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Özetçe —Bu bildiride, kızılötesi kameralarla alev tespiti
yapmak için sıkıştırmalı algılama tabanlı bir öznitelik çıkarma
algoritması geliştirilmiştir. Öncelikle videolardaki hareketli ve
parlak bölgeler bulunur. Daha sonra videolar zaman-uzamsal
bloklara bölünüp bu bloklardan uzamsal ve zamansal öznitelik
vektörleri elde edilir. Uzamsal öznitelik vektörlerini oluşturmak
için sıkıştırmalı algılama kullanılmıştır. Sıkıştırmalı ölçümler
uzamsal bloklardaki piksellerin algılama matrisi ile çarpılması
ile elde edilmiştir. Algılama matrisini oluşturmak için de yeni bir
yöntem geliştirilmiştir. Gaussian dağılımından oluşturulan rastgele vektöre dalgacık dönüşümü uygulanarak elde edilen matris
algılama matrisi olarak kullanılır. Zamansal öznitelik vektörü
de iki komşu bloktaki resim karelerinin ortalamalarının farklarından oluşan vektörden elde edilir. Uzamsal öznitelik vektörleri
Adaboost ile sınıflandırılır. Zamansal öznitelik vektörleri de saklı
Markov modelleri ile sınıflandırılır. Hesaplama yükünü azaltmak
için, sadece hareketli ve parlak olan bloklar sınıflandırılır ve
sınıflandırmada her karede değil belirli aralıklarla yapılır.
Anahtar Kelimeler—Görüntü İşleme; Kızılötesi; Alev Bulma,
Sıkıştırmalı Algılama, Dalgacık Dönüşümü.
Abstract—In this paper, a Compressive Sensing based feature extraction algorithm is proposed for flame detection using
infrared cameras. First, bright and moving regions in videos
are detected. Then the videos are divided into spatio-temporal
blocks and spatial and temporal feature vectors are exctracted
from these blocks. Compressive Sensing is used to exctract
spatial feature vectors. Compressed measurements are obtained
by multiplying the pixels in the block with the sensing matrix. A
new method is also developed to generate the sensing matrix.
A random vector generated according to standard Gaussian
distribution is passed through a wavelet transform and the
resulting matrix is used as the sensing matrix. Temporal features
are obtained from the vector that is formed from the difference
of mean intensity values of the frames in two neighboring blocks.
Spatial feature vectors are classified using Adaboost. Temporal
feature vectors are classified using hidden Markov models. To
reduce the computational cost only moving and bright regions
are classified and classification is performed at specified intervals
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instead of every frame.
Keywords—Image Processing, Infrared, Flame Detection, Compressive Sensing, Wavelet Transform.

I.

G İR İŞ

Son yıllarda özellikle güvenlik amaçlı kullanılmak üzere
birçok video tabanlı alev bulma yöntemi geliştirilmiştir [1],
[2], [3], [4]. Görünür dalga boyunda çalışan kameralar
için geliştirilen algoritmalarda ilk önce arka plan kestirimi ile hareketli bölgeler bulunur. Daha sonra bu bölgeler
ateş rengine yakınlık, çevresel düzensizlik ve titreşim
frekansı açılarından analiz edilerek hareketlerin ateş tarafından
oluşturulup oluşturulmadığına karar verilir. Bu algoritmalar
ateş renkli hareketli nesneler nedeniyle oluşan yanlış alarmları
ayıklamakta zorluk çekmektedir.
Kızılötesi algılayıcıların maliyetlerinin düşmesiyle birlikte
uzun ve kısa dalga kızılötesi kameralar da ateş bulmak için kullanılmaya başlamıştır. Kızılötesi (termal) kameralar nesnelerin
ısısına göre görüntü oluşturdukları için hareketli nesneler nedeniyle oluşan yanlış alarmları büyük ölçüde azaltırlar.
Kızılötesi kameralarla ateş bulmak için geliştirilen ilk
yöntemlerden biri görünür dalga boyu kameralara 700-900
nm uzun geçiren süzgeç uygulayarak yaklaşık kızılötesi
görüntülerde ateşin ayrılabileceğini göstermiştir [5]. Başka bir
çalışmada ise saklı Markov modelleri ve dalgacık dönüşümü
kullanılarak yanlış alarmlar azaltılmıştır [6]. Ateşin zamansal
titreşimli davranışı saklı Markov modelleri ile tanımlanmıştır.
Ateş bölgesinin çevresinin düzensizliği ise dalgacık dönüşümü
ile modellenmiştir. [7]’da ise görünür dalga boyunda ve
uzun dalga kızıl ötesi (Long Wave Infrared, LWIR) kamera görüntülerinden çıkarılan özniteliklerden sınıflandırma
sonuçları olasılıksal olarak birleştirilerek çok kipli bir ateş
bulma yöntemi geliştirilmiştir. Diğer bir çok kipli ateş bulma
yöntemi ise [8]’de geliştirilmiştir. Bu yöntemde dalgacık
dönüşümü ve doğrusal olmayan Gaussian farkları tabanlı
arkaplan kestirim metotları geliştirilerek ateş bulmak için
kullanılmıştır.

