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Вступ 
 

Метою діагностики й оцінки стану автомо-

більних доріг є одержання повної й об’єк-

тивної інформації про їх транспортно-

експлуатаційний стан, умови роботи й сту-

пені відповідності фактичних споживчих 

якостей вимогам автомобільного руху. 

 

Наявність пошкоджень дорожнього покриття 

погіршує безпеку руху і тому ці пошкоджен-

ня повинні своєчасно ремонтуватись. Для 

проведення ремонту важливе значення має 

визначення розмірів пошкоджень (ям) некон-

тактними методами. 

Аналіз публікацій 
 

На цей час відома велика кількість публіка-
цій, що присвячені методам вимірювання 
характеристик дорожнього одягу, наприклад, 
[1, 2]. Нами запропонований фрактальний 
метод обробки зображень, який дозволяє ви-
явити пошкодження дорожнього покриття [3]. 
Теоретичні основи цього методу сформульо-
вані в [4], а в [5] проведено узагальнення пу-
блікацій за фрактальною тематикою. 
 

Мета і постановка задачі 
 
Після виявлення пошкодження дорожнього 
покриття виникає завдання з визначення роз-



мірів цього пошкодження. Фрактальний ме-
тод в кожному перерізі дорожньої ями до-
зволяє оцінити її розміри в пікселях. Наступ-
ним кроком є визначення співвідношення 
між розмірами ями в пікселях і реальними 
розмірами в лінійних одиницях, наприклад, в 
сантиметрах. Отже, метою статті є опис ме-
тодики визначення коефіцієнта перерахунку 
між реальними і віртуальними розмірами до-
рожньої ями. 
 

Методика визначення розмірів  
пошкоджень дорожнього покриття 

 

Для вимірювання геометричних розмірів ям 

потрібні цифрові фотокамери або відеокаме-

ри та програмний комплекс, за допомогою 

якого будуть оброблятися зображення камер. 

 

Цифрова фотокамера повинна бути розташо-

вана та закріплена на рухомому автотранспо-

ртному засобі на визначеній висоті над доро-

гою. 

 

Для проведення експерименту використову-

валась відеокамера фірми Sony DSC-W200. 

Всі вимірювання проводились в статиці без 

руху носія камери. Перед проведенням вимі-

рювань проводилась калібровка. 

 

 
 

Рис. 1. Визначення розміру ями мірною ліній-

кою 

 

Розміри ями в заданому перерізі, які були 

визначені мірною лінійкою (рис. 1), порів-

нюються з розмірами ями, що оцінювались 

фрактальним методом. Останні визначалися 

за відстанню в пікселях між глибокими міні-

мумами фрактальної розмірності (рис. 2). Це 

дозволило просто обчислити коефіцієнт пе-

рерахунку віртуального розміру ями в реаль-

ну. Зазначений коефіцієнт визначався для 

декількох ям і далі розраховувалось його се-

реднє значення. Останнє використовувалось 

для визначення реальних розмірів ям на ос-

нові розмірів в пікселях, що були отримані 

фрактальним методом. 

Отримані таким чином розміри порівнюва-

лись з істинними розмірами, що були визна-

чені лінійкою. Таким чином, при кожному 

вимірюванні визначалась похибка вимірюван-

ня. Сукупність похибок для серії вимірювань 

оброблялась статичними методами на ЕОМ. 
 

 
 

Рис. 2. Змінювання фрактальної розмірності 

в перерізі ями 
 

Результати обробки похибок вимірювань 
в математичному пакеті STATISTICA 

 

Для обробки результатів вимірювання був 

використаний пакет STATISTICA. Розраху-

нок описових статистик проводився за допо-

могою модуля Basic Statistic/tables. У цьому 

модулі об’єднані процедури, які найбільш 

часто використовуються на початковому етапі. 

 

Закон розподілу похибок вимірювань виявив-

ся нормальним, що видно з гістограми (рис. 3). 

Точність вимірювань склала порядку 5 %. 

 

 
 

Рис. 3. Гістограма розподілу похибок вимі-

рювань 



Висновки 
 

В статті доведена можливість оцінки розмі-

рів дорожніх ям неконтактним методом на 

основі фрактальної обробки зображень. 

 

Запропонована методика вимірювання зазна-

чених розмірів перевірена експериментально. 

Точність вимірювань в простих погодних 

умовах в денний час була не гіршою 5%. 
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