การออกแบบการประมวลผลภาพวิดีโอดวยภาษาระดับสูงสําหรับระบบนับปริมาณรถแบบฝงตัว
A System-Level Design of Video Processing for an Embedded Vehicle Counting System

บทคัดยอ

1. บทนํา

บทความนี้นําเสนอการออกแบบระบบการนับปริมาณรถอยาง
งายโดยใชกระบวนการอิมเมจโปรเซสซิง ดวยภาษาระดับสูง ImpulseC
เพื่ อ ช ว ยในการออกแบบและพั ฒ นาร ว มกั น ระหว า งซอฟท แ วร แ ละ
ฮารดแวรทําใหชวยลดระยะเวลาและความยุงยากในการสรางวงจร วงจรที่
ไดสามารถพัฒนาบนเทคโนโลยีเอฟพีจีเอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ประมวลผลสัญญาณภาพใหดียิ่งขึ้น โดยบทความนี้ใชเทคนิคการลบภาพ
พื้นหลัง ด ว ยวิธีหาผลตา งเฟรม การแก ไ ขมุม มองภาพแบบ Perspective
เพื่อใหรถในบริเวณที่ภาพรถอยูไกลจากกลองซึ่งรถมีขนาดลดลง และทํา
การนับดวยการหาพื้นที่จุดสีของรถ ซึ่งสามารถจําลองการทํางานไดจริง
บนเทคโนโลยีเอฟพีจีเอ กอนนําไปใชงานบนบอรด Virtex II Pro

This paper presents a design methodology of a simple vehicle
counting circuit on a Field Programmable Gate Array (FPGA) using
system-level language named ImpulseC. By using this, it could
accelerate image processing system performance and also reduce the
design development time. We use the frame different based background
subtraction to separate the vehicles from the road, apply perspective view
corrected for vehicles far from the camera. The vehicle count is
calculated from the area of normalized pixels. This design flow allows
completely simulating on FPGA technology before applying on the
Virtex II Pro board.

ปญหาการจราจรที่ติดขัดเปนปญหาสําคัญ โดยเฉพาะในชวง
เวลารีบเรงที่มีปริมาณรถยนตในการจราจรมากกวาชวงปกติ ทําใหเกิด
ปญหามากมาย เชน ไมมีความคลองตัวในการจราจร สิ้นเปลืองพลังงาน
เกิดอุบัติเหตุไดงาย เกิดปญหามลภาวะ เปนตน หากมีระบบที่สามารถ
จัดการกับการปลอยรถออกจากแยกไดอยางชาญฉลาด ปญหาเหลานี้ก็
จะไดรับการแกไขไปในทางที่ดีขึ้น เปนเหตุใหเกิดแนวความคิดในการ
จัดการการจราจรอัจฉริยะ
หลักการทํางานของระบบนี้สามารถคํานวณความหนาแนน
ของปริ ม าณรถในสี่ แ ยกจราจร เพื่ อ ทํ า การปล อ ยรถยนต ใ ห มี
ประสิทธิ ภาพมากกวาในป จจุบั น ที่ติด กลอ งเอาไวตามมุมสู งในแยก
ต า งๆ จะทํ า หน า ที่ จั บ ภาพรถบนท อ งถนนแล ว ส ง สั ญ ญาณภาพไป
ประมวลผลภาพบนเซิรฟเวอรที่ศูนยควบคุมกลาง [2]-[4] โดยหากแยก
ใดมีปริมาณรถหนาแนน ระบบจะทําการปลอยสัญญาณไฟเขียวเพื่อให
รถออกไปมากกว า แยกที่ มี ป ริ ม าณรถน อ ย แต พ บว า ระบบดั ง กล า ว
เซิรฟเวอรตองรับภาระงานหนักมากจึงไมเหมาะกับถนนที่มีทางแยก
จํานวนมาก
ในงานวิ จั ย นี้ เป น ส ว นหนึ่ ง ของระบบสั ญ ญาณไฟจราจร
อัจฉริยะ คือ ในสวนของการตรวจนับรถยนตเพื่อนําไปคํานวณหาความ
เหมาะสมในการจัดการระบบการจราจร ขั้นตอนการทํางานของระบบ
เริ่ ม จาก สั ญ ญาณภาพแต ล ะแยกที่ ไ ด ม าจะถู ก ประมวลผลโดยใช
กระบวนการอิมเมจโปรเซสซิง บนบอรดเอฟพีจีเอ ที่ชวยประมวลผล
แทนเซิรฟเวอร จากขอมูลปริมาณรถยนตในแตละแยกนี้เซิรฟเวอรควร
จะสามารถประมวลผลในภาพรวมทั้ ง ระบบเพื่ อ จั ด การจราจรที่ มี
ประสิทธิภาพตอไป
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2. งานและทฤษฎีที่เกี่ยวของ

