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1.4 Startdatum, doorlooptijd, menskracht en begroting

• Startdatum: 17 februari 2011

• Totale duur van het project: 12 weken

• Totaal aantal uren dat zal gewerkt worden aan het project (zowel tijdens de contacturen als daarbuiten):
240 uur

2 Situering van het project

2.1 Probleemstelling

Industriële sites zijn productieve maar tevens gevaarlijke omgevingen. De laatste jaren is er veel innova-
tie gebeurd in verband met de veiligheid op dergelijke sites. Toch kunnen niet alle gevaren voorspeld of
voorkomen worden. Het is de bedoeling dat ons project hier een handje in zal helpen.

We zullen een industriële site monitoren met behulp van strategisch geplaatste camera’s. Wanneer er
zich iets of iemand in een vooraf gedefinieerde gevarenzone bevindt, zal er een alarm afgaan. Het is de
bedoeling dat dit automatisch gebeurt, dus zonder supervisie van een persoon.

2.1.1 Wat hebben we nodig

Indien we willen dat de monitoring automatisch gebeurt, zijn uiteraard in de eerste plaats camera’s nodig.
Deze zullen op bepaalde locaties worden geplaatst en gekalibreerd (3.2.2). Vervolgens is het nodig dat er
bepaalde gebeurtenissen kunnen worden herkend, zoals onder andere het bewegen van een persoon over de
site (3.2.3 en 3.2.4) en het uitbreken van brand (3.2.5, 3.2.6 en 3.2.7). Het is de bedoeling dat dit in 3D
voorgesteld wordt en dat dit in real-time gebeurt.
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2.1.2 Wat zijn de gevaren

In ons project staan 2 gevaren centraal:

1. Personen bevinden zich in de gevarenzone

2. Er breekt brand uit op de site

Voor het eerste gevaar moeten we in eerste instantie een methode hebben om beweging te detecteren.
Dit bewegend object zal gevolgd moeten worden in de tijd. Wanneer het een gevarenzone betreedt zal het
systeem dit melden door middel van een alarmsignaal.

Het tweede gevaar zullen we op een andere manier moeten waarnemen. Brand detecteren zal gebeuren op
basis van bepaalde karakteristieken, zoals onder andere kleurveranderingen en flikkeringen in beeld. Indien
er een brand wordt gedetecteerd moet dat uiteraard ook hier gemeld worden met een alarmsignaal.

2.2 Andere projecten van derden

Vergelijking met project 11 - Snapshot-gebaseerde kalibratie

In dit project is het de bedoeling om gemakkelijk nieuwe cameraposities toe te voegen, gebruik makend van
de initieel gebeurde kalibratie. Er zal dan een bijkomstige fase zijn waarin de extrinsieke cameraparameters
herberekend worden door snapshots vanuit de nieuwe positie van de camera’s te vergelijken met beelden
vanuit de volledig gekalibreerde basisopstelling. In ons project echter werken we met twee vast opgestelde
camera’s. Een enkele camerakalibratie zal dus volstaan.

Paper: A Four-step Camera Calibration Procedure with Implicit Image Correction

Net zoals in ons project wordt de camerakalibratie in deze paper bekomen door een expliciete kalibratie. Dit
is een kalibratie waarbij het camera model gebaseerd is op fysieke parameters, zoals focale lengte en beeldcen-
trum. In deze paper gaat men echter een extra stap toevoegen om het beeld (dat door distorsie is aangepast)
te corrigeren. Hiervoor gebruikt men een nieuw impliciet model dat de juiste afbeeldingscoördinaten zal
bekomen door middel van interpolatie gebaseerd op de eerder bepaalde fysieke parameters.

Referentie: A Four-step Camera Calibration Procedure with Implicit Image Correction - Heikkil and
Silven, CVPR97

Dynamic Texture Recognition

In dit artikel wordt de methode om dynamische texturen te herkennen omschreven. Men stelt eerst de
texturen voor als een ARMA model (autoregressive moving average model) waarna men een afstand berekent
tussen de input en een aantal controlebeelden. Omdat deze methode in veel artikels terug komt, zullen we
deze gebruiken als basis voor ons programma.