Sıkıştırmalı Algılama (Compressive Sensing, SA) son
yıllarda aktif bir araştırma konusu olmuştur. Bu yöntemle
sinyallerin, çok fazla veri kaybı olmadan, Nyquist oranının
altında da örneklenebileceği öne sürülmektedir. Sıkıştırmalı
algılama, birçok sinyalin dalgacık (wavelet) ve ayrık kosinüs
dönüşümü (discrete cosine transform, DCT) gibi dönüşüm
alanlarında az sayıda katsayı ile ifade edilebilmesine dayanır.
Sıkıştırmalı algılamada, doğrusal olmayan eniyileştirme
algoritmaları kullanılarak, çok az sayıdaki ölçümden asıl sinyal
geri kazanılmaya çalışılır [9], [10]. Fakat bu eniyileştirme
algoritmaları genellikle çok fazla hesap yükü gerektirir.
Sıkıştırmalı algılama son yayınlarda öznitelik çıkarmak için de
kullanılmıştır [11]. Öznitelik çıkarma probleminde sinyal zaten mevcut olduğu için sıkıştırmalı algılamadaki eniyileştirme
yönteminin tersi uygulanır ve sinyal, algılama matrisi ile
çarpılarak öznitelik vektörü elde edilir.
Bu bildiride, kızılötesi kamera görüntülerinde alev bulmak
için SA tabanlı bir öznitelik çıkarma yöntemi önerilmiştir. Ateş
renkli hareketli bölgeler algılama matrisi (sensing matrix) ile
ifade edilmiştir. x videodaki ateş renkli hareketli bölgedeki
sıralanmış pikselleri ifade eden N × 1 vektör olduğunda,
öznitelik vektörü y aşağıdaki gibi tanımlanır:
y = ϕx

algılama matrisini, standart Gaussian dağılımına göre
oluşturulan bir vektörün iki seviye dalgacık dönüşümünden
geçirilmesiyle elde edilen alt bantlardaki vektörler ile
oluşturuyoruz. Her alt bant vektörü algılama matrisinin bir
satırına karşılık gelmektedir. Bu şekilde üretilen algılama
matrisinin öznitelik çıkarma algoritmalarında daha iyi sonuç
verdiği deneysel olarak gözlenmiştir.
II.

A LEV B ULMA A LGORITMASI

A. Alev Renkli Hareketli Bölge Bulunması
Hareketli bölgeleri bulmak için yaklaşık ortanca yöntemi
kullanılmıştır [14]. Alev kızılötesi videolarda parlak bölgeler
olarak görülmektedir. Bu bölgeleri bulmak için de gri tonlu
resimlerde eşikleme uygulanmıştır. Hareketli ve açık renkli
pikseller bulunduktan sonra, D × D × F boyutundaki her blok
için bu piksellerin bloktaki oranına bakılır, eğer bu oran bir
eşik değerinin üstündeyse bloktan öznitelikler çıkarılır.
B. Sıkıştırmalı Algılama ile Öznitelik Çıkarımı
Alev bölgesindeki piksel değerlerinde uzamsal değişimler
vardır. Bu nedenle iç çarpım:
yi = ⟨ϕi , x⟩ = ϕTi x

