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Anàlisi de fronts de focs mitjançant imatges

Alex Vallès Fernández

Resum– En aquest projecte es presenta el desenvolupament d’un simulador de vols de dron
que té com a objectiu aconseguir seqüències d’imatges d’incendis forestals per al seu posterior
anàlisi. La captura d’aquestes imatges s’aconsegueix simulant la projecció d’una càmera sobre
una estructura texturada del terreny a sobrevolar. A part del simulador, aquest projecte proposa
un model per a l’anàlisi d’imatges sobre incendis ja siguin simulades o reals. Aquest model ha
permès reconstruir el terreny sobrevolat pel dron i localitzar amb exactitud sobre aquest les po-
sicions del front de foc en els diferents instants de temps en els que les imatges han estat capturades.

Paraules clau– Dron, localització de foc, OpenDroneMap, reconstrucció 3D, simulació de foc,
simulació de vol.

Abstract– This project presents the development of a drone flight simulator that aims to achieve
forest fire image sequences for later analysis. The capture of those images is achieved by simulating
the projection of one camera on a textured structure of the zone to fly. Besides the simulator, this
project proposes a model for the analysis of simulated or real fire images. This model has allowed us
to rebuild the flown land and to find the positions of the fire front at different instants of time in which
the images were captured.

Keywords– 3D reconstruction, drone, fire localization, fire simulation, flight simulation, Open-
DroneMap.
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1 INTRODUCCIÓ

ACTUALEMNT la indústria del dron està creixent
exponencialment i molt sovint surten noves
aplicacions que aprofiten la velocitat i comoditat

dels drons per a realitzar tasques que abans eren més com-
plicades. Per aquesta raó en aquest treball es proposa fer
un anàlisi d’incendis forestals amb l’ajuda de les imatges
preses per un dron que sobrevola l’incendi. Aixı́, d’aquesta
manera, podrı́em obtenir informació sobre el foc de forma
més ràpida, precisa, i segura. L’objectiu principal d’a-
quest treball, doncs, és el de poder reconstruir el front del
foc a partir d’una seqüència d’imatges gravades per un dron.

Com no existeixen gairebé dades preses per drons sobre-
volant incendis, i no podem obtenir dades reals nosaltres
mateixos de manera fàcil, s’ha decidit crear un simulador
que permeti obtenir una seqüència d’imatges d’un vol
d’un dron especificat per l’usuari. D’aquesta manera, es
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podrà fer l’anàlisi desitjat de l’incendi sense necessitat de
realitzar un vol real sobre un foc real.

Com el treball comportarà tant l’anàlisi d’imatges
de l’espectre visible com de l’espectre infraroig aquest
simulador haurà de ser capaç de generar al mateix temps
imatges d’ambdós espectres.

L’organització en seccions d’aquest treball és la següent:

• Estat de l’art, on s’exposarà l’estat actual de les dife-
rents tecnologies estudiades i utilitzades en aquest tre-
ball.

• Objectius, on es llistaran amb detall els diferents ob-
jectius que es plantegen par a la realització d’aquest
treball.

• Metodologia, on s’explicarà el mètode de treball que
s’ha seguit per al correcte desenvolupament de tot el
projecte.

• Planificació, on es mostraran amb detall les diferents
tasques dividides en fases que formen el desenvolupa-
ment d’aquest treball.

• Desenvolupament, on es descriuran amb detall els al-
gorismes i tecnologies utilitzades per a poder aconse-
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guir els resultats obtinguts.

• Resultats, on s’avaluaran de forma precisa els diferents
resultats obtinguts.

• Conclusions, on es farà un anàlisi global del treball
realitzat i s’explicaran les troballes principals aixı́ com
les lı́nies de continuació del projecte.

2 ESTAT DE L’ART

Avui en dia existeixen diversos simuladors de focs força
desenvolupats i amb un nivell de realisme bastant elevat.
Seguidament veurem alguns d’aquests per a veure com està
actualment la simulació de foc i la simulació de vols.

2.1 Simulador FARSITE
Un dels simuladors de foc més utilitzats és el FARSITE
(Fire Area Simulator) [3], que calcula el creixement
d’incendis forestals i el comportament d’aquests durant
perı́odes de temps prolongats sota condicions heterogènies
de terreny, combustibles, i de clima. Aquest simulador
utilitza informació espacial sobre la topografia i combusti-
bles juntament amb l’estat del temps i del vent. Incorpora
models existents per diferents tipus de focs.