คําสําคัญ: ImpulseC, การนับปริมาณรถ, การลบภาพพื้นหลัง, เอฟพีจีเอ

Abstract

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการนับปริมาณรถดวยกระบวนการ
อิมเมจโปรเซสซิง ดังในงานวิจัย[2] ใชเทคนิคการลบภาพพื้นหลังโดย
ใช ผ ลต า งของเฟรม เนื่ อ งจากภาพพื้ น หลั ง ค อ นข า งคงที่ นอกจากนี้
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งานวิจัยดังกลาวไดมีการวิเคราะหบล็อบ และทําการนับรถเมื่อรถผานเสน
อางอิง แตมีการนับผิดพลาดประมาณ 10% เนื่องจากการที่สีของภาพพื้น
หลังใกลเคียงกัน งานวิจัย [3] เปนการตรวจหารถเคลื่อนที่โดยใชโมเดล
ของภาพพื้นหลัง (Gaussian Mixture Modeling) รวมถึงการใชเทคนิคการ
วิเคราะหบล็อบ และคาลมานฟลเตอร ในการติดตามรถที่เคลื่อนที่ ซึ่งเปน
กระบวนการที่คอนขางซับซอน งานวิจัย [4] เปนการตรวจหารถเคลื่อนที่
โดยเปรียบเทียบจุดสีของรถกับถนน และใชบริเวณของวัตถุที่เคลื่อนไหว
มานับจํานวนจุดสีเพื่อหาพื้นที่ของรถ พบวามีความผิดพลาดในการนับรถ
ประมาณ 2% ซึ่งนอยมาก และมีการหาความกวางและความยาวของรถ
เพื่อจําแนกประเภทรถ งานวิจัย [5] เปนการออกแบบระบบรวมฮารดแวร/
ซอฟตแวร ในการนับจํานวนรถ โดยใชวิธีการ 2D FIR ฟลเตอร และฮิส
โตแกรมเทรสโฮลด โดยทําการนับรถเมื่อรถมีการเคลื่อนที่ผานบริเวณ
สี่เหลี่ยมที่กําหนดขึ้น ซึ่งออกแบบในแพลตฟอรมของ DSP บนเอฟพีจีเอ
ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผล ซึ่งผูเขียนไดเลือกใชเทคนิคการลบ
ภาพพื้นหลัง ดวยวิธีหาผลตางของเฟรม [2] เลือกเทคนิคการนับปริมาณรถ
ดวยวิธีการนับจํานวนจุดสีเพื่อหาพื้นที่ของรถ [4] และพัฒนาอัลกอริทึม
การนับปริมาณรถบนเอฟพีจีเอ ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผล [5]

เพื่องายตอการประมวลผล สําหรับขั้นตอนการประมวลผลจําเปนจะตอง
ทําใหภาพเปนเกรสเกล เพื่อลดหนวยความจําที่ใช ซึ่งใช 8 บิต ซึ่งมี
สมการดังนี้
framei  framei 1  T
(1)
เมื่อ
framei คือ เฟรมปจจุบัน
framei1 คือ เฟรมกอนหนา และ
T คือ คา threshold
โดยรูปที่ 2 คือ กระบวนการหาผลตางของเฟรมแลว
นํามาเทียบกับคา Threshold ที่มีคาเทากับ 25 ซึ่งไดภาพรถที่เคลื่อนที่
ดังรูปที่ 2 (c) ที่มีชองวางของรถจะตองนํามาทํากระบวนการ
Morphological โดยใชโอเปอรเรชัน Close ดวยเทมเพลตเมตริกซ
ขนาด 2×2 เพื่อปดชองวางรถดังรูป 2 (d)

(a)

(b)

3. การออกแบบอัลกอริทึมของการนับปริมาณรถ
อั ล กอริ ทึ ม การนั บ ปริ ม าณรถโดยภาพรวมแสดงดั ง รู ป ที่ 1
เริ่มตนแยกรถที่เคลื่อนที่ดวยการลบภาพพื้นหลังโดยการหาผลตางระหวาง
เฟรม ผลที่ไดนํามาทํากระบวนการ Morphological เพื่อปรับปรุงรูปราง
ของวัตถุ จากนั้น การแกไขมุมมองภาพแบบ Perspective ของจุดสีในแต
ละแถว เพื่อขยายภาพรถในเลนถนนใหมีสัดสวนเทากันทั่วทั้งภาพ และหา
พื้นที่จํานวนจุดสีของรถทั้งหมดเพื่อทําการนับจํานวนรถ โดยเปรียบเทียบ
พื้นที่จํานวนจุดสีของรถทั้งหมดกับพื้นที่จํานวนจุดสีของรถ 1 คัน ซึ่งจะ
ไดปริมาณรถทั้งหมดใน 1 เฟรม
ลําดับภาพวิดีโอ ( Image Sequence )