Ten opzichte van ons project zijn er twee verschillen:

1. Er worden extra experimenten uitgevoerd met onder andere afstandsformules. Wij daarentegen kunnen
deze reultaten gebruiken zonder ze zelf te moeten testen.

2. Deze methode is voor alle dynamische texturen, terwijl dat bij ons beperkt blijft tot het detecteren van
enkel vuur. Het is mogenlijk dat hierdoor enkele vereenvoudigingen of optimalisaties mogenlijk zijn.

• http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.21.5646&rep=rep1&type=pdf

• http://cseweb.ucsd.edu/classes/wi09/cse190-a/reports/ntrue.pdf

• http://vision.ucla.edu/~doretto/publications/dorettoCWS03ijcv.pdf
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Commerciële toepassingen:

We merken dat de technologie voor deze toepassingen al meerdere jaren bestaat. Beveiliging en vuurdetectie
zijn wijdverspreide problemen en het verbaast ons dan ook niet dat er al meerdere commerciële toepassingen
beschikbaar zijn. Het is echter moeilijk om over deze toepassingen exacte specificaties te vinden en ons
project vergelijken met een commercieel product zal moeilijk zijn.

• Vuurdetectie: http://www.fike.com/products/favideo.html

• Beveiligingscamera’s: http://www.crimeseen.ca

3 Beschrijving van het uit te voeren project

3.1 Doelstelling

In dit project is het de bedoeling op zoek te gaan naar methoden om op een snelle en efficiënte manier
een bedrijfssite te monitoren. Met behulp van een aantal vast-gepositioneerde camera’s, aangesloten op een
centraal netwerk, wordt de site in kaart gebracht. De evaluatie van deze camerabeelden zal in real-time
gebeuren. Een belangrijke eigenschap van het hele systeem is dat het 7 dagen op 7, 24 uur op 24 en ongeacht
de weersomstandigheden correct blijft functioneren.

Door gebruik te maken van de camerabeelden wordt de mogelijkheid gecreëerd op een geautomatiseerde
manier de veiligheid op de site te garanderen. Door bewegingsdetectie kunnen werknemers gevolgd worden
doorheen de site. Zo kan vastgesteld worden wanneer deze in verboden zones terechtkomen. Het systeem
waarschuwt dan de bevoegde instanties. Het verhoopte resultaat is om de werknemers in de driedimensionale
ruimte te kunnen positioneren. Ook zal er correct moeten omgegaan worden met het feit dat er meerdere
personen tegelijk in beeld zullen komen.

Brandhaarden vormen ook een gevaar op een bedrijfssite. Opnieuw kunnen de camerabeelden hiervoor
gebruikt worden om deze in een zo vroeg mogelijke fase te detecteren. Omdat het van cruciaal belang is dat
een brandhaard niet onopgemerkt blijft, wordt er uitvoerig aandacht aan besteed in ons project. We zullen
op drie verschillende manieren deze branden proberen te detecteren. Deze drie methoden zullen geëvalueerd
worden op hun betrouwbaarheid. Eventueel kunnen ze ook gecombineerd tot een robuuster geheel.

Het uiteindelijk doel is de ontwikkeling van deze algoritmes en de verificatie van hun werking op de
beschikbare beeldsequenties.

3.2 Aanpak en werkprogramma

3.2.1 Algemeen

Figuur 1: Afhankelijkheden werkpakketten

• WP 1: Camerakalibratie (3.2.2)
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• WP 2: Bewegingsdetectie (3.2.3)

• WP 3: Positietracking van de werknemers over de tijd (3.2.4)

• WP 4: Branddetectie door middel van temporele kleurveranderingen (3.2.5)

• WP 5: Branddetectie door middel van een textuur-gebaseerde methode (3.2.6)

• WP 6: Branddetectie door middel van een wavelet-gebaseerde methode (3.2.7)

Zoals op de figuur te zien is, ligt de basis van alle werkpakketten bij werkpakket één. Het is dan ook de
bedoeling dat de deadline van WP 1 vroeger ligt dan die van de anderen, zodat alles zonder vertragingen
afgeleverd kan worden. Aangezien werkpakketten drie tot en met zes gebruik maken van beelden die in
werkpakket twee worden gedetecteerd, heeft ook WP 2 een cruciale rol. Eveneens zijn deadline zal vroeger
liggen dan die van de nadien komende werkpakketten. De resterende pakketten (3-6) kunnen dan vervolgens
onafhankelijk van elkaar worden uitgewerkt.

