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Sammanfattning

Skogsbränder är svåra att upptäcka i ett tidigt stadie, vilket leder till förödande
konsekvenser. Hela 30 % av koldioxiden som atmosfären tar emot kommer från
skogsbränder. Flera tusentals människor och djur mister livet eller tvingas lämna
sina hem. Det finns idag flera tekniker som med varierande framgång kan upptäcka
skogsbränder. I detta arbete skall en alternativ metod för rökdetektering utvecklas
och testas. Metoden ska vara möjlig att appliceras på UAV (Unmanned Aerial
Vehicle) teknik. Arbetet fokuserar på att skilja på brandrök och dimma med
högupplöst data. Två algoritmer prövas, SDA (Statistisk distributions algoritm) och
KBA (Kunskapsbaserad igenkännings algoritm). Den första testar statistiska
distributioner för att hitta unika identifierare för rök. Den andra algoritmen är
baserad på kunskapen om rök vad gäller spektrala och morfologiska egenskaper.
Röken identifieras med hjälp av form, area och kanter. Algoritmen visade en
precision med 90 % i bilder innehållande rök och en feldetektering med 20 % för
bilder innehållande dimma.
Nyckelord: Statistiska distributioner, UAV, skogsbränder, dimma, rök.
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Abstract

It is very difficult to discover forest fires in an early stage which can lead to devastating consequences. Today, 30% of the total carbon dioxide that is released in the atmosphere comes from forest fires. Thousands of human beings and animals are
killed or forced to leave their homes every year. There are a variety of techniques
today that is being used for discovering forest fires but whom lack in accuracy or has
problems with a large amount of false alarms. This paper is an experimental study to
try to solve this issue. The proposed method in this paper could be applied on UAV
(Unmanned Arial Vehicles). This study will focus on identifying smoke regions from
forest fires and removing fog objects which has similar characteristics as smoke. Two
algorithms are tested, SDA (Statistical distributions algorithm) and KBA
(Knowledge-based identification algorithm). The SDA uses statistic distribution algorithm where smoke and fogs characteristics are identified. The second algorithm,
KBA, is a knowledge-based algorithm, where the shape, area and edges of the
smoke’s characteristics are applied. The algorithm showed a 90 % accuracy for finding smoke in images with a false alarm rate of 20 % in images of fog.

Keywords: Statistic distribution, UAV, forest fires, fog, smoke.
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1 Introduktion

Varje år förstörs flera miljoner hektar av skogar på grund av skogsbränder. Bränder
orsakar samtidigt ungefär 30 % av koldioxidutsläppen vilket är en stor bidragande
faktor till den negativa globala uppvärmningen [1]. Det är inte bara miljön som
drabbas, flera tusentals människor och djur mister livet eller tvingas lämna sina hem.
Bränderna leder till extrema kostnader för samhället [2]. Orsaken till att bränder
förekommer kan bero på flera anledningar, en brand kan orsakas av människor eller
av naturliga skeenden. En av de stora farorna är när solens strålar reflekteras från till
exempel ett blankt föremål och antänder skog och gräs. En annan risk är grillning i
torra områden, då det räcker med en gnista från elden för att en förödande
skogsbrand ska startas. När bränder väl uppstår finns det gott om material som
fungerar som bränsle till elden. Det problematiska med bränder i skogar är att de
ofta drabbar obevakade områden, det kan vara långt till civilisation vilket kan leda
till att bränder inte upptäcks förrän det är försent [1].
För att upptäcka bränder på snabbast möjliga sätt letar en del
branddetekteringssystemen efter rök. Anledningen till detta är att när bränder
uppstår syns de inte från långt håll, men rökmoln kan upptäckas i ett tidigt skede.
Målet är att uppmärksamma bränder på snabbast möjliga sätt och därmed minska
skadorna [3]. Tidigare användes vakttorn med människor som spanande efter
bränder och andra bemannade metoder på marken [4]. Med tanke på den
omfattande arbetskraft som krävs, och faran för människorna som bevakar dessa
torn, används idag andra arbetsmetoder för att detektera bränder. Satellitsystem,
bemannade flygplan och detekteringssystem på marken är vanliga tekniker som
används idag, men även dessa metoder har sina nackdelar. Satellitsystemen är
vanligtvis dyra och lågupplösta vilket gör det svårt att detektera skogsbränder.
Bemannade flygplan är dyra, samtidigt kan piloten hamna i fara vid svåra
väderförhållanden. Detekteringssystemen på marken har begränsad övervakning och
kan inte ha uppsikt över ett stort område [2].
För människor är det inte speciellt komplicerat att skilja på dimma och rökmoln från
marken. I ortofoton är det utmanande att avgöra vad som är rök och dimma med
tanke på att de har liknande färg och kan se likadana ut från ovan. Olika
väderförhållanden kan också göra det svårt att skilja på dem. Vid användning av
ortofoton kan stora områden övervakas och därmed finns möjligheten att upptäcka
röken i ett tidigt stadie.
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Dimma uppstår pga. närvaro av vattenånga i luften. Det finns signifikanta skillnader
mellan rök och dimma vad gäller form. Dimma har ingen specifik form vilket är helt
olikt rök som har klustrad spridning. Rökmoln i sitt tidiga stadie är ofta tjockare i
mitten och tunnare vid kanterna. Terrängen utgör formen på dimman, t.ex. i släta
ytor där sprider sig dimman jämnt och får därmed homogena spektrala egenskaper.
UAV-baserade system är en ny teknik som det forskats mycket inom för att
upptäcka skogsbränder. Att använda drönare är ett mer kostnadseffektivt alternativ
jämfört med flygplan eller områden där bevakningstorn används vilket kan utsätta
människor för fara. Drönare kan nå platser som inte människor inte kan ta sig till, på
grund av sin flexibilitet och storlek [2].

1.1

Syfte

Bildbehandlingstekniker ger möjligheten att automatiskt känna igen objekt i digitala
bilder. Det här examensarbetet har som syfte att skapa en automatisk detektering av
rök i tidiga skeden och skilja den från andra rökliknande objekt som dimma. Detta
görs med bildbehandlingstekniker och appliceras på högupplöst data. Metoder från
tidigare studier används och optimeras för att skapa en robust lösning. Arbetet
tillämpas på högupplösta ortofoton tagna över skogsområden för att möjliggöra
analys av en större landyta.

1.2

Frågeställningar

– Hur kan man automatiskt upptäcka rökmoln från skogsbränder i högupplösta
ortofoton på ett robust sätt?
– Hur kan man automatiskt skilja på rök och dimma i högupplösta ortofoton?
– Går det att skilja på rök och andra rökliknande objekt med hjälp av de
statistiska distributionerna?