(c)
(d)
รูปที่ 2 ผลจากการหาผลตางของเฟรม (a) คือ เปนภาพเฟรมกอนหนา (b)
เปนภาพของเฟรมปจจุบัน (c) เปนผลตางของเฟรมปจจุบันที่ลบดวย
เฟรมกอนหนาแลวเปรียบเทียบดวยคา Threshold และ (d) การใชโอ
เปอรเรชัน Close เพื่อปดชองวางในรถ

3.2 การแกไขมุมมองภาพแบบ Perspective
การหาภาพรถที่เคลื่อนที่
( Car Detection by Background Subtraction )
Morphological
การแกไขมุมมองภาพแบบ Perspective
( View Correction )

เนื่ อ งจากภาพจากกล อ งวิ ดี โ อ ดั ง รู ป ที่ 3 รถที่ อ ยู บ ริ เ วณ
ดานหนากลองจะมีขนาดใหญ และจะมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ เมื่อรถไกล
จากกลองวิดีโอ ซึ่งจํานวนพิกเซลของรถ 1 คัน จะมีขนาดลงลงเมื่อรถอยู
ไกลจากกล อ งออกไป ซึ่ ง มี ค วามสั ม พั น ธเ ป น ไปในลั กษณะเชิ ง เส น
ดังนั้นจึงตองหานอรมอลไลซแฟคเตอรที่จะตองนํามาคูณกับจํานวน
พิกเซลในแตละแถว เพื่อเปนการขยายภาพของรถในบริเวณที่อยูไกล
กลองออกไปใหเปนสัดสวนเดียวกันทั้งหมด
Y

Cmax
Y  aX  c

Lmax

การนับปริมาณรถ ( Vehicle Counting )
รูปที่ 1 แผนภาพอัลกอริทึมการนับปริมาณรถ

C0
Lmin

Lmax

3.1 การหาภาพรถที่เคลื่อนที่
เพื่อแยกความแตกตางของจุดสี ระหวางรถที่เคลื่อนที่และ
background วิธีนี้จะใช background ที่ประมาณคาไดเปนเฟรมกอนหนา

Lmin
C0

Cmax

(a)
(b)
รูปที่ 3 บริเวณที่ตองการนับปริมาณรถนําคานําคาจุดสีพล็อตกราฟ
เสนตรง (a) กําหนดตัวแปรในบริเวณที่ตองการนับ และ (b) นําคาจุด
สีมาพล็อตกราฟเสนตรง

X

จากรูปที่ 3 สามารถหาความสัมพันธสมการเสนตรง
Y  aX  c
(2)
เมื่อนําบริเวณของพื้นที่ที่เลือกมาพล็อตกราฟไดดังรูปที่ 3 (b)
ซึ่งคาจํานวนจุดสีในแตละแถวนํามาพล็อตในแกน Y สวนจํานวนแถวของ
บริเวณที่เลือกในภาพจะนํามาพล็อตในแกน X จะไดเสนตรงดังรูป ซึ่ง
สามารถนํามาเขียนสมการไดดังสมการ (3)
L  Lmax
Y  ( min
) X  Lmax
(3)
Cmax
ดังนั้น จะไดนอรมอลไลซแฟคเตอร ดังสมการ (4)
Lmax
Fx 
(4)
Lmin  Lmax
(
) X  Lmax
Cmax
เมื่อ X  0 ถึง Cmax

4. การพัฒนาอัลกอริทึมนับปริมาณรถบนเอฟพีจีเอ
การออกแบบและพัฒนาระบบรวมฮารดแวร/ซอฟตแวร [1] ใน
งานวิจัยนี้ใชภาษา ImpulseC [6] โดยแบงออกเปนสองสวนหลักคือ
ระบบซอฟทแวร และระบบฮารดแวร โดยมีพื้นฐานมาจากการเขียนดวย
ภาษา C ซึ่งกระบวนการทํางานของ CoDeveloper [7] สามารถนํา
อั ล กอริ ทึ ม ในส ว นของระบบฮาร ด แวร ม าสร า งในรู ป ของภาษาทาง
ฮารดแวร เปนภาษา VHDL หรือ Verilog ได และสามารถทําการจําลอง
แบบการทํางานระดับระบบ (System – Level Simulation) ได