Aquest simulador és àmpliament utilitzat pel Servei Fo-
restal EUA, Servei de Parcs Nacionals, i altres agències
d’administració de terres federals i estatals per simular la
propagació d’incendis forestals i l’ús del foc per al benefi-
ci dels recursos a través del paisatge. Està dissenyat per a
usuaris familiaritzats amb els combustibles, el clima, la to-
pografia, les situacions d’incendis forestals i la terminologia
associada.

2.2 Gazebo
Gazebo [4] és un simulador 3D que té com a objectiu
simular amb precisió i eficiència conjunts de robots en
ambients complexos tant d’interior com d’exterior. Aquest
simulador ofereix una simulació de la fı́sica de molt més
alt nivell que molts motors de jocs, i té a disposició dels
usuaris i programes un conjunt molt elevat de sensors i
interfı́cies.

Aquest simulador s’utilitza per a la prova d’algorismes
robòtics, per al seu disseny i per a la realització de diverses
proves de regressió sobre escenaris realistes, entre d’altres.

Amb totes aquestes caracterı́stiques, veiem com Gazebo
és una bona opció per tal de simular vols de drons amb un
realisme bastant elevat, ja que el fet de disposar de múltiples
motors de la fı́sica i una rica biblioteca de models de robots
i entorns fa que aquesta simulació obtingui bons resultats.

2.3 AirSim (Microsoft)
AirSim és un simulador de drons, desenvolupat per Micro-
soft, construı̈t sobre el motor Unreal Engine [2]. Aquest
simulador és de codi obert, multiplataforma i compatible
amb diversos controladors de vol com ara Pixhawk. Aquest
simulador ofereix un gran realisme tant visualment com

fı́sicament.

L’objectiu d’aquest simulador és el de crear una plata-
forma per a la investigació en intel·ligència artificial, on es
pugui experimentar amb deep learning, visió per computa-
dor i amb algorismes d’aprenentatge per reforç de vehicles
autònoms.

2.4 Model de combustibilitat de Rothermel
El model de combustibilitat de Rothermel [13], és un
model que classifica el terreny en 13 nivells. Aquest model
va ser presentat durant els anys 70 pels investigadors
Rothermel, Anderson i Albini. Per a definir aquests
nivells van analitzar la calor especı́fica i la quantitat
de matèria orgànica pròpia de cada tipus de formació
vegetal. A més a més van analitzar amb detall les veloci-
tats de propagació tant en proves de camp com al laboratori.

Aquest model és el més utilitzat en la majoria de
simuladors de foc, ja que amb els 13 nivells que proposa
aconsegueix definir de manera molt acurada el grau de
combustibilitat del terreny a analitzar.

Els 13 nivells definits s’organitzen en 4 models:

• Model de pastura (nivells 1, 2 i 3)

• Model de matolls (nivells 4, 5, 6 i 7)

• Model de fullaraca sota arbrat (nivells 8, 9 i 10)

• Model de restes de vegetació (nivells 11, 12 i 13)

3 OBJECTIUS

El principal objectiu d’aquest treball és analitzar profunda-
ment l’estat i l’evolució de fronts de focs a partir d’imatges.
Aquestes imatges seran adquirides amb dues càmeres de
diferents rangs, una de visible i un altre LWIR sensible a la
temperatura. El treball com hem explicat abans comportarà
l’anàlisi d’imatges obtingudes per simulació.

A partir d’aquest objectiu principal s’han definit els
següents sub-objectius:

• Simular fronts de foc des del punt de vista d’un dron
tant en l’espectre visible com l’infraroig.

• Detectar i localitzar el foc a partir de la informació ex-
treta de les imatges obtingudes.

• Reconstruir el front de foc a partir de les seqüències
d’imatges realitzades

4 METODOLOGIA

Per a fer aquest treball, la metodologia que s’adoptarà serà
una adaptació del Scrum [10]. La idea és adaptar Scrum
per a una sola persona, on la durada dels sprints seran d’una
setmana, i es realitzaran reunions diàriament amb el tutor
del treball, que tindrà el rol del client.
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A l’inici de cada sprint, el client exposarà la llista de
requisits prioritzada del projecte, i l’estudiant preguntarà
els dubtes que li sorgeixin i seleccionarà els requisits més
prioritaris que es compromet a completar durant la iteració.
D’aquesta manera aquests requisits podran ser entregats si
el client ho sol·licita.