1.3

Problemavgränsning

Inom tidiga branddetekteringen är det av vikt att upptäcka rök eftersom den visar sig
före eld. Andra objekt i bilder kan likna rök. Dessa objekt kan ha exakt samma
spektrala och morfologiska egenskaper som rök. Detta gör att det blir utmanande att
åstadkomma en hållbar algoritm. Detta examensarbete koncentrerar sig på
segmenteringen av rökobjekt från resterande bildinnehåll. Högupplösta bilder på
2

skog tagna ovanifrån kommer att användas. Problemet som ska lösas är att skilja rök
från dimma. Arbetet kommer att inrikta sig på tidig detektering av bränder och
därmed enbart ljusa rökmoln kommer hanteras. Algoritmer kommer att
implementeras i MATLAB som är ett scriptspråk som är effektivt för att utföra
matematiska beräkningar.
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2 Teori

2.1

Rök

Rök är ett fysiskt och kemiskt fenomen. När något börjar att brinna skapas partiklar
och gaser, dessa partiklar och gaser är själva röken. Röken är oregelbunden på så vis
att dess form ändras och sprids hela tiden, desto mer röken sprids desto tunnare blir
den och tvärtom [5]. Vid tidigt stadie visas röken i ett intervall mellan blåvitt till
vitt. När elden har tagit fart och temperaturen ökat blir intervallet svartgrå till svart
[6]. Författarna i [6] använde sig av en statistisk analys där de utgick ifrån att röken
har en gråaktig färg i varierande ljus. Denna metod använde sig av YCbCr färgrymd.
Ekvationen gick ut på att de pixlar som har samma intensitetsvärde i RGB banden är
rökpixlar. För att upptäcka branden på snabbast möjliga sätt användes HSV färgrymd
då de letade efter rök där temperaturen var låg och därmed rök som var blåvitaktig.
Rökdetekteringen i denna algoritm var inte lyckad, här hittades många rökobjekt
men väldigt hög procent på falska alarm [6].
I en annan studie [7] evaluerades flera olika färgrums transformationer genom att
mäta separerbarhet mellan rök och icke-rök pixlar. Här användes RGB och fyra
andra färg-rymds transformationer YCrCb, CIELab, HSI och HS’I. Forskarna
testade alla olika färgtransformation med histogram-baserade metoder för att
segmentera ut rök. Detta testades med ”Bayes theory based classifier” med
kärntäthetsteknik och ”Lookup Table Method”. En vanlig teknik som används är att
analysera färginformation inom olika färg-rymder. Rök har vissa egenskaper som
relaterar till färg och det finns några regler som färginformationen har för att kunna
anses vara ett rökobjekt. Dessa egenskaper och information analyserades i olika färgrymder för att bättre kunna skilja på rök och icke-rökområden. Först konverterades
bilden till den angivna färg-rymden och sedan klassades den med en antagen modell.
Författarna i [7] säger att genom att transformera bilderna i andra färg-rymder än
RGB ger ett mer robust resultat och med färre fel för den tillämpade algoritmen
som användes. De säger också att valet av färg-rymd beror på vilket problem och
algoritm som ska användas. Enligt [7] studie visar HSI och RGB färgrymd bäst
resultat med Bayes metoden.
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2.2

Dimma

Atmosfäriska partiklar som vattendroppar orsakar absorption och spridning i
atmosfären [8]. Spridning av partiklar i atmosfären skapar dimma vilket kan leda till
att bilder blir svårtolkade [9]. Rök och dimma har liknande visuella egenskaper i
gråskalebilder. Både rök och dimma visas inom samma färgspektrum, vit och grå
[10].

2.3

Gaussian Mixture Model

GMM (Gaussian Mixture model) är en sannolikhetstäthetsfunktion. Det är en
populär metod som används i många statistiska modeller. GMM förutsätter att all
data produceras från en bestämd mängd gaussiska distributioner med okända
parametrar [11]. Modellen har hög pålitlighet för extrahering och beskrivning av
objekt i bilder, bland annat rök. För att beräkna parametrar kan EM (ExpectationMaximization) algoritmen användas på bilder som innehåller brandrök. EM
algoritmen är en iterativ metod för att beräkna ”maximum-likelihood”. För att
upptäcka rökobjekt med denna modell används en bakgrundssubtraktion för att
extrahera objekt i förgrunden. Modellen beräknar bakgrunden som sedan ersätts av
det mest lämpliga distributionsvärde av bakgrunden [12]. Forskarna i [12] använde
sig av GMM och HSL färgrymd för att upptäcka branden i ett tidigt stadie. Här
användes en video som spelade in rökobjekt i 10–15 minuter i bergsmiljö. Med hjälp
av GMM upptäcktes rök i bildsekvenserna och sedan klassificerades rökobjekten
genom mättnad och ljushet av HSL färgrymd. Eftersom detta examensarbete
använder endast högupplösta bilder kan inte videobaserad metod tillämpas. Rök är
något mörkare än dimma och mättnadsvärdet på moln är vanligtvis högre än
rökobjekt. Författarna i [12] sammanfattar denna metod genom att konstatera att
den inte fungerar på nattetid utan endast dagtid vilket är en nackdel, i framtiden ska
de istället implementera IR bilder för att göra det möjligt att upptäcka bränder vid
tuffare väderförhållanden och även på natten [12].

2.4

Generalized Extreme Value Distribution

Generalized Extreme Value Distribution (GEV) är en statistisk distribution. Den är
baserad på en extremvärdesteori som kombinerar tre olika distributionsmodeller för
att möjliggöra ett kontinuerligt utbud av möjliga former. Dessa tre distributioner är
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också kända som typ1, typ2 och typ3. GEV distributionen innehåller en
formparameter(k≠0), skalparameter(σ) och platsparameter(µ), se (1) [13], [14].
1

𝐻(𝑥, 𝜇, 𝜎, 𝜉) = exp {−(1 +

𝑥−𝜇 𝜉
𝜉
) },1
𝜎

+𝜉

𝑥−𝜇
𝜎

>0

(1)

Tidigare har GEV använts i forskning inom klimat och hydrologi etc.[13], [15]. En
fördel med GEV är att den teoretiskt sätt är oberoende av uppdelningen. För att
statistiskt uppskatta GEV parametrar från en mängd data finns olika tekniker som
t.ex. linear quadratic square, last mean square, nonlinear estimation etc. Maximum
likelihood estimates (MLE) är en av de mest populära beräkningar för att uppskatta
parametrar pga. att den fungerar bra med stora samlingar av data och producerar
den mest exakta beräkningen. Vanligtvis har parametrar beräknade av MLE mindre
variation [15]. MLE är konsekvent, effektiv och kan tillämpas på de flesta modeller
[14].

2.5

Beta distribution

En annan statistisk distribution som skiljer sig från GEV distribution är beta. Beta
distribution är en sannolikhetsdistribution som är definierad av två formparametrar,
alfa och beta [16]. Denna distribution har hög flexibilitet, den kan anta varierande
former genom variation av alfa och beta. Distributionens kurva beror på
parametrarna, är beta parametern större än alfa är kurvan positiv. Om alfa
parametern är större än beta är kurvan negativ [17]. Det går att anpassa denna
distribution till en stor datamängd. Användningsområden för denna distribution har
tidigare varit vid beräkningar av väderdata, finansiella beräkningar och sportstatistik
[16]. Beta distributionen innehåller en alfa (α) parameter, beta (𝛽) parameter och
gamma funktionen (Γ), se (2) [17].

𝑓(𝑥) =

2.6

(𝑥)(𝛼−1) (1−𝑥)(𝛽−1)
[

Γ(α)Γ(β)
]
Γ(α+β)

𝑓𝑜𝑟 𝑎 > 0; 𝛽 > 0; 𝑥 > 0

(2)

Konvexa höljet

Oregelbundna former som tex rök kan beskrivas med hjälp av konvexa höljet.
Konvexa höljet är ett geometriskt problem som kan lösas genom beräkning. Det
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handlar om att omringa ett antal punkter i planet. Det konvexa höljet är den minsta
polygonen som täcker ett antal pixelpunkter. Det är en polygon som inte går ihop
med sig själv och alla inre vinklar måste vara mindre än 180 grader [18]. Konvexa
höljet kan användas i flera syften, forskarna i [18] implementerade ett konvext hölje
för att upptäcka framträdande objekt [18]. Studien [19] använde sig av konvexa
höljet för att underlätta extrahering av olika former och objekt. En annan anledning
till varför konvexa höljet används är den snabba beräkningshastigheten. I Fig. 1
illustreras ett exempel på hur konvexa höljet bestäms från ett antal punkter.

