

DS  được chuẩn hoá để có vùng đơn vị toàn vẹn. Dấu hiệu khoảng 
cách được chuẩn hoá DS  được tính bằng phương trình sau: 

]...1[],*[][
^

Ci
C
NiDSiDS ∈∀=
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                       (4.4) 

       
d). Độ đo phân loại 
Độ đo phân loại của chúng ta dựa trên sự giống nhau của 

các hình dạng đối tượng. Có rất nhiều phương pháp so sánh các 
hình.  

Đòi hỏi quan trọng của một độ đo so sánh các hình là sự bất 
biến co dãn, sự dịch chuyển, sự quay. Phương pháp của chúng ta 
thoả mãn ba thuộc tính trên. 

e). Sự nhất quán thời gian 
4.1.2. Bài toán theo vết đối tượng chuyển động 
Bài toán theo vết đối tượng chuyển động sẽ được phân thành 

ba module xử lý: Module chính xác hoá đối tượng tương ứng, 
module xử lý nhập nhằng và module dự đoán chuyển động của đối 
tượng. Mô hình hoá cụ thể cho việc áp dụng các thuật toán tương 
ứng với từng module như sau: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∑
=

−

n

iDS

iDSiDS

1

^

^

][

][][
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Hình 4.6.  Mô hình module xử lý dự đoán chuyển động của đối 
tượng 

a). Khối chính xác hoá đối tượng tương ứng 
b). Khối xử lý nhập nhằng giữa các đối tượng 
c). Khối dự đoán chuyển động của đối tượng 

Áp dụng thuật toán Kalman Filter, Mean – shift, SSD vào 
bài toán dự đoán chuyển động của đối tượng 

Thuật toán Kalman Filter đặc biệt chú ý đến tâm của đối 
tượng và tỉ lệ kích thước của đối tượng trong mỗi khung hình. Mục 
tiêu của thuật toán là dự đoán chính xác vị trí của các đối tượng trong 
khung hình tiếp theo.  

Bộ SSD (Sum of Squared Difference) dựa vào sự tương  ứng 
của mỗi đối tượng từ khung hình này sang khung hình khác để xác 
dịnh vị trí của đối tượng tượng trong khung hình tiếp theo. 

Bộ MS (Mean - Shift) dựa vào các thuộc tính của đối tượng 
như màu sắc, dự đoán chuyển động của đối tượng nếu trong quá trình 
chuyển động đối tượng có sự thay đổi về hình dạng và kiểu dáng. 
Tuy nhiên bộ MS lại gặp khó khăn khi khoảng dịch chuyển của đối 
tượng là lớn và có sự nhập nhằng. 
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Hình 4.10. Hệ thống dự đoán chuyển động của đối tượng dựa vào mô 
hình SSD - MS 

Sau đây sẽ trình bày chi tiết từng module trong mô hình trên. 
Dự đoán các tham số chuyển động của đối tượng trong mô 

hình SSD – MS 
Bộ theo dõi đối tượng sẽ xác định vị trí của đối tượng trong 

khung hình tiếp theo dựa vào khoảng cách nhỏ nhất giữa vị trí đích 
và các đối tượng ứng viên trong khung hình. Bộ theo dõi SSD rất ưu 
việt trong trường hợp khoảng dịch chuyển của đối tượng lớn nhưng 
có ít thay đổi hình dạng trong hai khung hình liên tiếp. Tuy nhiên 

BỘ THEO 
DÕI SSD 

BỘ THEO DÕI 
MEAN-SHIFT 

LINEAR 
KALMAN 
FILTER 

CẬP NHẬT MÔ 
HÌNH ĐÍCH 

Dự đoán vị 
trí và tỉ lệ 
đối tượng 

Khoảng dịch 
chuyển hoặc 

tỉ lệ 

F

Ft
+1 

ĐỊNH NGHĨA ĐỐI 
TƯỢNG(Mô hình đích) 

ở khung hình 1 
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2
1

^

1

^

1|

^

1

^
)]()]([minarg dsxFdsxuFu tt

Dd
tttt

ssd
t −−

∈

−− +−++= ∑

trong thực tế hình dạng của các đối tượng thường thay đổi theo thời 
gian. Bộ SSD điển hình, ứng viên được lựa chọn sẽ trở thành mục 
tiêu trong thời gian tiếp theo. 