Durant les reunions diàries, l’estudiant exposarà el tre-
ball realitzat perquè el tutor el pugui revisar i aixı́ pugui
proposar millores o diferents lı́nies de treball. En cap cas
es podran modificar els requeriments inicials del sprint i
començar-ne de nous fins que aquest no hagi finalitzat.
Utilitzant aquesta metodologia s’aconseguirà desenvolupar
seqüencialment les tasques però tenint en compte els pos-
sibles canvis que puguin sorgir i d’aquesta manera poder
incorporar-los al treball sense cap inconvenient. A més a
més, com que es realitzaran reunions diàriament, es podran
assegurar resultats periòdicament i aixı́ progressar de mane-
ra satisfactòria en la resolució del treball.

5 PLANIFICACIÓ

A partir dels objectius prèviament definits s’han detallat
les tasques i sub-tasques que es realitzaran i s’ha estimat
la seva durada en hores. El llistat de tasques a realitzar i
l’estimació de la seva durada es pot veure en la taula 1.

6 DESENVOLUPAMENT

6.1 Simulació
La primera part d’aquest treball és l’elaboració d’un
simulador de focs que sigui capaç de reproduir el vol d’un
dron sobre un terreny on hi hagi un incendi i d’aquesta
manera poder aprofitar aquestes dades per a treure la
màxima informació possible sobre el foc en qüestió.

La realització d’aquest simulador s’ha fet mitjançant
MATLAB. Tot i que com hem vist anteriorment actualment
existeixen diversos simuladors de focs bastant elaborats,
hem decidit implementar-ne un des de zero per aixı́, ser
capaços de destacar aquells detalls que considerem més
importants i obviar d’altres que no interessen per a la
resolució del treball. Aixı́ hem aconseguit un simulador
propi fàcilment adaptable a les diferents necessitats que
puguin sorgir. A més a més, aquest simulador és capaç de
captar imatges tant de l’espectre visible com de l’espectre
infraroig.

Les principals dades del simulador han estat obtingudes
de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), on
es poden trobar públicament ortofotos i mapes d’elevacions
de qualsevol regió de Catalunya de resolucions de fins a
0,25 m el pı́xel.

6.1.1 Terreny

La regió de Catalunya estudiada en aquest treball es pot
veure en la Figura 1. Aquesta regió està localitzada a
la vora del municipi de Cardona i en la Figura 1 podem
veure tant l’orto-fotografia del terreny com la del mapa

TAULA 1: PLANIFICACIÓ

Tasca Durada
1. Simulació de front de foc
1.1 Recopilar bibliografia 8 hores
1.2 Reunió amb Equip de la ETSE de si-
mulació de focs

2 hores

1.3 Simular el terreny 10 hores
1.4 Simular el front de foc amb una evolu-
ció simple

4 hores

1.5 Classificar tipus de terreny (inflamable
/no inflamable)

10 hores

1.6 Simular el moviment del foc depenent
del terreny

10 hores

1.7 Simular el moviment del dron 30 hores
1.8 Adquirir imatges en l’espectre visible 8 hores
1.9 Adquirir imatges en l’espectre infra-
roig

4 hores

1.10 Obtenir simulació del vol del dron a
partir de logs d’un vol real

20 hores

1.11 Obtenir simulació del vol del dron a
partir d’un recorregut donat per l’usuari

20 hores

1.12 Afegir informació GPS a les imatges
simulades

8 hores

1.13 Adquirir seqüencies simulades 4 hores
2. Detecció i anàlisi del foc
2.1 Recopilar bibliografia 8 hores
2.2 Detecció i localització del front de foc
en imatges de l’espectre visible

10 hores

2.3 Detecció i localització del front de foc
en imatges de l’espectre infraroig

8 hores

2.4 Fusió de la informació dels dos espec-
tres analitzats

8 hores

3. Reconstrucció 3D del front de foc
3.1 Recopilar bibliografia 8 hores
3.2 Provar diferents softwares de recons-
trucció a partir d’imatges

20 hores

3.3 Reconstruir el terreny de la zona cre-
mada

20 hores

3.4 Analitzar l’error de la reconstrucció del
terreny

10 hores

3.5 Projectar els fronts de foc sobre l’es-
tructura del terreny

40 hores

3.6 Analitzar l’error de la projecció dels
fronts

10 hores

3.7 Obtenir informació sobre l’evolució del
foc a partir de la reconstrucció final

20 hores

d’elevacions, totes dues construı̈des a partir de les dades
obtingudes de l’ICGC. L’elecció d’aquest terreny és deguda
al fet que en aquesta regió va haver-hi un incendi bastant
gran durant el 8 i 9 de juliol de 2005. Com que tenim la
informació dels shapes d’aquest incendi amb el seu temps
associat, s’ha decidit analitzar amb detall aquesta regió
concretament.