Figur 1. Konvexa höljet av punkterna visas till höger i bilden [19].

2.7

Traditionella metoder för rökdetektering

2.7.1 Övervakningskameror
Tidigare har torn placerats på höga höjder för att upptäcka eventuella skogsbränder.
Tornen var utrustade med speciella enheter som människor använde för att hålla
utkik efter bränder. Med tanke på de faror och risker som innebar för människor
som arbetade i tornen, uppfanns automatiserade detekteringssystem för bränder [4].
Författarna i [3] testade en ny variant av kameraövervakning. De delade upp
processen i tre steg, förbehandling av bild, avgöra rökobjekt och sedan analysera
rökobjekten. Först minskades bildstörningar som ofta förekommer från
övervakningskameror, sedan delades bildens pixlar upp i små block (10x10).
Färgfiltreringen som användes var ”RGB” och ”HSI”. Både ”RGB” och ”HSI”
användes för att undvika otydliga pixlar som annars kan uppstå om endast ”RGB”
används. Samma R, G och B värde för en pixel innebar rök. För att avgöra
eventuella rökblock i bilden användes GMM. Färgfiltreringsmetoden och
rörelsemetoden gjorde att eventuell rök kunde hittas i bilden. De rökområden som
hittades extraherades av en ”Co-occurence matrix”. Detta tillvägagångssätt ansågs
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lyckat men enligt författarna i [3] behövs flera kameror eller sensorer för att öka
noggrannheten [3].
Många detekteringsmetoder är baserade på färg och rörelseanalyser [20]. Denna
studie [21] är även baserad på färg och rörelse. Metoden är baserad på sin enkelhet
och inga svåra regler som en del andra metoder använder sig av. Processen delades
som tidigare studie upp i tre delar, färgfiltrering, analysera rökområden och sedan
klassificering av rökområden/icke rökområden. Här användes YUV-färgfiltrering
för att få fram eventuella rökområden, anledningen till varför det är eventuella
rökområden är för att de områden som tagits fram behöver inte nödvändigtvis vara
rök. Himlen, moln eller vita väggar kan se ut som rök och därför utförs fler
analyser. ”Spatio Temporal Analysis” och ”Texture Analysis” identifierade formen på
de eventuella rökobjekten och om de var på samma ställe under en viss tid. Till sist
användes ”Support Vector Machine” (SVM) för att klassificera rökområden och icke
rökområden. Resultatet jämfördes med fyra andra metoder och visade sig fungera
när röken hade en ljusare färg. Rökdetekteringssystemet fallerade och fungerade inte
när röken var mörkare, nästan svart [21].

2.7.2 Fördelar/Nackdelar Övervakningskameror
Fördelen med kameraövervakningssystemen är att de har snabba svar och kan
övervaka stora områden, större räckvidd. Nackdelen är att de ger många falska
alarm [20]. Anledningen till alla falska larm är ofta vegetationen, solen rör sig,
moln, reflektering och aktivitet hos människor. Kamerasystemen behöver förbättras
för att minska antalet falska alarm [1]. Detta är en av anledningarna till att forskare
försöker ta fram nya metoder som löser dessa begränsningar/brister [20].

2.7.3 Optiska Sensorer
De vanligaste sensorerna som används idag är infraröda sensorer (IR), optiska
sensorer och ”ion” sensorer [20], [22]. Ett optiskt branddetekteringssystem som
upptäcker rök automatiskt är ”FireWatch”. ”FireWatch” kan upptäcka rök inom 10–
40 km. Systemet har studerats sedan 1992 och har nu implementerats i flera länder.
”FireWatch” består av optiska sensorer som sitter på torn och övervakar. Dessa
sensorer roterar 360 grader varje 4–6 minut under dagtid. På natten roterar de varje
8–12 minut. Sensorerna i sin tur är trådlöst kopplade till en central dator. Centrala
kontor placeras i närheten av tornen som är utrustade med skrivare, monitorer och
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datorer. När rök väl hittas skickas den informationen till ett centralt kontrollrum
[1].
Det populäraste branddetekteringssystemet är ”ForestWatch”, som är ett
semiautomatiskt branddetekteringssystem. Detta system är baserat på optiska
kamerasensorer. Kameror placeras på torn som letar efter rök på dagtid och eld på
natten.”ForestWatch” kan upptäcka rök inom 16-20km. Systemet används t.ex. i
Sydafrika där 83 kameratorn har installerats, USA har 22 kameratorn och Kanada
har 4 kameratorn [1]. Tidigare tester diskuterades i [1] där ”ForestWatch” fungerade
bra och hittade bränder inom 20 km. Systemet utlöste dock en del falska alarm [1].
Optiska system fungerar på liknande sätt även om olika algoritmer kan
implementeras, beroende på syfte. Kameror tar bilder mellan jämna mellanrum som
sedan analyseras av en människa. Analysen innefattar rörelsemönster och att räkna
hur många pixlar som innehåller rök eller eld. Därefter skickas resultatet till en
algoritm som avgör om operatören ska larmas. För att systemen ska möjliggöra
lokalisering av bränder implementerar de flesta geografiska informationssystem [1].

2.7.4 Fördelar/Nackdelar optiska sensorer
Nackdelar med optiska sensorer är dålig sikt och sen detektering. I artikeln [1]
diskuterades tre olika system som tidigare undersökts, ”FireWatch”, ”ForestWatch”
och ”EYEfi”. Dessa detekteringssystem jämfördes med en människa som observerade
skogen. De analyserade resultaten och kom fram till att markförhållanden och
terrängen gjorde att sikten begränsades och tidig detektering uppnåddes inte.
Genom att övervaka med hjälp av sensorer i torn tog det lång tid innan rök
upptäcktes eftersom skogen var tät. En begränsning gällande de system som
använder sig av kameratorn är att de är dyrbara, ett torn kan kosta 30 000 dollar [1].
Författarna i [1] konstaterade att det fanns önskvärda förbättringar gällande optiska
sensorer och digitala kameror.
2.7.5 Wireless Sensor Network
En teknik som har fått mer uppmärksamhet är ”Wireless Sensor Network”. ”WSN”
består av flera sensornoder som kommunicerar med varandra. De arbetar med
varandra och övervakar ett gemensamt område. Det finns en basstation som tar
emot data från dessa noder där vidare bearbetning tar vid. Dessa sensornoder är små
datorenheter som kommunicerar med sensorer via trådlösa sändare [4]. Sensorer
som placeras ut i skogen samlar in data av olika fysiska parametrar, beroende på vad
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som skall mätas. Det kan vara temperatur, luftfuktighet och rök. Data som samlats
in från sensorerna skickas till en port som sedan skickar informationen vidare till
internet eller LAN. En trådlös teknik som finns är ”ZigBee” [4]. ”ZigBee” är en
teknik som är väldigt användbar när det gäller ”WSN” för att den inte är dyr och har
mindre elkonsumtion än andra tekniker. ”ZigBee” har kort räckvidd, är mindre
komplex och används ofta när det handlar om att övervaka ett mindre område [23].