Werkpakket drie staat op zichzelf aangezien alleen hij instaat voor de controle of personen zich al dan
niet in een gevarenzone bevinden (gevaar 1 ).

Werkpakketten vier, vijf en zes staan allen in voor branddetectie (gevaar 2 ). Deze kunnen weliswaar
onafhankelijk van elkaar worden uitgewerkt aangezien ze andere methodes gebruiken voor deze detectie. Het
is wél de bedoeling dat tussen deze laatste drie werkpakketten sterk vergeleken wordt en de gelijkenissen
en/of verschillen duidelijk bestudeerd en beschreven worden.

Uiteindelijk zal alles worden samengebracht tot een testcase die als doel heeft de ontwikkeling van
algoritmes en de verificatie van hun werking op de beschikbare beeldsequenties.

3.2.2 Werkpakket 1

Camerabeelden worden gebruikt om automatisch mensen of objecten te lokaliseren in een ruimte. We zullen
werken met vast opgestelde camera’s die de beelden zullen produceren. De detectie, lokalisatie en het volgen
van personen en objecten zal dan gebeuren op basis van deze camerabeelden. In het eerste werkpakket is het
de bedoeling dat we deze camera’s kalibreren. Aangezien alle verdere werkpakketten sterk afhangen van dit
eerste pakket spreekt het voor zich dat er in de beginweken extra aandacht wordt besteed aan dit pakket.

3.2.2.1 Modellering van de camera’s - het Pinhole-model
Camera’s kunnen op verschillende manieren gemodelleerd worden. In praktijk zal men vaak het Pinhole-

model gebruiken, omdat de meeste camera’s er goed mee gemodelleerd kunnen worden. De opstelling van
een camera wordt bepaald door het kiezen van een cameracentrum (camera centre) en een beeldvlak (image
plane). Het beeld zal hierbij gevormd worden via een perspectieve projectie: door de intersectie te
berekenen van de lijn tussen het cameracentrum en het 3D-punt met het beeldvlak, wordt de projectie van
een 3D-punt op het beeldvlak bekomen.

Figuur 2: Links: goniometrie van het model; Rechts: voorstelling perspectieve projectie
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3.2.2.2 Camerakalibratie - methode van Bouguet
De kalibratie van een camera is het proces dat instaat voor het vinden van de juiste parameters van

de camera. Deze zullen worden voorgesteld in de cameramatrix (projectiematrix P). Er zijn verschillende
technieken waarop dit kan gebeuren. Wij zullen in dit werkpakket de methode van Bouguet gebruiken.
Een van de voordelen hiervan is dat er reeds een implementatie met volledige documentatie beschikbaar
is in de technische softwareomgeving Matlab, namelijk de Camera Calibration Toolbox for Matlab. Voor
de kalibratie zal een wide-baseline (tegenovergestelde van narrow-baseline) opstelling gebruikt worden. Dit
komt er op neer dat de camera’s ver (genoeg) van elkaar opgesteld zullen worden.

3.2.2.3 Intrinsieke parameters - intern
Deze parameters beschrijven de omzetting van de coördinaten in het beeldvlak naar de eigenlijke pixelcoördinaten

en hangen af van de gebruikte camera-hardware en hoe ze geconfigureerd wordt.
De intrinsieke parameters zijn:

• Focale lengte f : dit is de afstand tussen het cameracentrum en het beeldvlak (uitgedrukt in millimeter);

• Pixelafmetingen (px, py): dit is de breedte en de hoogte van een pixel (uitgedrukt in millimeter);

• Pixelhellingshoek α: wordt nul verondersteld, element k12 in de kalibratiematrix zal nul worden;

• Beeldcentrum (cx, cy): stelt het optische centrum voor (uitgedrukt in pixelcoördinaten).

