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Inom övervakning är det ofta intressant att
hitta och identifiera objekt. Till exempel en
människor som stjäl n̊agot över en disk i en
butik. Detta är sv̊art med vanliga kameror.
Därför har vi undersökt om det är en fördel
att istället använda 3D-kameror för detta.

Introduktion

En 3D-kamera är en kamera som ger djupet i bilden,
allts̊a f̊ar man i varje pixel avst̊andet till det pix-
eln visar. Det finns tre olika typer av 3D-kameror:
”Time of Flight”, ”Structured Light” och ”Stereo
Camera”. I projektet har Time of Flight i form
av PMDs Camecube 3.0 och SoftKinetics DS311
använts samt Structured Light i form av Microsofts
Kinect.

Objektdetektering

Metoden vi har kommit p̊a för att detektera stölder
över en butiksdisk bygger p̊a att man först gener-
erar en bakgrund. Detta gör man genom att ta
medelvärdet av ett antal bilder p̊a omr̊adet när
det är tomt. När n̊agon sedan g̊ar in i omr̊adet,
kommer avst̊andsvärdena skilja sig fr̊an de som
finns i bakgrunden och d̊a kan man veta att n̊agon
befinner sig i bilden. Nästa steg är att kategorisera
de pixlar som har klassats som förgrund. Detta
görs genom att titta p̊a omr̊adet runt omkring
förgrundspixlarna. Om det enbart är en grupp med
ett f̊atal pixlar är det förmodligen brus var p̊a den
delen av förgrunden förkastas. Är det dock en större
gruppering är det troligt att det är en människa.

För att reducera det brus som finns i bilden
använder vi ett filter, där vi viktar in näromr̊adets
pixlar för att jämna ut bilden. Filtret tar i fallet
med Time of Flight-kamerorna även hänsyn till hur
säker den är p̊a ett pixelvärde. Vi applicerar även
en morphologisk öppning. Detta innebär i stort att
vi tar bort alla kantpixlar p̊a objekt var p̊a vi sedan
återskapar kanterna. Detta tar bort de artefakter
som uppst̊ar i kanterna p̊a objekt.

Plankonstruktion

För att kunna avgöra om en kund sträcker sig in över
disken och försöker stjäla n̊agot, används plan som
vi konstruerar utifr̊an ytan p̊a disken. För att kunna
göra detta hittas först disken med hjälp av ett s̊a
kallat Sobelfilter. Detta filter ger oss förändringen i
djupet i bilden, vilket vi använder för att hitta kan-
terna p̊a disken, d̊a vi vet att förändringen i djupet
är stort där. När vi hittat kanten kan vi använda
den för att f̊a ut 3D koordinaterna p̊a diskens kanter.
Med hjälp av dessa kan vi skapa tv̊a plan. Dels ett
som ligger horisontellt längs med disken och ett som
ligger vertikalt utefter insidan av disken.

Tjuvdetektering

Att detektera en stöld innebär att ett objekt som
blivit klassifierat som en kund sträcker sig över
disken. Detta innebär att dess hand kommer befinna
sig under det horisontella planet och innanför det
vertikala. Med hjälp av objektens tyngdpunkt kan vi
särskilja ett butiksbiträde som jobbar innanför disken
fr̊an en kund som befinner sig utanfär, s̊a att inte
butiksbiträdet utlöser falsklarm. Vidare använder vi
morphologi för att förhindra falsklarm genom att dela
p̊a personer som blir samma objekt när de till exem-
pel skakar hand.

Resultat

För att testa algoritmen spelade vi in testfilmer där
en del var med stölder och en del utan. Detta gjordes
för alla de tre kamerorna och med tv̊a olika material
p̊a disken, en glasskiva och en vit. I nästan alla test-
filmer fick vi rätt resultat. Vilket tyder p̊a att den
algoritm vi har utvecklat fungerar mycket bra oavsett
vilken kamera som används.

Slutsats

I framtiden kommer 3D kameror kunna bidra till
bättre och smartare övervakning. Men än s̊a länge är
tekniken inte riktigt mogen. Bilderna är brusiga, har
d̊alig upplösning och kamerorna har ett begränsatt
synfält.
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