2.7.6 Fördelar/Nackdelar Wireless Sensor Network
Författarna i [24] nämner en problematik gällande placeringen av sensorer.
Effektiviteten av ”WSN” beror på placeringen av sensornoderna. Sensornoder
placeras antingen ut på bestämda platser eller genom slumpmässig placering. Det är
svårt att uppnå optimala placeringar av sensorer även fast de placerats ut på
noggrant. Detta beror på ambitionen att använda så få sensorer som möjligt [24].
Effektiviteten av ”WSN” beror på avståndet mellan sensornoder [25]. Studien i [25]
konstaterade att det fanns ett samband mellan tidig detektering och placering av
sensornoder. Genom att använda fler sensornoder ökar räckvidden och förmågan att
upptäcka temperaturskillnader. Resultatet visade att sensornoder bör vara inom 20
meter från varandra för att upptäcka branden tidigt. De kom även fram till att det
tog 10 minuter för sensornoderna att upptäcka branden när avståndet från branden
och sensornoderna var mer än 20 meter [25]. Fördelar med ”WSN” är att systemet
kan installeras överallt, även i otillgängliga områden. Inga torn behöver byggas och
installeras [1]. Nya enheter kan läggas till när som helst och de kommunicerar med
en central dator [4].

2.8

UAV (Unmanned Aerial Vehicle)

2.8.1 Uppbyggnad av UAV-system
Det finns flera olika varianter av system som används för att upptäcka skogsbränder
med hjälp av olika typer av sensorer, kameror och olika metoder/algoritmer. Det
kan vara med hjälp CCD (Charge-coupled device), vilket är en kamera som har en
halvledarbricka som mäter ljusstyrka från objekt när bilder tas [26]. IR-teknologi är
också ett alternativ vilket är infraröda kameror som är utrustade med sensorer som
tar in information från omgivningen [1]. UAV-baserade system består oftast av en
eller flera drönare som är utrustade med dessa sensorer och kameror med speciella
bildbehandlingsmetoder. Exempel på två vanliga metoder är ”Color-based fire
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detection” och ”Motion-based forest fire detection” vilket används för att upptäcka
eventuella bränder eller i ett tidigt stadie av rök. GPS mottagare som sänder aktuella
positioner är också ett viktigt verktyg för att koordinera drönarna. Det används
också GNC-system vilket står för ”Guidence Navigation Control” som kontrollerar
en eller flera drönare för att effektivt möjliggöra bearbetning av skogsområden som
kommunicerar med en basstation på marken. Dessa system kan användas för att
upptäcka och spåra skogsbränder men kan också förutspå var bränder eventuellt
kommer att sprida sig [2], [27], [28]. En drönare kan söka av olika områden efter
bränder som är förprogrammerat. Vid eventuell brand bekräftas bilderna med ett
specifikt skogsbrands detekteringssystem, där processen sker hos själva drönaren
eller nere på basstationen [2]. Bilderna kan sedan skickas ut till smartphones eller
datorer vid bekräftelse.
I dagsläget finns det ett antal olika metoder för UAV-system men som fortfarande är
i det experimentella stadiet. Därför krävs det mer forsknings och lösning på olika
problem som dessa system har [2]. Användandet av kameror som sänder i real-tid
finns i dagsläget på övervakningstorn. Den tekniken blir allt mer populär att tillämpa
på UAV baserade system för att upptäcka skogsbränder [28].

2.8.2 Färg och Rörelse metoder
Den mest populära bildbehandlingsmetoden som också använts i de tidigaste
studierna inom skogsbrandsdetektering är ”Color-based object detection” vilket
använder sig av RGB (Red, Green, Blue) färgerna för att analysera områden av eld
som plockas ut från resterande objekt i bakgrunden. Eftersom elden visas i rödare
till gul färg kan det upptäckas på den färgskalan [2], [27], [28]. Detta sker via ett
antal olika segmenteringsalgoritmer. Forskarna [2] presenterar en metod där de
använder både ”Color-based fire detection” samt ”Optical Flow”. ”Optical flow”
metoder kan användas för att uppskatta pixelrörelser från bildbehandling vilket ger
en mer avancerad analys eftersom dessa metoder söker efter ett visst rörelsemönster
som kan betraktas som eld. Eftersom data för detta arbete använder högupplösta
ortofoton och inte videobaserade data så kan inte ”Optical Flow” metoder användas.
Författarna i [2] beskriver att bränder som upptäcks endast med hjälp RGB analyser
inte är pålitliga nog eftersom det sker allt för många falska alarm. Reflektionen av
röda löv kan tex ge indikation för skogsbrand, därför kombineras ”Color-based fire
detection” med ”Motionbased forest fire detection” metoden (Optical Flow).
Genom att kombinera dessa kan områden som inte är utsatta för bränder tas bort
från analyser vilket ger ett mer korrekt resultat [2], [27]. I en annan studie [28]
presenteras en mer effektiv metod av ”Color-based fire detection” som heter FDI
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(Fire Detection Index) och FFDI (Forest Fire Detection Index). Det finns flera
tidigare studier som använt justering av färgindex, exempelvis inom jordbruket som
enkelt kan appliceras för att upptäcka skogsbränder. FDI och FFDI är inriktade mot
de färger som bildas i rök och eld. Deras studie visar att 96,62% av bränder och rök
kan upptäckas med deras nya metod där de jämför tidigare studier som visar ca 86 %
vilket också gällde analysering av skogsområden. Författarna [28] menade att FDI
och FFDI kan enkelt appliceras på drönare. De menar också att UAV-system är ett
mer effektivt och ett billigare alternativ för att upptäcka skogsbränder då en
drönares storlek gör det möjligt att nå områden som inte en helikopter eller flygplan
kan. Drönare kan förflytta sig närmare olika områden och behöver inte hålla sig på
ett visst höjdmässigt avstånd. Även om kombinationer av olika typer av system och
metoder används, finns det ändå en stor problematik av att använda drönare. Ett av
de problemen är att alla objekt fångad av kameran rör på sig när drönarna förflyttar
sig i luften [2]. Turbulensen och vibrationer är problemen som sker under färden
vilket resulteras i att bildbehandling och segmentering av realtid-data blir felaktig.
UAV-system bör därför utrustas med antivibrations elektronik vilket dock är dyra
och har en vikt som inte är lämplig för alla drönare. Konsekvenserna med tyngre
hårdvara är att drönaren måste vara större samt mer kraftfull för att klara av att bära
vikten. Det behövs alltså ett lågkostnads alternativ för det problemet, men [27]
påpekar att forskning inom detta område inte är tillräckligt.