Figuur 3: De pixelafmetingen en de hellingshoek; we nemen aan dat de hellingshoek nul is

De kalibratiematrix K is dan:

K =


f
px

(tanα) f
py

cx

0 f
py

cy
0 0 1

 (1)

Doordat we gebruik maken van de Camera Calibration Toolbox worden deze parameters (en dus de
interne kalibratie) automatisch voor ons bepaald. Opdat de Toolbox dit zou kunnen doen, zullen we een
aantal (ongeveer 20) afbeeldingen in de Toolbox moeten laden. Op deze afbeeldingen is een object te zien dat
vanuit verschillende hoeken is gefotografeerd en dit object heeft best een zo gestructureerd mogelijk patroon.
Men zal op deze afbeeldingen dan bepaalde plaatsen (referentiepunten) van het patroon moeten aanduiden.
Doordat dit door de gebruiker zelf moet gebeuren zullen we slechts bij benadering de juiste plaatsen kunnen
aanduiden, wat een (klein) nadeel is. In praktijk gebruikt men (vaak) het schaakbordpatroon, aangezien
men hierover zeer veel weet (rechte lijnen, hoeken van 90◦, . . . ).

De opdrachtgevers stellen twee video’s (van twee verschillende camera’s) ter beschikking, waarop zij
vanuit verschillende hoeken een figuur met schaakbordpatroon laten zien. Hieruit kunnen we dan de gewenste
beelden frame per frame halen.

3.2.2.4 Twee extra intrinsieke parameters - radiale en tangentiële vervorming
Bij de bespreking van het Pinhole-model zagen we hoe punten geprojecteerd worden. Louter perspectieve

projectie is vaak echter onvoldoende om de beeldvorming te beschrijven. Bij een echte camera gaan immers
niet alle projecties door exact hetzelfde punt wat er voor zorgt dat het beeld vervormt, vaak ook distorsie
genoemd. Rechte lijnen worden dan in het beeld weergegeven als krommen.
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Naast tangentiële vervorming (wat we hier niet verder bespreken aangezien deze zeer miniem is) hebben
we radiale vervorming. Deze is zichtbaar als een verschuiving van de beeldpunten naar het vormingscentrum
toe (pincushion-effect), of ervan weg (barrel-effect). Radiale vervorming wordt gemodelleerd met twee of meer
coëfficiënten.

Figuur 4: Radiale vervorming

Om deze vervorming ongedaan te maken, berekent de Toolbox ook hiervoor een aantal parameters
(coëfficiënten).

3.2.2.5 Extrinsieke parameters - extern
Meestal worden punten in een ruimte uitgedrukt in een ander coördinatenstelsel dan het cameracoördinatenstelsel:

het wereldcoördinatenstelsel. Deze twee coördinatenstelsels kunnen uitgedrukt worden t.o.v. van elkaar
via een translatie t en een rotatie R. R en t stellen de externe parameters voor en worden eveneens voorgesteld
met een matrix.

R =

 r11 r12 r13
r21 r22 r23
r31 r32 r33

 (2)

t =

 tx
ty
tz

 (3)

Aan de hand van deze parameters weten we ook waar de verschillende camera’s (bij ons: twee) zich
ten opzichte van elkaar bevinden. Deze parameters zijn onafhankelijk van de gebruikte camera-hardware.
De berekening van de extrinsieke parameters kan gebeuren door een aantal gelijke objecten te identificiëren
vanuit beide camerastandpunten. Het was normaal gezien de bedoeling dat we een aantal fysieke gegevens
zouden krijgen (bijvoorbeeld de hoogte van bepaalde objecten). Door omstandigheden is dit echter fout
gelopen, en zal dit dan ook bij benadering moeten gebeuren.

3.2.2.6 Uiteindelijke doel van WP 1 - Projectiematrix P
De uiteindelijke 3x4-cameraprojectiematrix P is dan:

P = K[R|t|] (4)

 x
y
1

 =


f
px

(tanα) f
py

cx

0 f
py

cy
0 0 1


 r11 r12 r13 tx
r21 r22 r23 ty
r31 r32 r33 tz



X
Y
Z
1

 (5)

Het doel van werkpakket één is dus het bepalen van de parameters van bovenstaande projectiematrix P.
Deze matrix zal een 3D-punt in de wereld omzetten naar pixelcoördinaten in een afbeelding. Hiermee zullen
dan de volgende werkpakketten aan de slag kunnen.