Un cop creades les imatges de l’orto-fotografia del
terreny i del mapa d’elevacions, tenim tota la informació
necessària per a crear una estructura 3D amb MATLAB
del terreny a estudiar. Aquesta estructura s’ha creat
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Fig. 1: Orto-fotografia i mapa d’elevacions de Cardona

mitjançant l’eina patch de MATLAB. Aquest mètode crea
l’estructura a força d’unir triangles amb uns vèrtexs i unes
cares prèviament definits.

Per definir aquesta estructura, primer de tot s’ha de
crear una llista amb la posició de tots els vèrtexs dels
triangles, i un cop creada, s’ha d’especificar quins vèrtexs
formen cadascuna de les cares i s’han d’indicar els colors
d’aquestes. Finalment, utilitzant la informació de les po-
sicions geogràfiques del terreny (extreta també de l’ICGC
i agafant les altures del mapa d’elevacions) es defineixen
tots els vèrtexs que formaran l’estructura, i utilitzant
l’orto-fotografia s’indiquen els colors de totes les cares dels
triangles. El resultat final el podem veure a la Figura 2, on
es mostra l’estructura 3D del terreny estudiat de Cardona.

Fig. 2: Estructura 3D de Cardona

6.1.2 Projecció

Un cop construı̈t el terreny sobre el qual treballar, cal
definir com es prendran les imatges un cop es realitzi el
recorregut del dron per sobre del terreny (Secció 6.1.4).
Per poder prendre imatges haurem de saber a quina posició
exacta es troba el dron, i a partir d’aquesta posició fer la
translació adient a les dades per tal de posicionar-les al lloc
que toca.

També caldrà definir els paràmetres intrı́nsecs de la
càmera que portarà el dron [1], és a dir, la mida del sen-
sor i de la focal. A més també haurem de saber la posició
de la càmera respecte al dron i cap a on apunta aquesta, és
a dir, la seva orientació (suposarem que la càmera es troba
en la mateixa posició en la qual està el dron i que té la seva
mateixa orientació per raons de simplicitat). Concretament,

per aquest treball hem utilitzat com a model de càmera la
Boscam, que grava a una resolució de 1280 × 720 i que té
una mida de focal de 2.8 mm.

Un cop coneguts tots els paràmetres només caldrà fer les
transformacions adients a les dades (utilitzant les matrius
de rotació, de translació i de projecció) per a aconseguir
tenir la vista de la càmera del dron.

Com les imatges que treballem tenen una resolució molt
bona, el fet de transformar totes les dades de cop té un
cost computacional i en memòria molt elevat, cosa que fa
inviable fer aquest càlcul sobre totes les dades. Per aquesta
raó, abans de fer la transformació caldrà acotar la regió a
transformar agafant només aquella part de la imatge que
realment estigui dintre de la visió de la càmera.

Fig. 3: Projecció de la càmera del dron

Per a fer això determinarem la posició a la qual es tro-
ben les cantonades del sensor de la càmera i projectarem
aquestes cantonades a l’altura del terreny, passant pel cen-
tre òptic. Aquesta projecció la podem veure en la Figura
3 (esquerre), on veiem la posició del dron (verd), cap a on
està mirant la càmera (blau) i la projecció del camp de visió
d’aquesta (vermell). A la Figura 3 (dreta) podem veure el
resultat final d’aquesta projecció, on es mostra el frame que
veu exactament la càmera en la posició i orientació en la
qual es troba el dron.

6.1.3 Shapes

La informació dels shapes de la que disposem és bastant
reduı̈da, ja que només tenim l’estat de l’incendi en 8
instants de temps diferents, la majoria d’aquests amb un
interval de temps al voltant de l’hora (Figura 4 (esquerre)).
Amb només aquesta informació no podem reproduir un
incendi de forma realista, ja que es produirien salts molt
grans entre un shape i un altre. Per aquesta raó s’ha hagut
de dissenyar un mètode d’interpolació per a ser capaços de
poder generar el shape de l’incendi en qualsevol instant de
temps donat només a partir de la informació dels 8 shapes
que tenim disponibles.

Per a fer aquesta interpolació, el primer que s’ha fet és
passar a una imatge binaria cada shape, (0 per a la zona
cremada i 1 per a la resta) i d’aquesta imatge s’han calculat
les distàncies euclidianes. D’aquesta manera s’aconseguei-
xen etiquetar els pı́xels depenent de la distància a la qual es
troben del contorn del shape (distàncies negatives per als
pı́xels cremats i distàncies positives per als altres).