2.8.3 IR och kombination av olika system
För att få ett pålitligt UAV-system kan både videoövervakning med vanliga CCDkameror samt IR kombineras. IR-kameror är utrustade med olika sensorer som ser
temperaturskillnader när sikten är dålig samt i mörker men kan också användas
dagtid. Problematiken med CCD-kameror är dålig sikt på grund av moln och
dimma, detta kan lösas med hjälp av denna kombination. Genom detta kan falska
alarm reduceras och annars svårupptäckta platser hittas [27], [29]. Upptäckta
bränder tagna av IR-kameror använder ofta histogram modeller för att segmentera
bort allt i bakgrunden som inte består av brandobjekt i bildanalysen. Desto högre
temperaturen är desto ljusare reflekteras själva objektet (branden) och objekt med
lägre temperaturer visas i mörkt. Utifrån det används metoder som till exempel
optisk rörelse för att analysera rörelsemönster. Metodens generella ide är att hitta
en fördelning av olika ljusa områdens rörelsehastigheter där varje pixel motsvarar en
hastighetsvektor. Dessa pixlar bildar ett optiskt flödesfält som används för en mer
avancerad analys [29]. Om ett objekt visar temperaturskillnad men ingen rörelse
behövs det analyseras med rörelse metoder. Bränder rör sig i slumpmässig form pga.
luften. Det finns fler objekt än endast bränder som visas i ljusare luminans.
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Människor och andra djur ger också utslag på IR kameror. Därför krävs noggrannare
analyser med hjälp av optiska rörelse metoder som kan reducera antalet falska alarm
[29]. Detta examensarbete kan dock inte använda IR teknik eller optiska
rörelsemetoder eftersom arbetet fokuserar på att hitta skogbränder utifrån bilder
tagna på dagtid. Problemet med IR-tekniken är att kamerornas storlek monterade på
drönare är små vilket ger lägre ljuskänslighet från temperaturerna. Författarna i [27]
menar att även om det finns flera tidigare studier inom området av UAV-teknik så
finns det stora brister i funktionerna som tillämpas för branddetektering vilket är en
utmaning att lösa.
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3 Metod

I detta kapitel kommer data och de två olika metoderna att beskrivas. Först beskrivs
det data som använts i detta arbete. Sedan visas tre grundläggande steg som sker
innan varje metod. De är förbehandling, färgfiltrering samt morfologiska
operationer. Därefter beskrivs de två olika tillämpade metoderna. Den första
metoden (algoritm 1) används för att beräkna statistiska distributioner för rök och
dimma. Denna metod kommer i fortsättningsvis kallas SDA (Statistisk distributions
algoritm) i detta arbete. Den andra metoden (algoritm 2) är en kunskapsbaserad
metod som beaktar rökens egenskaper, metoden kallas KBA (Kunskapsbaserad
igenkännings algoritm).

3.1

Data

Högupplöst data kommer att användas för att testa algoritmen. Bilderna visar rök i
tidiga utvecklingsskeden, då rökfärgen är ljus. Totalt 40 bilder testas för att
säkerställa hållbarheten för algoritmen varav 20 bilder innehåller rök och 20
innehåller dimma. Bilderna är tagna utomhus och innehåller skog eftersom
skogsbränder är i fokus i detta arbete. Data är tagna både från ovan och från sidan.
Bildstorleken på de högupplösta bilderna som testas varierar mellan 480x825 och
2595x4608. Upplösningen är relaterad till detaljnivå i pixelcellerna. Pixlar är små
enheter i digitala bilder, där antalet pixlar avgör upplösningen [30]. I studien
används högupplösta bilder med spatial upplösning som är mindre än 1 meter för att
identifiera tillräckligt små rökobjekt. Spatiala upplösningen måste minst vara hälften
av diametern av det minsta objektet av intresse [31]. För att hitta objekt i detta fall
är den spatiala upplösningen för data högst 0.25 x 0.25 eftersom det krävs en
noggrann analys. De digitala bilder som används i denna rapport är tagna från
internet. Alla bilder är fri från upphovsrättslagen. Figur 2 och 3 visar exempel på
bilder som används i detta experiment.
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Figur 2. Bild som innehåller både ljusa och mörka rökmoln [32].

Figur 3. Bild som innehåller dimma [33].
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3.2

Rökdetektering

Detta kapitel beskriver vilka tillvägagångssätt som används för att ta fram rökobjekt
från bilder.
Två algoritmer används och optimeras där inspiration och riktlinjer tas från tidigare
studier. Studien genomfördes via experiment och med data beskrivet i kapitel 3.1.
Förbehandlingen av data gjordes på pixelnivå för att åstadkomma den önskade
storleken, kontrast och färgbalans. Färgfiltrering användes för att ta fram
kandidatobjekt och sedan implementerades morfologiska operationer för att skilja på
objekten. Två metoder har testats för att möjliggöra igenkänning av rök i digitala
bilder.
Den första bildbehandlingsmetoden är en algoritm som består av förbehandling,
RGB färgfiltrering, morfologiska operationer och SDA. SDA användes i studien för
att säkerställa egenskaper av rök och dimma. Många tidigare forskningar har använt
sig av GMM [3], [12], [34] och därför användes SDA för att testa om GMM
modellen är lämplig för detta arbete med att skilja på rök och dimma.
Den andra bildbehandlingsmetoden är en algoritm som består av förbehandling,
RGB färgfiltrering, morfologiska operationer och KBA. Kunskapen av rök användes
för att skapa deskriptorer som beskriver rökens egenskaper och därmed känna igen
rökobjekt med hjälp av dessa egenskaper.

3.2.1 Förbehandling
Första steget var att skala om bilder till samma storlek. Utifrån
beräkningskapaciteten av programvaran valdes omsampling till 2000x3000 pixlar.
Detta gjorde att alla bilder fick lika storlek vilket var viktigt för att beräkna arean av
olika objekt i senare steg i metoden. Andra steget i algoritmen var att ta bort brus i
bilderna. De flesta bilder är skadade med impulsbrus pga. optiska egenskaper av
sensorer. Därför valdes median filter som är effektiv mot den typen av brus [35].
Median filter filtrerade bort de extrema värdena som fanns i bilden. Ett 3x3 filter
användes på röda, gröna och blå banden för alla RGB bilder.
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3.2.2 Färgfiltrering
Det finns flera sätt att beskriva rök, till exempel via färg där det är känt att rök har
en gråaktig färg och beroende på vilket stadie bränder befinner sig i skiljer färgen hos
röken (ljus/mörk). Vid tidigt stadie visas röken i ett intervall mellan blåvitt till grå i
färgspektrumet. Här utfördes en färgfiltrering av pixlarna där målet var att få fram
endast kandidater med blå färg inom RGB färgrummet. De argument som användes
för att hitta endast blå pixlar var att pixelns position i det blå bandet i RGB
färgrummet var större än pixelns samma position i det röda och gröna bandet, se
(3).

𝑃𝑐 (𝑥𝑛, 𝑦𝑛 ) = {

𝑓𝑐 (𝑥, 𝑦), 𝑓𝑏 (𝑥, 𝑦) > 𝐾 𝑓𝑏 = max{𝑓𝑟 (𝑥, 𝑦), 𝑓𝑔 (𝑥, 𝑦), 𝑓𝑏 (𝑥, 𝑦)}
} (3)
0, 𝑎𝑛𝑛𝑎𝑟𝑠

Där 𝑃𝑐 (𝑥𝑛 , 𝑦𝑛 ) är RGB värden i resultatbilden, 𝑓𝑟𝑔𝑏 (𝑥, 𝑦) är pixelns värde i
det respektive bandet, K är en fördefinierad konstant.
Den resulterande bilden bestod endast av kandidater av rök eller dimma. Exempel
på resultatet av rök visas i Fig. 4 och 5. Figur 6 och 7 visar resultatet av dimma.