ปริมาณมี 145 แถว และจํานวนจุดสีมีจํานวนตั้งแต 53 – 165 จากนั้น นํา
คาจํานวนแถวทั้งหมดของบริเวณที่ตองการนับปริมาณรถมาพล็อตกราฟ
ในแกน X และจํานวนของรถในแตละแถวมาพล็อตกราฟในแกน Y ดัง
รูปที่ 3 (b)
จะไดวา Lmax = 165, Lmin = 53 และ Cmax = 144
เมื่อแทนคาในสมการ (4) จะได

Fx 

165
เมื่อ X = 0 – 144
112
(
) X  165
144

ซึ่งตองนําคา Fx ไปคูณกับจํานวนจุดสีของรถในแตละแถว
จะไดบริเวณพื้นที่ของรถทั้งหมด ที่มีการขยายพื้นที่ของรถในบริเวณที่
ไกลจากกลองใหมีขนาดเดียวกัน เมื่อไดพื้นที่โดยรวมของรถทั้งหมด ใน
แตละเฟรมภาพ จะตองนํามาเปรียบเทียบดวยพื้นที่ของรถ 1 คัน ผลลัพธ
ที่ไดก็จะเปนจํานวนรถในแตละเฟรมภาพ โดยคาเฉลี่ยของรถ 1 คัน มา
จากพื้นที่เฉลี่ยของรถ 3 คัน ดังรูปที่ 5 (a) - (d)

(a)

4.1 ออกแบบและพัฒนาวงจรการนับจํานวนรถ
เมื่อพัฒนาการนับปริมาณรถดวยภาษา ImpulseC แลว จากนั้น
ใชโปรแกรม Impulse CoDeveloper แปลภาษาเพื่อใหไดวงจรที่อธิบาย
ดวยภาษาทางฮารดแวร ในที่นี้เลือกใชเปนภาษา Verilog จากนั้นใช
ซอฟตแวรที่มีชื่อเรียกวา Xilinx ISE [8] ชวยในการสังเคราะหวงจรและ
จําลองการทํางาน ซึ่งขั้นตอนการออกแบบวงจรบนเทคโนโลยีเอฟพีจีเอ
สามารถอธิบายไดตามไดอะแกรม ดังรูปที่ 4 เปนการออกแบบวงจรนับ
ปริมาณรถแบบตามลําดับ ที่มี 5 โอเปอรเรเตอร เพื่อใหสามารถรองรับการ
ทํางานแบบไปปไลน สวนในกรณีที่ไมใชไปปไลน ผลลัพธ Result1-5 ใน
รูปที่ 4 สามารถใชหนวยความจําตัวเดียวกันได เพื่อเปนการประหยัด
หนวยความจํา
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รูปที่ 4 ไดอะแกรมอัลกอริทึมการนับรถบนเอฟพีจีเอแบบตามลําดับ

5. ผลการทดลอง
เมื่อทดสอบอัลกอริทึมการนับปริมาณรถกับเฟรมภาพวิดีโอ
ขนาด 320×240 ซึ่งเปนบริเวณแยกหางสรรพสินคาคารฟูร หาดใหญ โดย
นับจํานวนจุดสีในทุกๆแถวของภาพ ในบริเวณที่ตองการนับปริมาณรถ ใน
ตําแหนงกลองคงที่ ดังรูปที่ 3 (a) ซึ่งมีคุณสมบัติคือ บริเวณที่ตองการนับ

(b)
(c)
(d)
รูปที่ 5 การเลือกบริเวณพื้นที่เฉลี่ยของรถ 1 คัน (a) คือ บริเวณที่ทําการ
เลือกพื้นที่รถแตละคัน (b) คือ รถที่เลือกคันที่ 1 (c) คือ รถที่เลือกคันที่ 2
(d) คือ รถที่เลือกคันที่ 3
เมื่อเลือกเฟรมที่มีจํานวนรถ ตั้งแต 3 – 10 คัน ที่แตกตางกัน
10 กรณี ผลลัพธที่ไดแสดงดังตารางที่ 1 และรูปที่ 6
ตารางที่ 1 ผลการนับปริมาณรถตามจํานวน 3 – 10 คัน
ที่แตกตางกัน 10 กรณี จาก CoDeveloper
จํานวนรถภายใน
จํานวนรถที่นับไดโดย
เฟรมภาพ (คัน)
เฉลี่ย 10 กรณี (คัน)
3
3.46
4
4.05
5
5.35
6
5.21
7
6.19
8
6.11
9
7.37
10
8.41