Un cop calculades totes aquestes imatges de distàncies
euclidianes, s’ajunten en una mateixa matriu juntament
amb les posicions geogràfiques que engloben i de l’instant
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Fig. 4: Interpolació de Shapes

de temps al que corresponen. Amb la informació d’aquesta
matriu, podem crear una funció d’interpolació [5] en la
qual a partir d’una graella de la resolució desitjada, i de
l’instant de temps que és vols analitzar, podem obtenir una
imatge de distàncies euclidianes on els pı́xels que tinguin
valor 0 formaran el shape previst de l’incendi en aquell
moment. A la Figura 4 (dreta) podem veure la interpolació
de shapes en diferents instants de temps.

Fig. 5: Isosurface de l’evolució del foc

Utilitzant la funció d’interpolació descrita anteriorment,
podem obtenir una seqüència d’imatges amb les distàncies
euclidianes de shapes en diferents instants de temps. D’a-
questa manera, si obtenim el shape de l’incendi en cada mi-
nut des que comença aquest fins que acaba, podem crear
una isosurface [6] on ens mostra de forma molt gràfica l’e-
volució de l’incendi al llarg del temps (Figura 5). Aquesta
isosurface l’obtenim ajuntant les distàncies euclidianes de
cada minut en una sola matriu i tallant mostrant a l’estruc-
tura només els pı́xels que tinguin valor 0.

6.1.4 Recorregut

L’últim bloc de la simulació és el del recorregut del dron.
Aquest recorregut el podrem obtenir de dues maneres, o bé
a partir del log d’un vol real d’un dron que es vulgui repro-
duir (ja sigui perquè el dron no tenia càmera incorporada,
o aquesta era d’un rang diferent del visible) o bé a partir
d’uns punts picats al mapa per l’usuari.

Per l’opció de reproduir un recorregut a partir d’un log

només es necessiten les dades de posició (x, y i z) i de
orientació (pitch, yaw, roll) del dron, per a poder crear
una seqüència d’imatges que formin el vol en qüestió,
mitjançant la projecció comentada a la Secció 6.1.2.
Per obtenir un vol més personalitzat i més realista, s’ha
implementat aquest codi de forma en què l’usuari pugui
especificar el frame rate al que vol obtenir la seqüència
final. Per molt que les dades del log siguin limitades,
podem obtenir les dades intermèdies desitjades a partir
d’interpolacions entre les dades originals, i d’aquesta
manera aconseguir molts més punts de control dels que
tenı́em inicialment.

L’opció de deixar a l’usuari escollir el recorregut exacte
que farà el dron només es diferencia de l’anterior pel fet
que l’usuari haurà de picar sobre un mapa de la zona uns
punts de referència sobre els quals crear el recorregut. En
aquest cas, a part d’indicar el frame rate desitjat, l’usuari
haurà d’especificar també la velocitat a la qual desitja que
voli el dron i l’altura que es desitgi assolir. A més a més,
per afegir realisme al vol, s’ha decidit introduir de forma
aleatòria una petita variació en els angles de pitch i roll per
aixı́ simular el balanceig del dron provocat pel vent.

6.2 Detecció de foc
Un cop acabat el simulador i obtingudes les seqüències
desitjades, procedim a analitzar la informació que trobem
en aquestes imatges. Com hem explicat anteriorment, del
simulador obtenim imatges tant de l’espectre visible com
de l’espectre infraroig, per tant, per detectar el foc, ho fa-
rem de forma separada en cadascun d’aquests espectres i
després fusionarem la informació obtinguda.

6.2.1 Detecció en l’espectre visible

Per a la detecció del foc sobre l’espectre visible, hem
utilitzat un model publicat al 2015 a l’ARPN Journal of
Engineering and Applied Sciences [11].

TAULA 2: REGLES PER A LA DETECCIÓ DE FOC EN L’ES-
PECTRE VISIBLE

Espai de colors Regles

RGB 1) R >G >B
2) (R >Rmean) & (G >Gmean) &
(B <Bmean)

YCbCr

3) Y >= Cb
4) Cr >= Cb
5) (Y >Ymean) & (Cb <= Cbme-
an) & (Cr >= Crmean)
6) Cb - Cr >= Threshold
7) (Cb <= 120) & (Cr >= 150)

Aquest model proposa una detecció basada en l’aplicació
de 7 regles, dues sobre l’espai de colors RGB i cinc sobre
l’espai YCbCr. Podem veure cadascuna d’aquestes regles
en la taula 2. Aquestes regles es basen en la comparació
dels diferents components dels espais de colors utilitzats, i
en l’aplicació de llindars especı́fics o variables a alguns dels
components. Els llindars de la regla 2, vindran donats de-
penent del moment del dia en la que s’ha pres la fotografia
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o en funció de la quantitat de llum que hi hagués en el mo-
ment de capturar el frame. Els valors de Ymean, Crmean
i Cbmean, s’obtindran de calcular la mitja de tots els va-
lors d’aquests tres components en cadascun dels pı́xels de
la imatge. Per últim, el valor del threshold utilitzat en la
regla 6 acostuma a estar al voltant de 0, i varia en funció de
les caracterı́stiques de la imatge.