Figur 4. RGB bild av rök [36]

Figur 6. RGB bild av dimma [37]

Figur 5. Färgfiltrerad bild av rök. Kandidatobjekt

Figur 7. Färgfiltrerad bild av dimma.
Kandidatobjekt
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Färgfiltreringen tog fram dimma som eventuella rökobjekt vilket gjorde att fler
egenskaper behövde manipuleras för att skilja dem åt.

3.2.3 Morfologiska operationer
De kandidatobjekt som togs fram i tidigare steg (färgfiltrering) behöver separeras för
att kunna skilja på objekt. Att separera objekt var viktigt för att möjliggöra korrekt
beräkning av varje enskilt kandidatobjekt. Ett öppningsfilter användes för att minska
objekt med hjälp av ett struktureringselement. Därefter genom samma
struktureringselement förstoras objekt, se (4)[38]. Detta resulterades i att väldigt
små objekt togs bort. Denna morfologiska operation var av betydelse för senare del i
denna metod där objekts egenskaper beräknas.
𝐸 = 𝐼 ⊖ 𝑆 = { 𝑥, 𝑦 | 𝑆𝑥𝑦 ⊆ 𝐵},
(4)
𝐷 = 𝐼 ⊕ 𝑆 = { 𝑥, 𝑦 | 𝑆𝑥𝑦 ⋂ 𝐵 = ∅}
Där 𝐼 är en binär bild, ⊖ representerar minskning av objekt och ⊕ representerar
förstoring. 𝑆 är struktureringselement, 𝐸 och 𝐷 är resultaten.

3.2.4 Algoritm 1: SDA
Denna metod användes för att undersöka om det går att skilja på rök och dimma via
statistiska distributionerna samt om GMM kunde användas som en unik identifierare
för rök. Data innehållande rök och dimma matchades mot de linjära statistiska
distributionsmodellerna. Detta gjordes via MLE vilket finns som en inbyggd
funktion i MATLAB som testar data för alla olika distributioner. Fokus lades på de
modeller som uppvisar gaussisk distribution som också kallas normal distribution.
Den grundläggande formeln för GMM modellen kan beskrivas enligt (5) [34].
𝑘

𝑝(𝑋) = ∑ 𝜋𝑘 𝑁(𝑋|𝜇𝑘 , ∑𝑘 )
𝑘=1
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(5)

Där 𝑋 är n-dimensionell matris av input data, 𝐾 är antalet blandningar, 𝜋𝑘 är vikten
av 𝑘’s blandning. Varje blandning är definierad av medelvärde 𝜇𝑘 , kovarians ∑𝑘 samt
sina vikter [34].

3.2.5 Algoritm 2: KBA
För KBA metoden användes kunskapen av rök för att skapa deskriptorer som
beskriver rökens egenskaper. Rökmoln har oval form och de bildas genom att röken
stiger från källan där det brinner. Röken kan alltså inte beskrivas som en rund cirkel.
Därför behövde ovala objekt beskrivas. Vid bränder tenderar rökmoln till att bli
riktigt stora vilket gör att de tar stor plats i bilder. Objekt som är av stor area bör
därför tas ut. Kanter på rökmoln är relativt krokiga och inte helt runda, det är
därför till stor vikt att beskriva objektens form. Genom dessa egenskaper kan rök
beskrivas med area, fasthet och excentricitet vilket tillämpades i KBA algoritmen. I
kommande stycken förklaras beräkningarna som gjordes för varje parameter.
Arean beräknar antalet pixlar inom ett visst område. På så sätt kan objekt av olika
storlekar extraheras. I detta arbete behövde stora objekt tas ut i bilder och här
manipuleras storleken för objekten som ska extraheras. Arean för objekten måste
vara större 180 pixlar, annars exkluderas kandidatobjekten. Här var det viktigt att
högupplösta ortofoton användes för att lika stora områden skulle tas ut. Om
lågupplöst data blandas med högupplöst tas olika stora områden ut eftersom det är
fler pixlar i högupplösta bilder jämfört med lågupplösta. Förbehandlingssteget som
nämndes tidigare i metoden där storleken på bilderna sattes till 2000x3000 har
betydelse här.
Fasthetsparametern har intervall mellan 0–1. Fastheten bestäms enligt hur konvexa
objekt är, till exempel ett stjärnformat objekt har värde 0.5 samtidigt som ett
rektangulärt format objekt har värde 1. Objekt som består av oregelbundna kanter
kan därför identifieras med lägre värden. Eftersom rökmoln har oregelbunden form
tillämpades denna parameter som en ytterligare egenskap för rök. Fastheten tar
antalet pixlar inom det konvexa höljet för området och sedan returnerar en skalär.
Arean för objekt delas med den konvexa arean för samma objekt. Detta var av
betydelse för kanterna på de kandidatobjekt som tagits fram. Fastheten av objekt
måste vara mindre än 0.66. Värdet sattes eftersom tester i MATLAB visade att
rökens fasthet var i de flesta fall under tröskelvärdet.
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Excentricitetsparametern har intervall mellan 0 och 1. Värdet 0 i excentricitet
betyder att det är en cirkel och 1 är en rak linje. Excentriciteten tar och beräknar
objektets form. Rökmoln är varken formade som cirklar eller raka linjer. Genom att
beskriva objekten med hjälp av excentriciteten kunde cirklar tas bort och objekt som
var av raka linjer. Här eftersträvades objekt med oval form. Dimma har ingen
specifik form utan den lägger sig som ett stort täcke i luften, vilket gör att denna
parameter är viktig för att skilja på rök och dimma. Excentriciteten av objekt måste
vara större än 0.4. Genom detta värde kan rökens verkliga form beskrivas som en
stigande oval form.
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4 Resultat

Detta kapitel visar exempel och resultat utifrån de tester som gjorts med metoderna
SDA och KBA.

4.1

SDA

Totalt 40 bilder har testats med SDA metoden. Några exempel av resultatet visas i
Fig. 8 och 9. Vi ser ett fall i Fig. 8, en bild som innehåller rök och i Fig. 9, en bild
innehållande dimma. Bilderna (a) visar originalbilden och (b) visar resulterande
färgfiltreringen. Efter det steget kvarstår både rök och dimma. Bilderna (c) visar
resultatet efter att morfologiska operationer genomförts. Metoden upptäcker både
rök och dimma eftersom de har liknande egenskaper i RGB färgrummet.

(a)

(b)

(c)

Figur 8. Originalbild (a), Färgfiltrerad bild (b) och Bild efter morfologisk operation (c)

(a)

(b)

(c)

Figur 9. Originalbild (a)[39], Färgfiltrerad bild (b) och Bild efter morfologisk operation (c)

I Fig. 10 och 11 visas exempel på resultat med framtagandet av de statistiska
distributionerna av dimma och rök. De röda linjerna i figurerna representerar
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distributionskurvan utifrån indatat som testats. Detta visar att rök och dimma ser
lika ut i distributionen.

