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I. I
De handelingen van een operator kunnen op ver-
schillende manieren worden getraceerd. Zo kan
door gebruik te maken van een Kinect of stereo
vision een diepte map worden opgesteld waaruit
bewegingen kunnen worden herkend. Het nadeel
van deze methodes is dat bij obstructie van de ca-
mera er niets meer kan worden getraceerd. Door
gebruik te maken van verschillende camera’s ge-
plaatst rond een operator kan bij de obstructie van
één camera nog altijd gelogd worden.
Er wordt onderzocht of het ook mogelijk is om de
handelingen van een operator te traceren door ge-
bruik te maken van verschillende camera’s, gericht
op een operator. Deze camera’s worden rond de
operator geplaatst. Deze methode is nauwkeuriger
dan stereo vision en is niet gevoelig aan infrarood-
ruis zoals de Kinect.

A. Opstelling

Figuur 1: Overzicht opstelling

De opstelling bestaat uit 5 camera’s, gemonteerd
aan het plafond van het labo. Een overzicht van
de opstelling wordt in figuur 1 afgebeeld. Deze
camera’s staan op verschillende afstanden van de
operator en onder verschillende hoeken. Elke ca-
mera is gekoppeld met een ethernetkabel aan een
computer. Er kunnen zowel kleuren- als zwart-wit
beelden worden uitgelezen aan een instelbare fra-
merate. De gebruikte camera’s werden aangekocht
bij Allied Vision.

B. Doelstellingen
Het doel van dit onderzoek is om een point cloud
op te stellen van een operator. Deze methode moet
kunnen ingezet worden op andere locaties met een
vergelijkbare configuratie. Uit deze point cloud
wordt dan bepaald hoeveel personen zich in het
beeld bevinden en op welke positie. In een verder
onderzoek kan dan bepaald worden op welke posi-
tie de handen zich bevinden. Het is de bedoeling
dat deze posities worden gelogd om later te analy-
seren. De beelden zelf kunnen ook worden opge-
slaan. Er wordt ook onderzocht of het mogelijk is
deze analyse in real-time uit te voeren.

C. Multi-camera beeld analyse

Figuur 2: Aanpak

Het onderzoek wordt opgedeeld in drie delen.
Eerst moeten de beelden uit de verschillende ca-
mera’s synchroon worden uitgelezen. Zo behoren
alle beelden genomen op hetzelfde tijdstip bij de-
zelfde situatie. De volgende stap is het analyseren
van deze beelden. De camera’s moeten worden
gekalibreerd en er moet een assenstelsel worden
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gedefinieerd waarin de posities voorgesteld kun-
nen worden. Er wordt een achtergrond subtrac-
tie uitgevoerd zodat enkel bewegende elementen
zichtbaar blijven, zoals de operator. De beelden
van alle camera’s worden dan geprojecteerd op ver-
schillende doorsneden. Zo wordt een doorsnede
bepaald van de voorgrond op een afbeelding. Uit-
eindelijk moet aan de hand van verschillende door-
sneden een point cloud worden opgesteld. Hier-
uit kunnen de verschillende posities worden ge-
logd. Er wordt gebruik gemaakt van OpenCV en
de Point Cloud Library (PCL) om de beelden te
verwerken. Vimba API wordt door Allied Vision
aangeboden om de camera’s uit te lezen.

II. S

Elk ontvangen frame bevat een timestamp. Deze
kan worden gebruikt om beelden te identificeren
die op hetzelfde moment zijn genomen. Nieuwere
camera’s van Allied Vision ondersteunen het Pre-
cision Time Protocol [1]. Hiermee kan de interne
teller van verschillende camera’s tot op 2 μs nauw-
keurig worden gesynchroniseerd indien deze zich
op hetzelfde netwerk bevinden. Het PT protocol
heeft 1 master nodig waarmee verschillende sla-
ves zich synchroniseren. Het verbinden van alle
camera’s op eenzelfde netwerk houdt risico’s in.
Zo is het mogelijk dat de maximale framerate niet
meer behaald kan worden. Eén camera gebruikt 1
Mbps om kleurenbeelden door te sturen aan 27 fra-
mes per seconde. De netwerkinfrastructuur moet
over een voldoende bandbreedte beschikken. Niet
alle camera’s ondersteunen het protocol, zoals de
camera’s in de opstelling. In dat geval worden de
beelden van de camera’s één voor één opgevraagd,
aan de hand van een software trigger. Deze beel-
den worden op een vast interval opgeroepen, zodat
een vaste frame rate behouden blijft. De beelden
van alle camera’s worden in een interval van 10 μs
uitgelezen.

III. B

Om de ingelezen beelden te verwerken, wordt er
gebruik gemaakt van OpenCV, een open-source
computer vision library.

A. Camera kalibratie
De verschillende camera’s moeten worden geka-
libreerd, op basis van het pinhole model, waarin
een camera wordt voorgesteld als één punt in een
ruimte. Het kalibreren gebeurt aan de hand van
een schaakbord (zie figuur 3). De interne hoek-
punten van het schaakbord worden herkend en ge-
koppeld aan driedimensionale coördinaten. Om
alle camera’s te kalibreren op hetzelfde assenstel-
sel moet elke camera hetzelfde patroon in dezelfde

positie herkennen. Per camera kan daarna het pa-
troon nog meerdere keren worden herkend, om de
intrinsieke en distortie parameters nauwkeuriger te
schatten. Om een camera te kalibreren zijn er mi-
nimum 8 punten nodig. Het gebruikte schaakbord
biedt 12 punten. Eén afbeelding is in theorie dus
voldoende. De kalibratie berekent de intrinsieke
matrix (zie vergelijking 1), distortie matrix, rota-
tie vector en translatie vector. De intrinsieke ma-
trix bevat info over de focuslengte in de x- en y-as
(resp. fx en fy). De afwijking van het midden van
het beeld tot het midden van de lens wordt uitge-
drukt door cx en cy. Deze informatie, samenmet de
distortie factoren, bepaalt het verband tussen een
driedimensionale coördinaat en een pixel op de af-
beelding. De positie van de camera wordt bepaald
door de translatie vector en de rotatie matrix, die
berekend wordt uit de rotatie vector. [2]