(1)

burada ϕ, M × N (M ≪ N ) ölçüm matrisidir. Resimdeki
piksellerin “K-seyrek” olduğu varsayılabilir. Birçok SA uygulamasında amaç, ölçüm vektörü y’den “K-seyrek” sinyal x’i
geriçatmaktır. Bizim amacımız ise x’den y’yi elde ederek
öznitelik vektörü olarak kullanmaktır. Kızılötesi kameralar ile
ateş bulmak için geliştirilen sistemin blok diyagramı Şekil 1’de
verilmiştir. Video sinyali D × D × F boyutunda bloklara
bölünmüştür. Dinamik doku sınıflandırma yöntemlerindeki
olduğu gibi [12], bu bloklardan hem uzamsal hem zamansal boyutta öznitelikler çıkarılmıştır. Uzamsal boyuttaki
öznitelikler bloktaki resim karelerinin ortalamasının piksellerin
algılama matrisi ile çarpılmasıyla elde edilmiştir. Zamansal
boyutta ise bloktaki her karenin ortalama parlaklık değeri
hesaplanır ve iki komşu bloktaki ortalama değerlerin farkından
elde edilen F uzunluğundaki vektör yüksek geçiren süzgeçten
geçirilir ve öznitelik vektörü elde edilir. Uzamsal öznitelik
vektörleri Adaboost [13] ile zamansal öznitelik vektörleri ise
saklı Markov modelleri kullanılarak sınıflandırılır [6].

(2)

algılama matrisi ϕ’nin her satırı, ϕi , için farklı olacaktır.
Uzamsal olarak düz olan bölgelerde yi ’ler birbirlerine yakın
olacaktır. Bu nedenle rastgele örnekleme alevlerin önemli bir
özniteliğini yakalamış olur.
Bizim yöntemimizde öncelikle her blok uzamsal boyutta
dört alt bloğa bölünür. Alt bloklardan öznitelik çıkarmak için
1 × D2 /2 boyutunda Gaussian dağılımlı rastgele bir vektör
oluşturulur. Bu vektör iki seviye dalgacık dönüşümünden
geçirilir ve 4×D2 /4 boyutlarındaki algılama matrisi elde edilir.
Bu matris kullanılarak her alt blok için uzamsal boyutta dört
ölçüm elde edilir. Bu durumda bir bloktan 16 elemanlı uzamsal
öznitelik vektörü çıkarılmış olur.
Algılama matrisi ile çarpılarak pikseller farklı şekillerde
sıralanabilir [11]. Bu metotlardan bazıları Şekil 2’de
verilmiştir. Bu çalışmada öncelikle farklı sıralama şekilleri
kızılötesi imge veritabanlarını test etmek için kullamıştır. Bu
sıralama yöntemleri ayrıca karmaşık dalga dönüşümü (CW)
tabanlı öznitelik çıkarma algoritması ile karşılaştırılmıştır.
Sınıflandırma amacıyla SAR (Sentetik açıklık radarı) ve yaya
imgelerinden oluşan veritabanları kullanılmıştır. Tablo I ve
Tablo II’den görüldüğü gibi SA tabanlı algoritmalar CW
tabanlı algoritmadan çok daha az hesap yükü gerektirmekte
ve daha iyi sonuçlar vermektedir. Alev bulma algoritmasında
ise açısal farklar sıralama yöntemi ve Adaboost sınıflandırıcısı
kullanılmıştır.
Tablo I.

YAYA VERITABANI SINIFLANDIRMA SONUÇLARI .
Algoritma

Şekil 1.

Özniteliklerin çıkarılması.

SA uygulamalarında algılama matrisi, ϕ, genelde tek
bir rastgele dağılımdan üretilmektedir. Bizim yöntemimizde

SVM
Adaboost
Zaman (s)

Pos (%)
Neg (%)
Pos (%)
Neg (%)

CS-GL CS-SQ CS-CR CS-CD CS-AD CS-DF CW
96.9
96.3
96.7
92.4
95.9
92.8
96.1
98.6
99.1
99.1
98.5
95.2
98.4
99.0
97.1
96.9
97.1
94.9
94.3
96.1
97.3
99.3
99.7
99.7
99.0
98.8
99.4
99.5
9.8
30.18
30.6
33.25
32.7
24.8 253.6

ayrılır. Öznitelikler dört tane pozitif (alev içeren) ve dört
negatif (alev renkli hareketli objeler içeren) videodan elde
edilmiştir.
Eğitim kümesinde toplam 7784 öznitelik vektörü bulunmaktadır. Bu vektörlerin 3569 tanesi alev içeren videolardan
ve geri kalan 4215 tanesi alev içermeyen videolardan elde
edilmiştir. Bu vektörlerin beşte biri Adaboost’u eğitmek için
kullanılmıştır ve daha sonra bütün vektörler de oluşan Adaboost modelini test etmek için kullanılmıştır.
Uzamsal öznitelik vektörleri için eğitim ve testten sonra
Table III’deki hata matrisi elde edilmiştir. Adaboost modelinde 600 tane ağaç sınıflandırıcısı kullanılmıştır. Tablodan
görüldüğü gibi doğru bulma oranı 94.2%, ve yanlış alarm oranı
da 3.9%’dur.
Şekil 2.