Tot slot volgen nog enkele relevante papers over camerakalibratie:

• Flexible Camera Calibration by Viewing a Plane from Unknown Orientations - Zhang, ICCV99

• A Four-step Camera Calibration Procedure with Implicit Image Correction - Heikkil and Silven,
CVPR97
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• A versatile camera calibration technique for high accuracy 3D machine vision metrology using off-the-
shelf TV cameras and lenses - R. Y. Tsai ,IEEE J. Robotics Automat. , pages 323-344, Vol. RA-3,
No. 4 1987

• On Plane-Based Camera Calibration: A General Algorithm, Singularities, Applications - Sturm and
Maybank, CVPR99

• The Development of Camera Calibration Methods and Models - T.A. Clarke and J.G. Fryer, Photo-
grammetric Record, 16(91): 51-66, April 1998

• Close-Range Camera Calibration - D.C. Brown, Photogrammetric Engineering, pages 855-866, Vol.
37, No. 8, 1971

3.2.3 Werkpakket 2

In werkpakket twee is het de bedoeling om de beeldsequenties te analyseren. Op basis van de verschillende
technieken dient te worden gedetecteerd welke objecten (ook meer dan n) zich op de voorgrond bevinden.
Deze objecten, regions-of-interest genaamd, moeten doorgegeven worden als input voor werkpakket drie.

De moeilijkheid bestaat erin niet overgevoelig te zijn. De detectie moet bestand zijn tegen lichtverande-
ringen, wisselende weersomstandigheden, etc. Wanneer dit niet het geval is kan dit op het einde van het hele
surveillance-systeem tot gevolg hebben dat er ongewenst geallarmeerd wordt. Dit wil zeggen dat robuust-
heid een belangrijke factor is voor dit werkpakket. Om dit tot een goed einde te brengen moet ook gekeken
worden naar de snelheid van de gebruikte algoritmes, dit temeer omdat de beelden van hoge kwaliteit zijn,
de frame-rate hoog ligt en de applicatie in real-time herkenningen moet uitvoeren. Om dit te verwezenlijken
zal specifiek onderzoek gevoerd worden naar snellere ROI-selection algorithms gezocht worden. Een goede
basis hiervoor is de laatste paper in de opsomming, onderaan deze paragraaf.

Er zijn zeer specifieke wetenschappelijke artikels uitgebracht over de technieken die hiervoor gebruikt
worden. Dit temeer omdat dit proces voor zeer veel ComputerVision-projecten de basis vormt. Een kleine
opsomming van relevante papers worden hieronder vermeld.

• Low Bit-Rate Coding of Image Sequences Using Adaptive Regions of Interest - Nikolaos Doulamis,
Anastasios Doulamis, Dimitrios Kalogeras, and Stefanos Kollias

• Comparison of Generative and Discriminative Techniques for Object Detection and Classification -
Ilkay Ulusoy & Christopher M. Bishop

• Dynamic Foreground/Background Extraction from Images and Videos using Random Patches - Le Lu
& Gregory Hager

• Fast region of interest selection int the transform domain for video transcoding - Safak Dogan, Abdul
H. Sadka and Ahmet M. Kondoz

3.2.4 Werkpakket 3

Het doel van dit werkpakket is het volgen van de positie van de werknemers over de tijd. De werknemers
worden vervolgens gepositioneerd in de driedimensionale ruimte. Aan de hand van de positie van de werk-
nemer kan dan op een eenvoudige manier aangegeven worden wanneer een werknemer zich in een verboden
zone bevindt.

Werkpakket twee detecteert de bewegingen in het beeld en geeft deze door aan het derde werkpakket.
Deze bewegingen zullen gelinkt moeten worden aan bewegende personen. De moeilijkheid bestaat erin om
verschillende personen, die elkaar kruisen in beeld, correct van elkaar te onderscheiden. Hiervoor zal gebruik
gemaakt worden van bestaande algoritmen (zie paper ’People tracking in surveillance applications’).