K =
⎡⎢⎢⎢⎢⎣

fx cx u0
0 fy cy
0 0 1

⎤⎥⎥⎥⎥⎦
(1)

Figuur 3: Voorbeeld camera kalibratie

B. Achtergrond subtractie
Enkel informatie over de operator is gewenst. Er
wordt dus een achtergrond subtractie uitgevoerd,
om enkel bewegende elementen te detecteren. De
eenvoudigste en snelste methode is het simpelweg
pixel per pixel vergelijken van een nieuw frame
met een achtergrond frame. Deze methode houdt
echter geen rekening met veranderingen in de ach-
tergrond of andere lichtinval. Een andere methode
isMixture of Gaussians (MoG). Deze methode be-
schrijft elke pixel als een Gaussische functie. Aan
de hand van zo’n functie wordt per pixel geschat of
deze tot de voorgrond behoort [3]. Deze methode
is standaard verwerkt in OpenCV.

C. Projectie camera beelden
Na de achtergrond subtractie bestaat er voor elke
camera een frame met een zwarte achtergrond en
een witte voorgrond. Deze beelden worden van-
uit de positie van de camera’s geprojecteerd op een
drie dimensionaal vlak. Deze methode is beter be-
kend als Visual Hull. Figuur 4 verduidelijkt deze
werkwijze voor één camera’s. De geprojecteerde



3

afbeelding van alle camera’s overlapt, aangezien
de camera’s naar hetzelfde punt gericht staan. De
witte velden van elk frame kunnen opgeteld wor-
den. Er wordt een nieuw frame bekomen met ver-
schillende tinten witte velden. Wanneer een veld
door alle camera’s wordt geregistreerd zal het re-
sulterende veld witter zijn. Door eenminimum aan
camera’s in te stellen worden foutieve velden gefil-
terd. Dit principe wordt uitgevoerd voor verschil-
lende evenwijdige vlakken.

Figuur 4: Projectie beeld vlak op het object vlak

IV. P C
Uit de doorsneden kunnen verschillende punten
worden bepaald. Deze punten vormen een point
cloud door gebruik te maken van de Point Cloud
Library (PCL).

A. Verzamelen punten
De punten voor de point cloud zijn alle witte pun-
ten uit de doorsneden. Het is niet nodig om alle
witte punten te plotten. De contouren van de witte
velden op de doorsneden zijn voldoende. De X en
Y coördinaat van de punten worden bepaald uit de
positie van de pixel op de afbeelding. De Z coördi-
naat is constant per doorsnede. Figuur 5 geeft een
mogelijk resultaat weer.

Figuur 5: Voorbeeld van een point cloud opgebouwd
van een persoon

B. Detectie personen
Om personen te detecteren moet er eerst een onder-
scheid worden gemaakt tussen verschillende objec-
ten in de point cloud. Eerst wordt er een willekeu-
rig punt gekozen in de point cloud. Alle aangren-
zende punten aan dit willekeurig punt worden ver-

zameld. Deze cyclus wordt herhaald tot er geen
nieuwe punten meer zijn. In dat geval is het volle-
dig object gedetecteerd. Indien er nog punten over-
blijven, kan een nieuw object worden gedetecteerd.
Wanneer een uniforme massaverdeling wordt aan-
genomen van een point cloud, valt het massacen-
trum samen met het zwaartepunt. Door het gemid-
delde van alle x,y en z waarden te berekenen van
alle punten in een object, wordt het zwaartepunt
gedetecteerd. Het is mogelijk dat dit punt niet in
de reconstructie van de operator valt.

V. B
Het is mogelijk om een point cloud op te stel-
len aan de hand van beelden uit verschillende ca-
mera’s. Eerst moeten de camera’s worden gekali-
breerd. Dit gebeurt aan de hand van de detectie
van een schaakbord. Dit is nodig om een gemeen-
schappelijk assenstelsel te definiëren voor de ver-
schillende camera’s. De kalibratie bepaalt ook het
verband tussen drie dimensionale coördinaten en
pixels op een afbeelding. Daarna wordt de ach-
tergrond verwijderd van de afbeeldingen. Het al-
goritme om de point cloud op te stellen, steunt
op het succesvol verwijderen van de achtergrond
op een afbeelding. Uiteindelijk worden verschil-
lende doorsneden opgesteld van het object, door
de afbeelding te projecteren vanuit de camerapo-
sitie op een vlak. De rekenkracht nodig om een
point cloud op te stellen voor één frame is echter
te groot om real time mogelijkheden te voorzien
zonder aanzienlijke investeringen in hardware. Ge-
bruik van een grafische kaart zal de rekentijd aan-
zienlijk verkleinen. Omgevingen met veel bewe-
gingen op de achtergrond kunnen, indien waarge-
nomen door meerdere camera’s, zorgen voor meer
objecten opgenomen in de point cloud. In later
onderzoek kunnen de handen van een operator ge-
detecteerd worden in de opgebouwde point cloud.
Deze gelogde data kunnen worden geanalyseerd,
om zo repetitieve patronen in de handeling van een
operator te detecteren. Zo kunnen onregelmatighe-
den op een analytische manier worden vastgesteld
en worden geanalyseerd.
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