3.37

ประมวลผลสัญญาณภาพใหดียิ่งขึ้น และผลที่ไดมีความผิดพลาดในการ
นับปริมาณรถเล็กนอยไมเกิน 2 คันในสภาพกลองที่ขุนมัว

7. แนวทางการพัฒนาตอ
5.29

งานวิจัยนี้นําเสนอแนวความคิดเบื้องตนของการนับปริมาณ
รถอยางงาย ผลที่ไดจากการนับปริมาณรถที่ระบุเปนจํานวนคันที่กําหนด
เปนขนาดของรถยนตสวนบุคคลเทานั้น ที่มาจากคาเฉลี่ยของขนาดของ
รถยนต 1 คัน ที่สุมเลือกเปนจํานวน 3 คัน ไมมีการแยกขนาดของรถ
ชนิดอื่นๆ ดังนั้น แนวทางการพัฒนาตอไปควรมีการแยกขนาดของรถ
ชนิ ด อื่ น ๆที่ มี ข นาดแตก ต า งกั น เพิ่ ม เติ ม เช น รถประจํ า ทา ง
รถจักรยานยนต เปนตน และหาคาเฉลี่ยของขนาดของรถ 1 คัน จาก
ขนาดของรถที่สุมเลือกในจํานวนที่มากขึ้น เพื่อความถูกตอง แมนยํา
และมีประสิทธิภาพของระบบการนับปริมาณรถที่จะพัฒนาตอไป

6.39

7.72

8. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณเทศบาลนครหาดใหญในความเอื้อเฟอภาพวิดโี อ
สําหรับการทดสอบการออกแบบระบบนับรถบนเอฟพีจีเอ

รูปที่ 6 ตัวอยางผลการนับปริมาณรถในเฟรมตางๆ
ตารางที่ 2 ผลการสังเคราะหวงจรบนเอฟพีจีเอ Virtex II Pro XC2VP30
Latency
(s)

Throughput
(frame/s)

Slices/
Flip Flops

BRAMs

0.81

1.23

4940/2332

41

MULT
18×18s
8

จากตารางที่ 1 พบวา การนับปริมาณรถมีการผิดพลาดไมเกิน 2
คัน ทั้งนี้เนื่องมาจากสภาพกลองที่ขุนมัวทําใหภายในภาพเห็นรถไมชัดเจน
รถที่มีสีใกลเคียงกับพื้นถนนเมื่อหาผลตางของเฟรมแลวทําใหบางสวน
ของรถหายไป และไม ไ ด แ ยกประเภทรถจั ก รยานยนต รถบั ส และ
รถบรรทุก
จากตารางที่ 2 แสดงจํานวนทรัพยากรที่จะใชงานบนบอรด
VirtexII Pro XC2VP30 โดยจํานวน Slices เปนตัวบอกถึงพื้นที่โดยรวมที่
จะใชงานทรัพยากร ประกอบดวย จํานวนการใชลอจิก Flip Flops , แสดง
จํานวนการใชบล็อกแรม (BRAMs) แตละบล็อกแรมมีขนาด 18 กิโลไบต ,
แสดงการใชบล็อกตัวคูณ (MULT18×18) แตละบล็อกตัวคูณมีขนาด
18×18บิต และLatency(s)เปนตัวบอกความเร็วของวงจรในการประมวลผล
ภาพตอหนึ่งเฟรม
เมื่อตรวจสอบความถูกตองของผลลัพธแลว จะเขาสูขั้นตอน
การพัฒนาวงจรบนเทคโนโลยีเอฟพีจีเอตามรูปที่ 4 บนโปรแกรม Xilinx
ISE เพื่อทําการ Simulation กอนนําไปใชงานจริงบนบอรดเอฟพีจีเอ

6. บทสรุป
บทความนี้นําเสนอการออกแบบระบบการนับปริมาณรถอยาง
งายโดยใชกระบวนการอิมเมจโปรเซสซิง ดวยภาษาระดับสูง ImpulseC
เพื่ อ ช ว ยในการออกแบบและพั ฒ นาร ว มกั น ระหว า งซอฟท แ วร แ ละ
ฮารดแวรทําใหชวยลดระยะเวลาและความยุงยากในการสรางวงจร วงจรที่
ไดสามารถพัฒนาบนเทคโนโลยีเอฟพีจีเอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
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