Farklı piksel sıralama yöntemleri.
Tablo III.

Tablo II.

SAR

A DABOOST S INIRLANDIRICISI IÇIN H ATA M ATRISI

VERITABANI SINIFLANDIRMA SONUÇLARI .

Algoritma

SVM
Adaboost
Zaman (s)

CS-GL CS-SQ CS-CR CS-CD CS-AD CS-DF CW
97.4
96.3
91.8
79.5
99.1
98.2
97.9
99.8
91.8
97.1
92.7
99.1
100.0 93.5
98.4
95.9
93.2
63.7
98.0
99.5
94.4
99.3
97.7
97.2
64.7
96.6
99.8
88.9
18.6
28.7
28.2
35.1
36.8
25.7 350.2

Pos (%)
Neg (%)
Pos (%)
Neg (%)

Zamansal boyutta da komşu blokların F adet resim
karesinin ortalama parlaklık değerlerinin farkından oluşan
vektör yüksek geçiren süzgeçten geçirilir ve dalgacık
dönüşümündeki gibi örneklerin yarısı alınır. Bu öznitelik
vektörleri [6]’de olduğu gibi üç durumlu saklı Markov modelleri (SMM) kullanılarak sınıflandırılmıştır.
Zamansal öznitelik vektörlerinin bu şekilde çıkarılması
pasif kızılötesi algılayıcılar (passive infared sensors, PIR)
örnek alınarak geliştirilmiştir. Farksal PIR algılayıcıları
sıcaklığın değişme hızıyla orantılı çıktılar üretir. Bu
algılayıcılar tek pikselli kameralar olarak düşünülebilir
ve düşük mesafelerde (≤5 m) çok iyi alev bulma performansı
sahip oldukları gösterilmiştir [15]. Bu çalışmada da
zamansal öznitelik vektörlerinin PIR algılayıcılarına benzer
şekilde üreterek uzun mesafeli bir alev detektörü yapmayı
amaçlıyoruz.
C. Sınıflandırma
Sınıflandırma F tane resim karesi alındıktan sonra başlar.
F tane kare alındığında ilk öznitelik vektörü çıkarılmış olur.
Eğer boğun hareketli ve alev renginde olduğuna karar verilirse
öznitelik vektörü Adaboost’a verilir. Hesap yükünü azaltmak
için sınıflandırma belli aralıklarla yapılabilir. Sınıflandırma her
F/2 karede yapıldığında, yarım saniyede bir yeni sonuçlar
alınmış olur. Adaboost ve SMM sınıflandırıcıları alev içeren ve
içermeyen videolar kullanılarak çevrimdışı olarak eğitilmiştir.
III.

D ENEYSEL S ONUÇLAR

A. Eğitim
Adaboost ve SMM sınıflandırıcılarını eğitmek için,
kızılötesi videolardan 8 × 8 × 64 boyutlarında bloklar
çıkarılmıştır. Bloklar uzamsal boyutta da 4 × 4’lük alt bloklara

Gerçek
Sınıf

Alev Değil
Alev

Öngörülen Sınıf
Alev Değil
Alev
4051/96.1%
164/ 3.9%
206/ 5.8%
3363/94.2%

B. Test ve Karşılaştırma
Adaboost modeli ve SMM olasılıkları elde edildikten
sonra sistemin gerçek zamanlı performansını test etmek için
daha önce kaydedilmiş alev ve yanlış alarm kaynağı içeren
kızılötesi videolar kullanılmıştır. Testlerde SA tabanlı alev
bulma metodu [6]’de dalgacık dönüşümü tabanlı (DDT) tabanlı
yöntemle karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma için doğru bulma
(true detection, TD) ve yanlış alarm (false alarm, FA) oranları kullanılmıştır. TD alev içeren videolar için, FA ise alev
içermeyen videolar için tanımlanmıştır.
Deneylerde dört tane alev içeren video ve sekiz tane de
alev içermeyen video kullanılmıştır. Tablo IV’de algoritmaların
TD oranları karşılaştırılmıştır. Tablo V’de ise FA oranları
karşılaştırılmıştır.
Tablo IV.