Đưa ra dự đoán trạng thái 
^

11

^
),( −− tt sx  ở thời điểm quá khứ, 

dự đoán khoảng cách dịch chuyển dựa vào công thức SSD là: 
 
                                                                                    (4.13) 
 
Trong đó 1−tF  và tF  là hai ảnh liên tiếp, 1

^

1|

^

−− = ttt SX  là 
hệ số tỉ lệ trong khung hình trước, W là cửa sổ tìm kiếm, D là chuẩn 
hỗ trợ trừ ảnh. 

Đây là bước dự đoán khoảng dịch chuyển ban đầu được sử 
dụng cho việc khở tạo bộ theo dõi MS. Mô hình màu sắc mục tiêu là 

miqiq ,...,1),( ==  với,              được kết hợp từ m bins trong 
một số không gian màu thích hợp (ví dụ như RGB). Nó được khởi 
tạo ngay từ lúc bắt đầu quá trình theo vết đối tượng. Đồ thị ứng viên 
p(x, s), ở vị trí x và tỉ lệ s trong khung hình hiện tại được xác định 
như sau: 

 
 

                                                                                 (4.14) 
Trong đó k(x) là hàm lồi và đơn điệu giảm với độ hỗ trợ D, 

δ  là hàm Kronecker delta, và hàm b(x) ∈{1, … , m} là số bin màu 
ở điểm ảnh x trong khung hình hiện tại. Khi độ tương tự được đo bởi 
hệ số Bhattacharyya,                                     độ hội tụ hướng tới vị trí 
gần nhất được đưa ra từ module mean –shift. Trong trường hợp này, 

∑
=

=
m

i
iq

1
1

∑=
i

iiqpqp ),(ρ

ssd
tt uxy += −1

^

0
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độ nghiêng gradient ở thời điểm t được khởi tạo                         và 
quá trình xử lý như sau: 

- Đưa ra vị trí hiện tại yo và tỉ lệ s, cần tính biểu đồ ứng 
viên P(yo, s) và hệ số Bhattacharyya . 
- Xác định vị trí ứng viên 

 
 

      (4.15) 
 

    
 Trong đó trọng số  ở vị trí x là:  
 
        
             (4.16) 

 
- Nếu 1 0[ ( , ), ] [ ( , ), ]p y s q p y s qρ ρ<  thì  

 
- Nếu ε<− || 01 yy  thì dừng 
 Ngược lại thay 10 yy =  và lặp lại bước 2 

 
 Độ lớn tỉ lệ  
Tỉ lệ của đối tượng là một tham số rất quan trọng trong theo 

vết đối tượng. Thông thường tỉ lệ của đối tượng thay đổi là do máy 
quay thay đổi tỉ lệ phóng to, thu nhỏ. Tỉ lệ thay đổi được tính thông 
qua các tham số liên quan đến chuyển động của đối tượng giữa các 
khung hình hiện tại và khung hình tiếp theo. Các tham số có thể ước 

]),,([ 0 qsypρ
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lượng. Nếu ma trận tA  2x2 là phần mô hình chuyển động tuyến tính 
được ước lượng tại thời điểm t, khi đó hệ số phóng to, thu nhỏ là: 

           1 0.5 ( )t ttrace Aξ = +             (4.18) 
Thực thể liên kết với độ đo này trong ma trận thống kê tR  

của mô hình quan sát được thiết lập bởi một hằng số nhỏ. 
Cập nhật mô hình mục tiêu 
 Tổng kết thuật toán SSD - MS 
Thuật toán được tổng kết như sau. Đưa ra mô hình màu tham 

chiếu trước đó qt-1 và dự đoán trạng thái trước ),( 1

^

1

^

−− tt sx  với 
thống kê lỗi pt-1 

- Khoảng cách tính dựa vào SSD, u(t,ssd) theo công thức 
(4.13) 
- Khoảng cách này đúng với MS, khởi tạo ssd

tu  và mô hình 
màu tham chiếu 1−tq , thu được khoảng cách cuối cùng tu . 
- Ước lượng chung chuyển động liên quan thông qua các ảnh 
và thu được tỉ lệ mới tξ  theo công thức (4.18). 
- Sử dụng khoảng và tỉ lệ tu  và te , cập nhật các trạng thái 
bằng Kalman filter, đưa ra ),(