Figur 10. Exempel på statistisk distribution av dimma

Figur 11. Exempel på statistisk distribution av rök

I Fig. 12 och 13 visas resultatet från tester av den statistiska distributionen på alla
bilder. I varje bild har tre objekt av rök eller dimma segmenterats fram och dessa har
genomgått matchning mot de befintliga statistiska modellerna. Från de totalt 40
bilder som testats av dimma och rök har sammanlagt 120 områden av kandidatobjekt
beräknats för distribution. Figur 12 och 13 visar att dimma och rök uppvisar samma
beteende i distributionen. Testerna visar att gev och beta är mest förekommande för
både dimma och rök.
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Figur 12. Total statistisk distribution av rök
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Figur 13. Total statistisk distribution av dimma

4.2

KBA

I Fig. 14 till 19 visas KBA metodens resultat för att segmentera ut kandidatobjekt
från bakgrunden i olika steg. I bilderna (a) ser vi originalbilden som har
förbehandlats med brusborttagning och omsampling till 2000 x 3000 i upplösning.
Bilderna (b) visar alla områden med kandidatobjekt efter morfologiska operationer
och färgfiltrering av pixlar med dominant blå intensitet. Kandidatobjekten läggs till
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med sina originalvärden och resterande objekt tas bort vilket visas som svart färg i
bilden. I bilderna (c) visas resultatet efter KBA filtreringen där algoritmen
identifierar objekt med egenskaper som formar röken.
I kommande stycken beskrivs resultaten för tre olika fall med varierande form av rök
samt tre bilder av olika typer av dimma.
Figur 14–16 visar tre olika fall där rök existerar i bilden. Varje bild har olika
upplösningar. I Fig. 14 visas både rök och eld. Bilden visar också att röken är utsatt
för vind vilket gör att formen av röken ändras och sprids åt ett annat håll. Med dessa
omständigheter upptäcks röken, samt segmenteras de resterande objekt bort vilket
visas i bild (b) och (c). I Fig. 15 bild (a) visas ett liknande fall där röken är utsatt för
vind dock finns det ingen visuell brand och området av rök är betydligt större. Vi ser
i bild (b) att de flesta rökobjekt har upptäckts samt att i det slutliga resultatet i bild
(c) finns ett rökområde kvar. I Fig. 16 visas ett exempel med både ljus och mörk
rökbildning. Denna bild visar en normal spridning av röken som inte är utsatt för
hårda vindar. Bild (b) visar att endast de ljusa rökobjekten har upptäckts som
kandidatobjekt samtidigt som de mörkare rökobjekten exkluderats. I bild (c) visas
det slutliga resultatet med enbart ljusa rökmoln.

(a)

(b)

(c)

Figur 14. Originalbilder av rök (a), färgfiltrerade bilder (b) och kunskapsbaserad filtrerade bilder (c)

(a)

(b)

(c)

Figur 15. Originalbilder av rök (a)[40], färgfiltrerade bilder (b) och kunskapsbaserad filtrerade bilder
(c)
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(a)

(b)

(c)

Figur 16. Originalbilder av rök (a)[41], färgfiltrerade bilder (b) och kunskapsbaserad filtrerade bilder
(c)

I Fig. 17 till 19 visas tre olika bilder som innehåller dimma där alla har olika
upplösningar. I Fig. 17 bild (a) ser vi att dimman är kompakt och täcker en stor yta.
Efter processen med färgfiltreringen och morfologiska operationen har en del av
dimman detekterats som visas i bild (b). Resultatet efter kunskapsbaserade
operationen visas i bild (c). Här har inga objekt detekterats. I Fig. 18 bild (a) visas en
bild som består av både dimma, himmel och moln. I bild (b) ser vi att de flesta
objekt inkluderats. Bild (c) visar att efter KBA har inga objekt feltolkats som rök. I
Fig.19 bild (a) ser vi att dimman är spridd över hela bilden och att dimman uppvisar
liknande egenskaper som rök. I bild (b) ser vi att de flesta områden fortfarande finns
kvar men efter KBA processen vilket visas i bild (c), kvarstår inget rökliknande
objekt.

(a)

(b)

(c)

Figur 17. Originalbild av dimma (a), färgfiltrerad bild (b) och kunskapsbaserad filtrerad bild (c)

(a)

(b)

(c)

Figur 18. Originalbild av dimma (a), färgfiltrerad bild (b) och kunskapsbaserad filtrerad bild (c)
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(a)

(b)

(c)

Figur 19. Originalbild av dimma (a), färgfiltrerad bild (b) och kunskapsbaserad filtrerad bild (c)

4.3

Utvärdering

Resultatet utvärderas genom att räkna antal TP (True Positive), FP (False Positive)
och FN (False Negative). TP beskriver om ett objekt av rök hittas i en bild. FP
beskriver om dimma detekterats som rök. FN beskriver om inget har detekterats
fast det finns rökobjekt i bilden. I Tab. 1 presenteras detta för varje bild, 20 bilder
av rök och 20 innehållande dimma. Figur 20 visar (TP) med en precision av 90 %
därav 10 % av fallen är FN. Figur 21 visar resultaten utifrån bilder med dimma där
FP ligger på 20 % av totalt 20 bilder.
Tabell 1. Antal TP, FP och FN
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Figur 20. Procent av total TP, FP, och FN för rök

Figur 21. Procent av total TP, FP, och FN för dimma
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5 Diskussion

Syftet med denna studie var att först testa en metod för att säkerställa statistiska
distributionen för rök och dimma, samt om de identifierade distributionerna kan
användas för att skilja dem åt. Andra syftet var att skapa och optimera en algoritm
som på ett robust sätt kan skilja på dimma och rök i högupplösta ortofoton.

5.1

SDA metoden

Efter flera tester med SDA för att säkerställa distributionen för dimma och rök
visade det sig att båda har samma egenskaper och signatur. Det som var
tillfredställande med SDA var att en av frågeställningarna kan besvaras. ”Går det att
skilja på rök och andra rökliknande objekt med hjälp av de statistiska
distributionerna?” som skrivs i kapitel 1.2. Med de tester som utfördes för att hitta
den statistiska distributionen gev och beta mest förekommande för rök. Dock visade
dimma samma distribution i de flesta fallen. Därmed förefaller GMM som olämplig i
det här arbetet då det var av särskild vikt att säkerställa en skillnad mellan rök och
dimma samt att distributionerna inte visade sig vara gaussiska. Modellen visar hög
precision men har vissa avvikande fall där distributionen för rök har andra
egenskaper än gev och beta. Studien [42] hade som mål att identifiera strukturen och
de dynamiska egenskaperna hos rök och det visade sig att väderförhållanden kan
påverka den statistiska spridningen. Författarna i [42] konstaterade att den spatiala
strukturen hos medelvärdena av röken skiljer sig signifikant från de gaussiska
distributioner som normalt antas i enkla rökmodeller. Detta beror på att rökens
egenskaper ändras markant vid närvaro av vind till skillnad från när det inte är någon
vind [42]. Detta bekräftar att gaussiska distributionen inte kan antas som en unik
identifierare för rök i alla förhållanden.

