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Samenvatting' ' 

Ditt proefschrift behandelt en bediseussieert methoden et] algoritmen die gerelateerd zijn 
aann het schatten en interpreteren van beweging door middel van een camera sensor. We 
beschouwenn de toepassing waarbij een enkele camera is geplaatst in een rijdend voertuig 
datt zich over de snelweg voortbeweegt. Op basis van de observaties van de camera willen 
wee de beweging van andere voertuigen schatten en interpreteren. We onderscheiden vier 
kenmerkendee aspecten voor bewegingsinterpretatie. 

Inn de eerste plaats behandelen we de invloed van de gemiddelde kijkrichting van de 
cameraa en van kleine rotaties van de camera rond deze gemiddelde kijkrichting. We 
besprekenn de impact van deze punten op de interpretatie van de waarnemingen en pre-
senterenn een methode om ze te schatten. De vorkregen kennis maakt stabilisatie van de 
videoo data mogelijk, niet de nauwkeurigheid die is vereist om de beweging van andore 
voortuigenn te kunnen interpreteren. 

Voertuigg detectie is oen tweede kenmerkend onderdeel van interpretatie. Het betreft 
hett onderscheiden van visuele data die tot een voertuig behoort, van de achtergrond data. 
Voertuigg detectie initieert het volgen van objecten door beeldreeksen. We kiezen een 
aantall  kenmerken die op specifieke wijze voertuigen onderscheiden van achtergrond. Bij 
dezee selectie maken we onderscheid tussen voertuigen waargenomen "in de ooghoek" en 
voertuigenn waargenomen op middellange en lange afstand. Het resultaat is een tweetal 
efficiëntee algoritmen, welke in staat zijn om voertuigen met hoge betrouwbaarheid te 
detecteren. . 

Zodraa een voertuig gedetecteerd is. wordt zijn positie in het. eameravlak gevolgd tot-
datt hij uit het gezichtsveld verdwijnt. We presenteren een platform dat instaat is om 
inn do praktijk voertuigen in beeldreeksen te volgen. Het platform is gebaseerd op het 
bepalenn van maximale overeenkomst tussen, zowel statische als dynamische. '2D voor-
beeldmodellenn en do visuele data. Het is de combinatie van do speciale structuur van het 
platformm met do flexibilitei t in het ontwerp van deze modellen, die de vereiste flexibiliteit, 
robuustheid,, efficiëntie en nauwkeurigheid mogelijk maakt. 

Restt nog de vertaalslag van de beweging van liet voertuig zoals waargenomen in het. 
eameravlakk naar de beweging of het gedrag van het voertuig ten opzichte*  van de camera. 
Wee behandelen twee bewegingsparameters die voor onze toepassing hot gedrag van een 
voertuigg definiëren. De eerste betreft de rijstrook waarin hot voertuig zich bevindt en de 
richtingg waarin deze beweegt (parallel aan onze rijstrook of niet). De tweede parameter 
definieertt de tijd die een voertuig nodig heeft om ons voertuig te bereiken. Deze parame-
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terr wordt in de literatuur aangeduid met de time-to-contact. Na analyse van verschillende 
techniekenn voor het bepalen van de time-to-eontact bespreken we drie benaderingen die 
hett meest geschikt lijken voor onze toepassing. We tonen in welke situatie welke benade-
ringring de meest nauwkeurige schatting voor de time-to-contact oplevert en hoe dit uit de 
waarnemingg kan worden afgeleid. 

Dee waarde van de algoritmen die we voorstellen in dit proefschrift wordt getoetst aan 
dee praktijk. Hiervoor worden meerdere beeldreeksen uit de praktijk gebruikt, waarbij een 
cameraa door de voor- of achterruit van een voertuig overwegend snelwegscènes observeert. 