^^

tt sx với thống kê lỗi Pt. 
- Cập nhật mô hình màu theo công thức (4.19) để thu được qt. 
 Trạng thái ban đầu 1)1

^
,1

^
( =sx trong khung hình 4-11, mô 

hình màu tương ứng là )),(( 1

^

1

^

1 sxpq = . 
4.2. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG 
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KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI 
 

Nhận dạng và phân tích ảnh trong giám sát hành vi giao 
thông là một lĩnh vực có tiềm năng ứng dụng rất lớn trong các ứng 
dụng hệ thống giao thông thông minh. Trong đề tài này, đã thực hiện 
nghiên cứu các phương pháp xử lý ảnh trong việc nhận dạng và bám 
đuổi đối tượng, dựa vào đó sẽ thực hiện xác định hành vi vi phạm đi 
sai làn đường của các phương tiện tham gia giao thông.  

Để phát hiện đối tượng có vi phạm sai làn đường hay không 
thì ta phải giải quyết được ba bài toán. Thứ nhất là phải phân loại đối 
tượng chuyển động đó là xe tham gia giao thông hay không. Thứ hai 
là sau khi xác định được đó là phương tiện tham gia giao thông thì 
thực hiện theo vết đối tượng. Thứ ba là phải phát hiện ra làn đường, 
thực hiện đánh dấu làn đường được phép đi để kiểm tra xem đối 
tượng tham gia giao thông có đi đúng làn đường quy định hay không.  

Để phân loại được đối tượng chuyển động có phải là xe tham 
gia giao thông hay không, trong đề tài đã thực hiện nghiên cứu các 
phương pháp nhận dạng như dựa vào hình dạng và dựa vào chuyển 
động. Mỗi phương pháp có ưu và nhược điểm riêng và trong bài toán 
này thực hiện chọn phương pháp phân loại dựa trên hình chiếu. 
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Nghĩa là ta sẽ thực hiện tạo một mẫu cơ sở dữ liệu của các hình chiếu 
của đối tượng mẫu, sau đó sẽ thực hiện trích rút hình chiếu của mỗi 
đối tượng phát hiện được trong mỗi khung hình và nhận dạng bằng 
cách so sánh hình chiếu dựa trên đặc trưng với các hình chiếu trong 
cơ sở dữ liệu mẫu. Với cơ sở dữ liệu mẫu chuẩn, ta sẽ thực hiện nhận 
dạng được đối tượng. 

Với cơ sở lý thuyết đã nghiên cứu và trình bày, để theo vết 
đối tượng chuyển động luận văn áp dụng thuật toán Kalman Filter, 
Mean –shift, SSD  vào bài toán dự đoán chuyển động của đối tượng. 
Bộ SSD dựa vào sự tương ứng của mỗi đối tượng từ khung hình này 
sang khung hình khác để xác định vị trí của đối tượng trong khung 
hình tiếp theo. Bộ MS dựa vào các thuộc tính của đối tượng như màu 
sắc, dự đoán chuyển động của đối tượng nếu trong quá trình chuyển 
động đối tượng có sự thay đổi về hình dạng và kiểu dáng. Thuật toán 
Kalman Filter đặc biệt chú ý đến tâm của đối tượng và tỉ lệ kích 
thước của đối tượng trong mỗi khung hình, mục tiêu của thuật toán là 
dự đoán chính xác vị trí của đố trong khung hình tiếp theo.  

Tuy nhiên, đề tài vẫn còn những hạn chế, đề tài phát hiện vi 
phạm sai làn đường của phương tiện tham gia giao thông mới dừng 
lại ở phần nhận dạng và theo vết đối tượng, chưa phát hiện làn đường 
và kiểm tra phương tiện tham gia giao thông có vi phạm làn đường 
quy định hay không. Do đó, hướng phát triển tiếp theo của đề tài là 
xây dựng hoàn chỉnh thuật toán và chương trình phát hiện vi phạm 
sai làn đường và đưa ra xử phạt trong tương lai. Đặc biệt là nghiên 
cứu bài toán xác định làn đường hạn chế tối thiểu nhiễu để đạt độ 
chính xác cao khi xác định vi phạm. 

 