5.2

KBA metoden

Eftersom det inte går att skilja på dimma och rök via de respektive linjära
distributionerna måste en kunskapsbaserad metod tillämpas. Egenskaperna för
dimma och rök är lika i många fall, de uppvisar de liknande storlek och färg. Från de
tester som gjorts i detta arbete kan det fastslås att rök och dimma har samma
egenskaper i färgrummet. De båda placeras i det blå intervallet av färgrummet samt
uppvisar vit färgegenskap som enligt [5] är sant. Det som skiljer rök från dimma är
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excentricitet och fasthet. Excentriciteten för rök visar sig vara en oval form då röken
är lättare än luft och stiger i atmosfären. Dimma däremot har inte någon specifik
form utan lägger sig som ett täcke i luften.
Fastheten för rök skiljer sig från dimma då den har en egenskap av krokiga kanter
samtidigt som dimma är mer jämn. De två sistnämnda egenskaperna är därför viktiga
och avgörande i detta arbete för att skilja på rök och dimma. Den föreslagna
kunskapsbaserade algoritmen visade ett tillfredställande resultat. Metoden kan på ett
framgångsrikt sätt ta fram rökobjekt, samt ta bort resterande objekt från
bakgrunden. Resultatet från testerna visar en precision av 90 % för att hitta
rökobjekt och endast 20 % falska alarm för objekt bestående av dimma. Det visar att
metoden har tillräckligt hög precision för att anses vara robust. Resultatet visar att
den andra frågeställningen kan besvaras, ” Hur kan man automatiskt skilja på rök och
dimma i högupplösta ortofoton?” som skrivs i kapitel 1.2. Med KBA metoden kan
man automatiskt skilja på rök och dimma i högupplösta ortofoton. Även den första
frågeställningen kan besvaras med hjälp av KBA metoden, ”Hur kan man automatiskt
upptäcka rökmoln från skogsbränder i högupplösta ortofoton på ett robust sätt?”
som skrivs i kapitel 1.2. Denna metod kan i framtiden appliceras på UAV teknik och
även annan teknik för att upptäcka skogsbränder.

5.3

Problem

KBA metoden som tagits fram i detta arbete detekterade inte rök i 10 % av de
testade bilderna samt upptäcktes 20 % falska alarm för bilder med dimma. Orsaken
till detta är optimeringen av de olika egenskaperna som tillämpas i algoritmen. Ett
problem som uppstod var att hitta de mest effektiva värdena att använda i
parametrarna som bestämmer vilka objekt med en viss excentricitet och fasthet som
ska returneras inom processen. Detta innebär att man måste hitta och anpassa
tröskelvärden för de olika kombinationerna av dessa egenskaper för att få en
tillräckligt hög precision för detekteringen. En ytterligare orsak till ett försämrat
resultat kan vara förbehandlingen. I vissa fall visade det sig att metoden inte gav
falska alarm för bilder med dimma när förbehandlingen med medianfilter ökades
med ett 7x7 filter istället för 3x3 för att ta bort brus i bilden. Dessvärre blev
precisionen för att hitta rök inte lika tillfredställande. Detta kan bero på att bilden
blir för suddig för vissa bilder och objekt blir svåra att skilja på. Inom
förbehandlingen kan en ytterligare orsakande faktor vara i skedet när bilderna
omsamplas till 2000x3000 pixlar. Flera tester utfördes för att hitta en lämplig
upplösning. Både ned-sampling och upp-sampling av bilder testades. Dock kan det
finnas en mer optimal upplösning av förbehandling som inte hittades i detta arbete.
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En ytterligare orsak som kan göra precisionen sämre är tröskelvärdet som används i
färgfiltreringen. Detta tröskelvärde avgör vilka pixlar som anses ha tillräckligt högt
värde i blå intensitetsintervallet vilket kan leda till att vissa pixlar utesluts från
resultatet. Det beror samtidigt på vilka bilder som används som input data. Vissa
objekt kan ha blå pixel intensitet som stämmer överens med tröskelvärdet samtidigt
som en annan bilds blå pixlar är precis under detta tröskelvärde. Algoritmens
process med morfologiska operationer för att separera på kandidatobjekt av röken
kan också ha betydelse. Genom att använda ett större struktureringselement för
själva öppningsfiltret blev resultatet mer tillfredsställande då det tog bort mer objekt
av dimma. Samtidigt blev det sämre resultat för att hitta rökobjekt. Detta kan bero
på att objekten separeras för mycket vilket leder till att storleken på områden av rök
blir mindre samtidigt som formen blir förvrängd. Det leder till att den senare
kunskapsbaserade processen i algoritmen inte väljer att ta med vissa områden då
dessa inte uppfyller egenskaperna för rök.

5.4

Jämförelse med andra studier

Forskarna i [6] hade som mål att hitta rök och eld i deras studie och använde sig
endast av färgfiltrering i sin metod. Med tanke på frågeställningarna som ska
besvaras i detta arbete kan vi konstatera att det inte räcker med färgfiltrering för att
skilja på rök och dimma utan fler egenskaper måste manipuleras. Beroende på vilken
frågeställning som ställs och syfte med arbete kan det räcka med färgfiltrering som
forskarna i [6] implementerade. Det är ett bra sätt att få fram kandidatobjekt men
sedan behöver vissa kandidater filtreras bort. Som resultatet visar tas dimma fram
som kandidatobjekt av rök vilket gör att fler egenskaper måste manipuleras för att
skilja dem åt. Forskarna i [12] hade liknande syfte som detta arbete, att skilja på rök
och andra rökliknande objekt. De använde sig av GMM och HSL färgrymd för att
separera på rök, moln och dimma. De konstaterar att dimma och moln har ljusare
intervall än rök och på så sätt skiljer de röken med de resterande. Testerna i [12]
gjordes dock inte på riktiga bränder pga. svårigheter att hitta data vilket gör att
resultatet blir mindre trovärdigt. Forskarna i [34] jämförde HSV modellen med RGB
för att kolla vilken som är mest effektiv vid detektering av eld. De konstaterade att
HSV modellen är bättre för att klustren är mer kompakta vilket gör analysen mer
exakt jämfört med RGB. Vid användandet av RGB ökade antalet falska alarm och
med HSV modellen minskade antalet. Det är okänt vilken påverkan HSV modellen
skulle haft i detta arbete. Denna slutsats kan vara bra att ha i åtanke vid kommande
arbeten.
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5.5

Förslag på förbättringar

En eventuell förbättring av KBA metoden kan vara ytterligare en eller flera
parametrar som beskriver andra egenskaper hos rök som inte är med i detta arbete.
En annan förfining kan vara att hämta all data från samma källa och lika storlek på
data från början vilket skulle göra att omsamplings steget utesluts helt från
processen, det kan möjligtvis påverka resultatet. Ytterligare en förbättring som kan
tillämpas är att automatisera tröskelvärdet för färgfiltreringen som kan anpassas efter
total dominans av röd, grön eller blå intensitet för varje bild som används.
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6 Etik och hållbar utveckling
Detta kapitlet innehåller etik och hållbarhet.

6.1

Etik

Känsliga data har inte använts i detta arbete.

6.2

Hållbar utveckling

Att utveckla teknologi som används för att förhindra skogsbränder har en stark
positiv inverkan till den globala miljön. Den globala uppvärmningen är ett stort
problem som måste bekämpas med all kunskap och utveckling för en ljusare framtid.
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7 Slutsatser

Studien skiljer på rök och dimma i högupplöst data. Genom den föreslagna KBA
algoritmen där rökens egenskaper beskrivs kan rök och andra rökliknande objekt
skiljas. SDA metoden bekräftar att dimma och rök har lika distribution därför kan
inte GMM användas som en unik identifierare för rök och dimma. För framtida
arbeten kan KBA algoritmen användas som grund och riktlinje då den har hög
precision för detektering av rök i skogsbränder.
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8 Fortsatt arbete

I framtiden vill vi testa att applicera denna metod på drönare för att se hur
algoritmen fungerar i verkligheten. Ett annat framtida projekt kan vara att skapa en
metod som skiljer på rökmoln och dimma med hjälp av IR-bilder vilket utökar
metodens funktionalitet med att hitta skogsbränder på kvällstid.
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