Ö NERILEN METODUN [6]’ DE GELIŞTIRILEN Y ÖNTEM ILE
DO ĞRU BULMA ORANLARI AÇISINDAN ALEV IÇEREN VIDEOLARDA
KARŞILAŞTIRILMASI .

Video Adı
Video1
Video2
Video3
Video4

Doğru Bulma Oranları
Önerilen Metot
DDT [1]
433 / 440 (% 98.41)
437 / 440 (% 99.32)
1632 / 1975 (% 82.63)
1947 / 1975 (% 98.58)
240 / 384 (% 62.50)
317 / 384 (% 82.55)
743 / 998 (% 74.45)
583 / 998 (% 58.42)

Sonuçlardan anlaşıldığı gibi önerilen yöntem dalgacık
dönüşümü tabanlı yönteme göre daha düşük yanlış alarm
oranı sağlamaktadır. Bazı videolarda doğru bulma oranı
düşük olmasına rağmen bizim amacımız yanlış alarmları
büyük ölçüde azaltmaktır. Videolardaki bütün kareler için
alarm oluşturulmasına gerek yoktur. Şekil 3’de DDT ve
SA tabanlı algoritmalar tarafından üretilen yanlış alarmlar
ve SA tabanlı algoritma tarafından üretilen doğru tespitlerden örnekler verilmiştir. DDT tabanlı algoritma kamerada
titreşim olduğunda veya kameranın renk ayarı çok fazla parlak
bölge olacak şekilde ayarlandığında çok fazla yanlış alarm
üretmektedir.

Tablo V.
Ö NERILEN METODUN [6]’ DE GELIŞTIRILEN Y ÖNTEM ILE
YANLIŞ ALARM ORANLARI AÇISINDAN ALEV IÇERMEYEN VIDEOLARDA
KARŞILAŞTIRILMASI .

Video Adı
Video5
Video6
Video7
Video8
Video9
Video10
Video11
Video12
Video13

Yanlış Alarm Oranları
Önerilen Metot
DDT [6]
0 / 1826 (% 0.00)
16 / 1826 (% 0.88)
0 / 2797 (% 0.00)
25 / 2797 (% 0.89)
80 / 3604 (% 2.22)
136 / 3604 (% 3.77)
48 / 784 (% 6.12)
122 / 784 (% 15.56)
8 / 1019 (% 0.79)
210 / 1019 (% 10.30)
0 / 321 (% 0.00)
27 / 321 (% 8.41)
0 / 566 (% 0.00)
0 / 566 (% 0.00)
0 / 2420 (% 0.00)
590 / 2420 (% 24.38)
0 / 1273 (% 0.00)
92 / 1273 (% 7.23)

IV.

SONUÇLAR

Bu bildiride kızılötesi videolarda alev tespiti için
sıkıştırmalı algılama tabanlı bir algoritma geliştirilmiştir.
Geliştirilen sistemle görünür bantta çalışan kameralarda ortaya çıkan yanlış alarmların azaltılması hedeflenmiştir. Videolar zaman-uzamsal bloklara bölünmüş ve bu bloklardan
çıkarılan öznitelikler Adaboost ve HMM ile sınıflandırılmıştır.
Uzamsal öznitelikleri çıkarmak için sıkıştırmalı algılama
kullanılmıştır. Algılama matrisini oluşturmak için yeni bir
yöntem önerilmiştir. Önerilen yöntemin literatürdeki metotlara
göre yanlış alarmları azaltma açısından daha başarılı olduğu
görülmüştür.
K AYNAKÇA

Tablodaki videolardan Video 2, 0.9 - 1.7 µm dalga boyunda
çalışan Xenics Bobcat-320 kamera ile, Video 4 ise 8.0 14.0 µm dalga boyunda çalışan Xenics Gobi-384 kamera
ile kaydedilmiştir. Diğer videolar ise açık kaynaklardan elde
edilmiştir.

Video1 - SA

Şekil 3.

Video2 - SA

Video3 - SA

Video4 - SA

Video 8 - SA

Video 9 - SA

Video 5 - DDT

Video 10 - DDT

Test videolarından örnek sonuçlar.
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