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1. Introduction

Several sensors to detect fire have been produced, tested and integrated in the payload of the
UAV. The hardware, software and results are described in this deliverable.
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2. Sensors

2.1 Thermopile array

Voor het meten van de grond temperatuur is gebruik gemaakt van een thermopile array. Er is
gebruik gemaakt van de dTPLM08A L3.9 van Excelitas. Dit is een goedkope thermopile sensor
welke gebruik maakt van het smbus protocol. Dit is een afgeleide van het I2C protocol, maar is
geschikt om met de TWI interface van een microcontroller uit te lezen. De data output is een
spanning niveau welke gerepresenteerd word in een 16 bit nummer. Dit nummer is te converteren
naar een temperatuur. Deze TPA is gekalibreerd voor een bereik van 0 t/m 120 graden. Maar
het is mogelijk om hogere temperaturen te meten met deze sensor. Voor de applicatie van
FireSwarm is het niet nodig om de exacte temperatuur van de grond te weten. Het is voldoende
om te kunnen meten dat de temperatuur aanzienlijk hoger is dan de omgevings temperatuur.

Installatie

Deze TPA heeft een array van 1 bij 8 pixels en een kijkhoek van 50 graden in de breedte van het
vliegtuig en 8 graden in de lengte van het vliegtuig. Met deze TPA kan er een warmte beeld van
de grond in kaart gebracht worden. De TPA is geinstalleerd zoals in figuur 2.1.

Figure 2.1: Field of view of the TPA.

Door de voorwaardse beweging van de UAV wordt er een breed gebied gescanned. Op een
hoogte van 150 meter levert dit een scan oppervlak van 21 meter in de lengte en 140 meter in
breedte van het vliegtuig.

Meting

Zoals uit de grafiek in figuur 2.2 duidelijk wordt is het detecteren van hoge temperaturen op
grond niveau, vanaf een hoogte van 150 meter, nog steeds goed te detecteren met behulp van
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een thermopile array. Het vliegtuig heeft hier een aantal vluchten over een vuur op de grond
gemaakt en metingen van gedaan. Er zijn duidelijke pieken te zien bij het passeren van vuren
op de grond.

Figure 2.2: Temperature measurements of the 8 pixels over time.

Vlieghoogte

Grote vuren zijn makkelijk te detecteren met een thermopile array. Zoals te zien is in figuur
2.3(b) worden er temperaturen gemeten van bijna 150 graden celcius. Van een grotere hoogte
(rond de 500 meter) is een warmte verschil op de grond nog steeds te meten. Zoals te zien in
figuur 2.3(a) wordt er een temperatuur op de grond gemeten welke op een aantal momenten bijna
twee maal hoger als de omgevings temperatuur.

(a) Low above the fire.

(b) High above the fire.

Figure 2.3: Temperatures of the 8 pixels measured by the TPA in degrees Celsius. High above
the fire (comparable to a small fire), there is still a difference of 15 degrees compared to the
surroundings.

Vanwege de kijkhoek van de TPA wordt het op grote hoogte moeilijker om een goede temper-
atuur meting van de grond te doen. Dit komt omdat er door een enkele pixel meer grondoppervlak
in beslag genomen wordt en de meting van de temperatuur wordt gemiddeld over dit oppervlak.
Dit betekend dat kleine vuren gemeten van grote hoogte weinig invloed hebben op de meting
van een enkele pixel. Zelfs een kleine brand is te detecteren. De gemeten temperaturen zullen
dan lager zijn dan bij grotere vuren. Door het grote oppervlak dat de TPA bestijkt is het moeil-
ijker deze type branden te herkennen. Het oppervlak dat een enkele pixel bestrijkt is relatief
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groot en van een grote hoogte zullen deze type vuren geen effect hebben op de gemiddelde grond
temperatuur.

2.2 CO sensor

Door DevLab-partner Van Mierlo Ingenieursbureau is er onderzoek gedaan naar een aantal ver-
schillende gassensoren om brand te detecteren. Vervolgens is gekozen voor een koolmonoxide-
sensor (CO sensor) omdat dit gas niet van nature in de lucht voorkomt, maar wel bij brand
vrijkomt. Het is bovendien lichter dan lucht waardoor het opstijgt. Er is ook uitgebreid gezocht
naar een CO2 sensor, maar geen geschikte gevonden.
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Figure 2.4: The CO sensor on the PCB.