Om de werknemers te positioneren in de ruimte moet er eerst een driedimensionale voorstelling gemaakt
worden van de ruimte. Een ruw model van deze voorstelling zal ter beschikking gesteld worden door de
begeleiders van het project. Aan de hand van de beelden vanuit verschillende camerastandpunten wordt
deze ruimte opgesteld. Hiervoor zal de hulp moeten ingeroepen worden van werkpakket één: dit pakket
kalibreert immers de camera’s en helpt met het herkennen van vaste objecten in beeld. De begeleiders
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van het project voorzien ook enkele afmetingen van objecten op de site om alle afstanden correct in te
schatten. Aan de hand van deze gekende afmetingen, posities van vaste objecten op de site en beelden
vanuit verschillende camerastandpunten kan dan een correct driedimensionaal beeld opgebouwd worden.

Bij het opstellen van de driedimensionale ruimte moeten verboden zones aangegeven worden. Vervolgens
worden de coördinaten van de randen van de zones in het systeem ingevoerd. Als de coördinaten van de
werknemers in de ruimte gekend zijn, kan bepaald worden of de werknemer zich binnen een verboden zone
bevindt. Indien dit het geval is moet er een sein gegeven worden.

Om dit werkpakket tot een goed einde te brengen zullen enkele papers geraadpleegd moeten worden.
Hieronder is er alvast een overzicht te vinden van enkele papers die nuttig kunnen zijn tijdens de ontwikkeling
van het werkpakket.

• A Quantitative Evaluation of Video-based 3D Person Tracking - Alexandru O., Balan Leonid Sigal,
Michael J. Black

• People tracking in surveillance applications - Luis M. Fuentesa, Sergio A. Velastin

• Multi camera image tracking - James Black, Tim Ellis

• Generation of Visual Hull Models of 3D Objects - Phillip Milne, Fred Nicolls, Gerhard de Jager

• Learning To Locate An Object in 3D Space From A Sequence Of Camera Images - DimitrisMargaritis,
Sebastian Thrun

• Tracking people with probabilistic appearance models - Andrew Senior

• Real-Time Surveillance of People and Their Activities - Ismail Haritaoglu, David Harwood, Larry S.
Davis

• Use of a Kalman Filter to Improve Realtime Video Stream Image - Patrick D. OMalley

• Correlated Probabilistic Trajectories for Pedestrian Motion Detection - Frank Perbet, Atsuto Maki,
Bjorn Stenger

3.2.5 Werkpakket 4

In dit werkpakket is het de bedoeling om uit het beeldmateriaal te detecteren of er al dan niet iets in brand
staat op basis van temporale kleurverandering. De werkwijze die hier zal gevolgd worden gaat als volgt:

• Eerst is er bewegingsdetectie nodig (3.2.3) om daar te bekijken of de bewegingen, veroorzaakt door de
brand, gedetecteerd worden.

• Van de bewegende pixels wordt de kleur geanalyseerd. Indien de kleur overeenkomt met een veelvoor-
komende kleur bij brand wordt de pixel uit het beeld gefilterd.

• Vervolgens worden de gedetecteerde pixels, die mogelijk brand voorstellen, in regio’s opgedeeld.

• Op die regio’s wordt dan per frame de kleurverandering bekeken om de accuraatheid van de brandde-
tectie op te drijven.

Verder worden de resultaten van dit werkpakket vergeleken met de resultaten van werkpakket 5 (3.2.6)
en werkpakket 6 (3.2.7), die de branddetectie op een andere methode zullen implementeren.

Enkele interessante papers en wetenschappelijke artikels omtrent branddetectie zijn:

• Computer Vision Based method for Fire Detection in Color Videos - Jessica Ebert, Jennie Shipley

• Computer Vision Based Fire Detection - Nicholas True

• Computer vision based method for real-time fire and flame detection - B. Ugur Töreyin, Yigithan
Dedeoglu, Ugur Güdükbay, A. Enis cetin
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3.2.6 Werkpakket 5

In dit werkpakket is het de bedoeling om vuur te detecteren aan de hand van dynamische texturen. Deze
texturen worden gekenmerkt door enkele statistische waarden. We zullen dus de statistische waarden van
een beeld moeten vergelijken met de waarden van gekende beelden. Het werkpakket kan opgedeeld worden
in 3 delen:

1. Dynamische texturen kunnen analyseren, vb met een Gabor-filter.

2. Beelden van vuur analyseren en te weten komen welke waarden kenmerkend zijn voor vuur.

3. Een onbekend beeld analyseren en vergelijken met de gekende waarden van vuur.

Daarnaast kan het resultaat van dit pakket gecombineerd worden met die uit werkpakket 4 en werkpakket
6. Dit kan ofwel parallel: elke test apart uitvoeren en een alarm geven als ze alle 3 een resultaat geven, of
serieel: een eerste test detecteert waar vuur mogelijk is en de volgende testen kijken enkel nog naar deze
gebieden. Een parallelle methode is eenvoudiger maar een seriële methode kan handig zijn als blijkt dat een
van de tests veel zwaarder blijkt te zijn.

3.2.7 Werkpakket 6

Dit werkpakket heeft als doel brand te detecteren uit camerabeelden. De detectie gebeurt op basis van
wavelets. Ook hier zal er gebruik gemaakt worden van werkpakket 2 om bewegende pixels te detecteren.
Deze bewegende pixels zullen dan geanalyseerd worden met behulp van wavelets om zo vuur van beweging
te onderscheiden. De output van dit werkpakket zal worden vergeleken met werkpakket 4 en 5, die het vuur
zullen proberen te detecteren op basis van respectievelijk kleurvariatie en textuur.

3.2.7.1 Temporale wavelet analyse
Er is bekend dat turbulente vlammen flikkeren op een frequentie van ongeveer 10 Hz. Om dit te kunnen

detecteren is een framerate van minimaal 20 noodzakelijk. Er wordt gebruik gemaakt van een 2-traps filter
bank om 2 wavelet signalen te verkrijgen. Deze filter bank wordt toegepast op het rode kanaal van de pixels.
Onderstaande figuur beschrijft deze filter bank.

Figuur 5: Temporale wavelet analyse. HPF en LPF zijn een half-band high pass filter en een half-band
low pass filter. Hun filter coëfficiënten zijn respectievelijk {-0.25,0.5,-0.25} en {0.25,0.5,0.25}. xn[k, l] is de
waarde van het rode kanaal van pixel [k, l]

Nu kunnen de subsignalen d en e gebruikt worden om een vlam te detecteren. Wanneer deze signalen
veel de nul-as overschrijden in een korte periode wijst dit op de aanwezigheid van een vuur. De subsignalen
van stationaire pixels zullen dicht bij de nul-as blijven maar zullen deze veel minder overschrijden.

3.2.7.2 Ruimtelijke wavelet analyse
Hier maakt men gebruik van de grote fluctuaties van de vuurgekleurde pixels in een vlam. Om dit te

detecteren gebruikt men een 1-staps 2-dimensinale wavelet transformatie om 3 nieuwe afbeeldingen te krijgen.
Men berekend dan de som van de energie van deze 3 afbeeldingen. Als deze energie een drempelwaarde
overschrijd hebben we een vlam gedetecteerd.
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Enkele interessante papers en wetenschappelijke artikels omtrent branddetectie met behulp van wavelets
zijn:

• Computer Vision Based method for Fire Detection in Color Videos - Jessica Ebert, Jennie Shipley

• Computer vision based method for real-time fire and flame detection - B. Ugur Töreyin, Yigithan
Dedeoglu, Ugur Güdükbay, A. Enis cetin

3.3 Projectplanning

De totale projectduur zal ongeveer 240 uren bedragen. Een groot deel hiervan zal elk teamlid aan zijn eigen
werkpakket werken. De laatste weken moeten de werkpakketten volledig klaar zijn en kan het hele systeem
bij elkaar gevoegd worden. In week 12 moet het project klaar zijn en kan de presentatie (die tijdens de
examenperiode gegeven zal worden) voorbereid worden.

De waarden in onderstaande tabel zijn uitgedrukt in uren.