6.2.2 Detecció en l’espectre infraroig

Pel que fa a l’espectre infraroig, la detecció del foc és basant
més senzilla, ja que en aquest espectre, només té en comp-
te la temperatura. En experiments realitzats anteriorment,
hem vist que el foc té una temperatura tan elevada que so-
brepassa els lı́mits del sensor infraroig de la càmera, és a dir
que satura la imatge. D’aquesta manera és molt fàcil trobar
un llindar de temperatura que ens separi el foc de la resta de
la imatge.

6.3 Reconstrucció 3D
Per a la reconstrucció 3D utilitzarem un software lliure
anomenat OpenDroneMap [8]. OpenDroneMap és un con-
junt d’eines de codi obert per al processament d’imatges
aèries captades amb drons. Aquest software converteix un
conjunt d’imatges simples en una estructura 3D mitjançant
tècniques de visió.

Un cop fetes diverses proves inicials, s’han decidit re-
construir 3 escenaris diferents per veure com es comporta
aquest software amb les diferents imatges que obtenim del
simulador creat. Aquestes 3 simulacions analitzades són les
següents:

• Vol sobre el BCN Drone Center de Moià simulat a par-
tir del log d’un vol real de dron.

• Vol sobre l’incendi de Cardona.

• Vol sobre l’incendi de Cardona on les parts per on ja
ha passat el foc s’enfosqueixen per simular terreny cre-
mat.

OpenDroneMap, per a fer la reconstrucció, realitza
comparacions entre les imatges totes contra totes per a
trobar les caracterı́stiques en comú d’aquestes, i això fa
que la seva execució sigui molt lenta. Per aquesta raó, s’ha
decidit afegir la informació GPS a les imatges, ja que aixı́
el software només compara les imatges que realment tenen
sobreposició. D’aquesta manera els resultats obtinguts de
la reconstrucció també estaran geològicament referenciats,
i això ens ajudarà a l’hora d’analitzar-los.

Aquestes seqüències les generem amb un frame rate bas-
tant baix, perquè OpenDroneMap requereix molta memòria
per a fer la reconstrucció, i si li donem masses imatges no
podrà realitzar-la, ja que l’ordinador utilitzat no disposa de
tanta memòria RAM. Després de fer diferents proves hem
arribat a la conclusió que el nombre òptim d’imatges a ana-
litzar està al voltant de 50 imatges, i per tal d’aconseguir
el percentatge de superposició entre elles requerit (entre un
60% i un 80% de superposició) s’ha decidit utilitzar un fra-
me rate d’1 (la càmera capta un frame a cada segon).

6.4 Reconstrucció del front de foc

Després d’obtindre els resultats de la reconstrucció 3D que
realiza OpenDroneMap, el pròxim pas és aconseguir trobar
la posició exacte sobre el terreny de tots els fronts de focs
detectats en les diferents imatges que formen la seqüencia
del vol.

Com OpenDroneMap fa superposicions d’imatges per a
fer la reconstrucció final, i en aquestes, el front de foc es
va movent a mesura que avança la seqüència, en el resultat
final de la reconstrucció no obtindrem tota la informació
desitjada sobre l’evolució del front del foc. Per tant, hem
de dissenyar un algorisme que ens permeti obtenir aquesta
informació. Encara que el resultat final de la ortofoto
generada per OpenDroneMap no ens serveixi per al que
volem aconseguir, sı́ que ens pot ser molt útil la informació
que extreu el programa per a fer la reconstrucció com
per exemple les posicions del dron a l’hora de capturar
cada frame, la seva orientació, o informació important so-
bre la càmera com ara la distància focal o la mida del sensor.

Un cop extreta aquesta informació de diferents fitxers
que genera OpenDroneMap, podem representar sobre el
terreny la projecció de la càmera del dron amb l’orientació
i posició obtingudes. El que fem doncs és, frame a frame,
projectar els rajos dels pı́xels corresponents als fronts del
foc sobre el terreny per aixı́ calcular la seva intersecció i
trobar la posició exacta de cada punt.

