
Въведение

Системите, при които се извлича информация, относно пътно-транспортни структури и съоръжения от изображения, получени чрез дистанционни
изследвания, са многобройни и включват разнообразни методи и алгоритми от различни области на информатиката и числените методи. Най-ниското ниво
алгоритми включва обработката на изображения с цел да се подобри тяхното качество или да се извлекат някои геометрични характеристики.

2. Процеси точка по точка
2.1. Таблици на съответствието
Предимство на таблиците на съответствие е, че има
обратни връзки, които проверяват връщаната стойност
от операцията. Всяка стойност по-голяма от 255 се
ограничава до 255 и, аналогично, всяка стойност по-
малка от 0 се ограничава до 0. Входният буфер за масива
от пиксели се използва като изходен, с цел да се намали
използването на изчислителна памет.
2.2. Усилване на контраста в изображението

Фиг. 2. а) изображение с висок контраст; б) изображение с нисък контраст

Важно е да се отбележи, че усилването на контраста в
изображението може да доведе до подобряване на
изображението до определена точка, отвъд която
качеството й вече започва да се влошава и използването
на изображението в системите за дистанционно
наблюдение на пътно-транспортни структури и
съоръжения става непрактично.

3. Обработка на цветно изображение чрез 
конволюция
Конволюцията е тегловната сума от пиксели, съседни на
централния пиксел в конволюционен прозорец. Теглото
се определя от малка матрица наречена конволюционна
маска. Размерите на матрицата се подбират да са
нечетни и центъра лесно да се определи.
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1. Преобразуване на цветно 

изображението в полутоново

Най-популярният модел за представяне на

цветно изображение може да се илюстрира с

фиг. 1.

Фиг. 1 Представяне на цветовата кодировка RGB

На практика често се използват по-

опростени методи, основани върху различни

типове осредняване на стойностите на

яркостта на всеки цвят в даден пиксел–

т.нар. линейни методи:

1.1 Метод, използващ цветови модел HSV

(Hue, Saturation, Value)

1.2 Филтър на RGB канали

1.3 Анализ на основните компоненти

4. Автоматично маркиране
Маркерите обикновено са единични точки,
но могат да бъдат и цели части от самия
път. Маркерите могат също да се използват
за генериране на модели на пътища
(еталонни класове), които могат да се
прилагат впоследствие за обучение на
класификаторите да откриват пътища в
изображенията.
Няколко на брой интерактивни ИПМ
подходи изискват човек-оператор да
определи маркерните точки преди да се
продължи с алгоритъм от по-високо ниво.
Тези точки могат да представляват (както е
показано на фиг. 3):
• маркери върху средната линия, която
разделя пътя (отсечката АВ на фиг. 3);
• маркери върху позициите, където пътя
притежава значителна кривина (точките C,
D, E на фиг. 3);
• маркери върху пресечките на пътищата
(точката F на фиг. 3).

Фиг. 3 Схематичен вид на път