Activiteit Periode Opmerkingen
Semesterweken
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

WP 1 1 3 5 5 5 5 (1) 3 3 3 (3) 2 2 2
WP 2 1 2 3 4 4 5 (2) 4 4 4 4 (3) 2 2 Afh. van WP 1
WP 3 1 2 3 3 3 5 4 4 4 4 4 (3) 2 Afh. van WP 1 en 2
WP 4 1 2 3 3 3 5 4 4 4 4 4 (3) 2 Afh. van WP 1 en 2
WP 5 1 2 3 3 3 5 4 4 4 4 4 (3) 2 Afh. van WP 1
WP 6 1 2 3 3 3 5 4 4 4 4 4 (3) 2 Afh. van WP 1

Tabel 1: projectplanning

• (1) Kalibratie van de camerabeelden moet gebruikt kunnen worden als output voor andere werkpak-
ketten

• (2) Bewegingen, waargenomen in beeld, moeten doorgegeven worden aan de andere werkpakketten

• (3) Deadline werkpakket

Elke donderdag (uitgezonderd in de vakantie) zullen alle teamleden na de theorieles samenzitten om de
voortgang van het project te bespreken. Tijdens deze vergaderingen zal kenbaar gemaakt worden indien er
problemen opgetreden zijn. Eventuele onduidelijkheden zullen via deze weg ook opgehelderd kunnen worden.
Voor de verdere communicatie wordt er gebruik gemaakt van e-mailverkeer. Elke e-mail wordt steeds naar
de hele groep verstuurd om zeker te zijn dat iedereen op de hoogte blijft.

Alle bestanden van het project worden opgeslagen in een Dropbox-folder. Zo beschikt iedereen steeds
over de recentste versie. Ook voorziet Dropbox in een handige functie die ervoor zorgt dat oude bestanden
(die ten onrechte gewijzigd/verwijderd zijn) makkelijk terug te halen zijn.

4 Nut van de resultaten

4.1 Beschrijving van het nut

Dit project heeft als nut een bruikbaar ComputerVision-gebaseerd systeem te ontwikkelen. Het systeem
moet dienst doen als een geautomatiseerd surveillancesysteem, denk aan bewakingssystemen in alle soorten
branches en toepassingsgebieden.

Concreet kan dit systeem de veiligheid op werven en industriële sites automatiseren en tegelijk verbeteren.
Op deze manier kunnen tijd en moeite uitgespaard worden. Ook branddetectie is een proces dat gëıntegreerd
is in dit systeem. De kost van dit hele systeem is zeer laag in vergelijking met alle mogelijke kosten die
ontstaan bij een niet tijdig gealarmeerde brand of gelijkaardige risico’s.
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Voor werkgevers is het van groot belang voor zowel apparatuur als werknemers dat er automatisch wordt
doorgegeven wanneer iemand op een verboden omgeving terechtkomt. Voor apparatuur kan dit schadelijke
gevolgen hebben, alsook voor de werknemer die op een mogelijk risicovolle plaats staat, met alle gevolgen
van dien.

Als een onregelmatigheid optreedt op de industriële site, dan zal een duidelijk kenbaar veiligheidsalarm
afgaan zodat de werknemers en werkgever(s) hiervan op de hoogte zijn en de gepaste maatregelen kunnen
treffen. Er kan ook een logbestand worden bijgehouden om een evaluatie van de veiligheid op de site te
ondersteunen. Voor toekomstige studenten en buitenstaanders kan dit gezien worden als voorbeeld om de
mogelijkheden van ComputerVision en de toepassingsgebieden te demonstreren. Ook kunnen de studenten in
kwestie broncode gebruiken, verder bouwen op het afgeleverde werk, etc. Het project kan gëımplementeerd
worden door mensen met kennis en gebruikt worden door opgeleid personeel, afhankelijk van de implemen-
tatie.

4.2 Overdracht van kennis aan de gebruikers: hoe?

Wanneer dit project tot een goed einde gebracht is moet het systeem als één geheel afgeleverd kunnen
worden. Tevens is het van groot belang dat er goed gedocumenteerd wordt (zowel werkpakketten onderling
als algemeen).

Op datzelfde moment zullen de deelnemende studenten een presentatie geven over het gehele project.
Deze presentatie zal technische details bevatten, maar ook een demonstratie (proof of concept). Langs welke
kanalen dit project eventuele gëınteresseerden zal bereiken hangt deels af van de instantie Hogeschool Gent
en deels van de betrokken studenten (activiteit op Twitter, blogging, etc.).
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