De gekozen CO sensor (AS-MLC van Applied Sensor) is redelijk gevoelig (0.5 ppm), maar
heeft een vrij lange opwarmtijd (10 min.). Hiervoor is een compensatieregeling gemaakt zodat
de sensor toch snel inzetbaar is (¡ 1 min.). Ook is onderzoek gedaan naar de overdracht van
sensorwaarde naar CO concentratie aangezien deze niet in de datasheet van de leverancier stond,
zie figuur 2.5.
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Figure 2.5: Calibrating the CO sensor.

Tijdens de testvluchten was de CO sensor soms wel en soms niet in staat iets te detecteren.
In de grafieken van figuur 2.6 zijn de bovenste lijnen afkomstig van een TPA en de onderste van
een CO sensor.
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Figure 2.6: Comparing the results of the TPA (upper line) with those of the CO sensor (bottom
line).
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Tenslotte is er onderzoek gedaan naar hoogte-afhankelijkheid van de CO concentratie om na
te gaan of de concentratie wellicht vermindert t.g.v. uitwaaien (verdunning) of verdere oxidatie
(CO + O2 → CO2).
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 Figure 2.8: Result of the height test.

2.3 Payload integration

The different sensors, radios and processor are all integrated in the payload box, as shown in
figures 2.9 and 2.10.
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Figure 2.9: Payload hardware. With: Vitelec radio (left), Gumstix and camera (center), Fire-
Wave radio and TPA (right) and CO sensor (top).

Figure 2.10: Payload hardware in the box.
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3. Algorithms

Fire can be detected by several sensors. The UAVs have three sensors for this purpose: a
thermopile array (TPA, also known as infrared sensor), a carbon monoxide (CO) sensor and a
color camera. The TPA and CO sensors could simply be threshold based, the camera, on the
other hand, requires computer vision software. The recognition of fire from images can be done
in several ways, which we will combine to get a more reliable detection.

Color

First of all, a fire can be recognized by the color. The images that we get from the camera
are not white balanced and thus has different colors than a normal image. For these images we
selected marked a pixel as fire if Vr − Vg > 30 and Vr − Vb > 70, where Vr, Vg, Vb are the values
of red, green and blue of that pixel. In figure 3.1 the color filter is applied and the fire is indeed
detected, except from the center of the fire, which is white due to over saturation.

Figure 3.1: Fire detected by color at the edges of the fire. The center is so bright that the pixels
are over saturated (white).

Detecting by color easily produces false positives though, as in figure 3.2, where a truck is
labelled as fire.

Flicker

Fires tend to flicker: the value of the pixels quickly go up and down. An example can be seen on
the website http://fireswarm.nl/2012/06/12/visual-fire-detection. These flickering pixels can
be found by subtracting the sum of difference between frames from the sum of absolute difference

between frames: f =
∑images−1

i=1 abs
(
V i+1 − V i

)
− abs

(∑images−1
i=1 V i+1 − V i

)
Pixels with an

f above a certain threshold will be marked as flickering pixels. A better approach might be to
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Figure 3.2: Fire detected by color at the top center (few pixels at the helicopter). The yellow
truck (down left) is also marked as fire, a false positive.

calculate the Fourier transform over the time dimension and check for frequencies of flickering
fires. In figure 3.3 the fire is marked as flickering pixels. Due to the movement of the plane
however, other pixels also seem to flicker.

Figure 3.3: Flicker detection found the fire (green on the right), but also many false positives.

When we combine the color and flicker filters, we would end up with less false positives, as
can be seen in figure 3.4.

Optic flow

Smoke can be detected by looking for optic flow. Unfortunately, optic flow is also caused by the
motion of the UAV. Therefore, we should compensate for the UAV motion by subtracting the
average flow or using knowledge about the UAV’s location, rotation and speed. In figure 3.5 a
the optic flow for each pixel is calculated, if there is enough texture around that pixel. The flow
of the smoke indeed has a different optic flow than the ground. Again this becomes better visible
on the website: http://fireswarm.nl/2012/06/12/visual-fire-detection.
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Figure 3.4: Color filter (red on center image) and flicker filter (green on right image) could be
combined to reduce the amount of false positives.

Figure 3.5: Calculated optical flow of a fire with smoke. Left to right: original image, textureness,
optic flow intensity, arrow plot.
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4. Conclusion

With the combination of the CO sensor, TPA and camera, a cheap, yet reliable way to detect
fire is possible.
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