Com que les imatges tenen una resolució de 2400×1800
pı́xels, després de passar-les pel detector de foc, veiem que
tenim una quantitat de pı́xels corresponents al front del foc
molt elevada. Per a reduir la complexitat i el temps d’exe-
cució de la nostra projecció, passarem aquestes imatges per
un algorisme d’”skeleton”per aconseguir només una lı́nia
d’un pı́xel de grossor que ens representi tot el front.

L’estructura 3D del terreny està representada com un
conjunt de triangles, per tant, calcularem la intersecció dels
raigs contra els plans que formen aquests triangles per aixı́
trobar amb quin d’aquests és amb el que interseca.

El problema que plantegem es veu molt ben representat
en la Figura 6 [9]. Com veiem en aquesta figura, el primer
que hem de fer és calcular el vector perpendicular al pla que
forma el triangle, és a dir, la normal. Això ho calcularem
fent el producte vectorial entre dos dels tres vectors que
formen les arestes del triangle.

Un pla ve donat per la fórmula Ax+By+Cz+D = 0.
D’aquesta fórmula, els valors A, B i C vénen donats
per les tres components del vector normal del pla. Per
tant per aconseguir representar el pla haurem de trobar
la D. Per fer-ho només hem de substituir x, y, z per un
dels punts del pla, com per exemple el vèrtex v0, i aı̈llar
D. Matemàticament, aquesta operació és l’equivalent a
calcular el producte escalar entre N i el punt v0.

Després de fer tots aquests càlculs esmentats obtenim
ràpidament cadascun dels plans que formen cada triangle
de l’estructura 3D i aleshores passem a veure com repre-
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Fig. 6: Intersecció d’un raig a un triangle

sentem els raigs i com calculem la intersecció d’aquests.

El raig el representem utilitzant la formula
ray (t) = P + V × t, on P és un punt del raig i V
és un vector que representa la seva direcció. En el nostre
cas, agafarem com a punt P la posició del pı́xel on es troba
el foc (prèviament traslladat i rotat amb les transformacions
adients) i com a vector V agafarem la diferència d’aquest
punt amb el del centre òptic de la càmera, és a dir, la
posició del dron. Un cop definits P i V, utilitzem la següent
forma per a trobar el paràmetre t que dóna el punt en comú
entre la recta que forma el raig i cadascun dels diferents
plans que tenim.

t = (N ·P )+D
−(N ·V )

Després de trobar el paràmetre t i conseqüentment trobar
tots els punts d’intersecció, cal veure quin d’aquests real-
ment es troba dintre del triangle que representa el pla. Per
això utilitzarem el test inside-outside. Aquest test es basa
en la simplicitat de comprovar si un punt es troba a un cos-
tat o a un altre d’un vector que forma part del mateix pla.
Per tant, si fem aquesta comprovació pels tres vectors que
formen els costats del triangle, si fixem bé les direccions
d’aquests i veiem que el punt es troba en el mateix costat
en tots ells podrem afirmar que aquell punt està dintre del
triangle i aleshores ja tindrem la intersecció.

7 RESULTATS OBTINGUTS

7.1 Simulació
Un cop muntat el simulador amb totes les funcionalitats
desitjades, es van executar les 3 simulacions explicades
anteriorment. D’aquestes simulacions llençades, la que
visualment es veu més realista és la del BCN Drone Center.
Això és degut principalment a què els moviments del dron
estan extrets del log d’un vol real, per tant aquests són el
més realista possible. En aquesta simulació també es pot
apreciar una resolució del terreny bastant més elevada que

la de les altres simulacions, ja que com la regió estudiada
era bastant més reduı̈da, el simulador podia utilitzar la
màxima resolució, cosa que amb el terreny de l’incendi de
Cardona això era impossible. Aquesta simulació però, no
inclou la part més important que volem estudiar, que és el
foc.

Pel que fa a les simulacions de Cardona, a la Figura 7
podem veure un recull dels frames obtinguts de la simulació
del foc. Veiem com el terreny es veu bastant bé, i es pot
apreciar la lı́nia vermella del front del foc en les diferents
posicions per les quals passa.

Fig. 7: Seqüència de foc amb terreny sense cremar

A la Figura 8 veiem els resultats obtinguts en l’última
de les simulacions executades. En aquests frames, podem
observar amb més claredat el front de foc, ja que la part
cremada està clarament diferenciada per saber per quines
parts del terreny el foc ja ha passat. En enfosquir les parts
cremades però perdem informació sobre el terreny que més
endavant ens podria ser útil per a la reconstrucció.

