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	ENGLISH TEXT: The paper presents a fast method of vehicle detection. Vehicle detection is carried out on the basis of image data in the form of input video stream. An input image sequence consists of consecutive frames taken from the input video stream. Images from the input image sequence are the source images for a processing process. A detection field is defined for all images of the input image sequence. For each image from the input image sequence, an image part, in accordance with the detection field, is converted into point image representation. Point image representation is created on the basis of gradients in neighbourhood of pixels and consists of edge points. Layout of the edge points in point image representation is in accordance with the edges of objects contained in the source image. The sum of the edge points within the detection field is calculated. 
	ENGLISH TITLE: FAST METHOD OF VEHICLE DETECTION 
	POLISH TITLE: SZYBKA METODA DETEKCJI POJAZDÓW
	POLISH TEXT: Artykuł przedstawia szybką metodę detekcji pojazdów. Detekcja pojazdów przeprowadzana jest na podstawie danych obrazowych w postaci strumienia wideo. Wejściowa sekwencja obrazów składa się z kolejnych ramek pobranych z wejściowego strumienia wideo. Obrazy wejściowej sekwencji wideo są obrazami źródłowymi w procesie przetwarzania. Pole detekcji jest definiowane dla wszystkich obrazów wejściowej sekwencji obrazów. Dla każdego obrazu z wejściowej sekwencji obrazów, część obrazu odpowiadająca polu detekcji jest konwertowana do punktowej reprezentacji obrazów. Punktowa reprezentacja obrazu tworzona jest na podstawie gradientów w sąsiedztwie pikseli i składa się z punków krawędziowych. Rozkład punktów krawędziowych w punktowej reprezentacji obrazów odpowiada krawędziom obiektów występujących na obrazie źródłowym. 
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