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FireGIS – tijdruimtelijke 
videoanalyse van de 

brandverspreiding

FireGIS raamwerk

ontwikkelde generieke FireGIS 
raamwerk (dat reeds werd voorgesteld 
in Fireforum magazine nr. 48) maakt 
tijdruimtelijke analyse van 

zorgen voor nieuwe mogelijkheden 

raamwerk, zoals voorgesteld in 
Figuur 2, start met het verzamelen 

de camera) over de sensoren en de 
omgeving die gemonitord dient te 
worden. Vervolgens starten de 

algoritmen met het analyseren van de 

Videoanalyse van 
brandproeven

voor verschillende actoren. Zowel de 
academische wereld, de overheids-
instanties, de industrie als de 

de resultaten van dergelijke testen 

heden nauwelijks onderzocht. Vaak 

Zoals kan gezien worden in de 

deze afhankelijk van verschillende 

analyse is hierdoor zeer tijdrovend en 

verschillen worden vaak niet 

andere sensoren (zoals thermo-

het toegenomen aantal 
geconnecteerde sensornetwerken.
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meten van de evolutie van de 

worden geanalyseerd. Van zodra de 
detectieresultaten van elke 
afzonderlijke sensor gekend zijn, 
kunnen deze worden samengevoegd 

Om een indicatie te geven van het 
risicolevel worden verschillende 

gedetecteerde rookniveau/risicolevel 
(gaande van groen tot rood, een 

tijdruimtelijke analyse van het 

informatie real-time kan worden 

Doelgroepen en 
eindgebruikers 
van het fireGIS 
raamwerk
Zoals uit het raamwerk kan worden 
afgeleid zijn er verscheidene 

tijdens als na een interventie/incident 

nuttige tool die kan ingezet worden 

sturen en voor het uitvoeren van 

overheidsinstanties. Zij kunnen de 

modelleringen te toetsen aan 

Toepassing:  
Brand experimenten 
voor studie 
omtrent  
brand veilig heid  
in ouderen-
voorzieningen

werd reeds een eerste maal afgetoetst 

magazine nr. 48). Het raamwerk 
werd een tweede maal ingezet tijdens 
de 2e fase van een studie omtrent 

Infrastructuurfonds voor 

onderzocht wat de doelmatigheid is 
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afgescheiden werden van de 

gestructureerd systeem zou het zeer 
moeilijk worden om deze grote 

Dankwoord 

onderzoek werd mede mogelijk door universiteit Gent via het 

stroom aan data te vergelijken en te 
verwerken. 

krijgt men de ronde vormen die niet 

veranderingen worden gekeken. In 
Figuur 4 worden er twee van de vijf 

via onze visualisaties is het ook zeer 

slecht is (rode kleur) 260 seconden na 
ontsteking voor het eerste 
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gesteld werden nog nauwelijks 
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tijd als ruimte weer te geven is het 
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toekomst zullen we dit raamwerk 

sensoren en andere metrieken om 
rook en vuurkarakteristieken te 
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