Fig. 8: Seqüència de foc amb terreny cremat

7.2 Detecció del foc

Un cop vistes les simulacions obtingudes, passem a veure
com responen aquestes imatges al metode de detecció de
foc proposat. A la Figura 9 podem veure els mateixos fra-
mes vists en les figures 7 i 8 un cop han passat per la detec-
ció. Veiem com en ambdues simulacions els resultats són
bastant bons, ja que podem extreure de forma clara el front
de foc en cadascun dels frames analitzats.
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Fig. 9: Detecció del front del foc

7.3 Reconstrucció del terreny

Un cop utilitzat l’OpenDroneMap sobre les simulacions
fetes per a extreure la informació desitjada passem a
analitzar els resultats obtinguts. El primer que cal veure és
que l’estructura 3D obtinguda del programa sigui la real.
A la Figura 10 (esquerre) veiem el 3D que ens dóna el
programa OpenDronMap, i a la Figura 10 (dreta) veiem
l’estructura real de la mateixa regió, obtinguda del ICGC.

A simple vista veiem com les dues estructures són molt
semblants, i podem dir que els resultats són bons com es-
peràvem.

Fig. 10: Comparació de l’estructura 3D obtinguda amb la
real

Utilitzarem l’algorisme ICP (Iterative Closest Point)[7]
per a trobar la transformació que cal aplicar a l’estructura
3D obtinguda per aconseguir adaptar-la el millor possible a
les coordenades exactes en les quals es troba l’estructura
del terreny del ground-truth. D’aquesta manera, podrem
analitzar amb més detall la validesa del resultat obtingut i
podrem calcular el seu error.

A la Figura 11 (esquerre) veiem el resultat obtingut per
l’ICP. Amb color verd tenim l’estructura real, i per sobre
amb color vermell està col·locada l’estructura obtinguda un
cop aplicada la transformació resultant de l’ICP. Veiem que
les dues estructures encaixen quasi a la perfecció, excepte
en alguns llocs on sobresurt l’estructura real i en altres que
sobresurt l’obtinguda.

A la Figura 11 (dreta) podem veure el mapa d’error de
la comparació d’aquestes dues estructures. Veiem com els
majors errors es troben en les zones on hi ha més desnivell,

però aquest error no és massa elevat.

Fig. 11: Resultats ICP

Aquests resultats són els obtinguts de la simulació del re-
corregut sobre Cardona sense cremar el terreny. Si calculem
la distància mitjana entre tots els punts de l’estructura, ve-
iem que aquesta és de 2.55 metres. En canvi, els resultats
obtinguts amb la simulació amb terreny cremat són bastant
pitjors. En aquest cas l’algorisme ICP no aconsegueix tro-
bar una transformació òptima i per tant la distància mı́nima
mitjana puja fins a 6.95 metres d’error. Aquests resultats
no són tan bons com els de l’altra simulació, ja que en
enfosquir bastant la part cremada, perdem molta informa-
ció sobre el terreny i els seus desnivells, i per tant, Open-
DronMaps no aconsegueix reconstruir l’estructura amb tan-
ta exactitud.

7.4 Reconstrucció del front de foc
Passem a analitzar les ortofotos obtingudes de les recons-
truccions realitzades. A la Figura 12 (esquerre) veiem el
resultat de la simulació sense cremar el terreny. Observem
que el front de foc no està gaire clar a causa de la super-
posició de vàries imatges en punts de l’estructura molt
propers entre ells. També veiem però com tot el terreny està
unit gairebé sense errors més enllà dels trossos on trobem
fronts de foc. En canvi a la Figura 12 (dreta) veiem que a
la zona cremada hi ha bastant error en la reconstrucció de
l’orto-fotografia, però la part del front del foc presenta les
mateixes caracterı́stiques que el de l’altra reconstrucció.

Fig. 12: Ortofotografia amb terreny cremat

Observem ara els resultats obtinguts després d’aplicar el
mètode explicat a la secció 6.4.

A la Figura 13 podem veure amb detall aquests resultats.
A la dreta veiem la projecció de tots els fronts de foc de les
diferents imatges que formaven la seqüència representats
amb un vermell de més clar a més fosc en funció del temps
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Fig. 13: Reconstrucció del front de foc

en el qual s’ha capturat. Com veiem es pot apreciar molt
bé la direcció i la forma en la que va evolucionant el foc en
els diferents instants de temps en què el dron ha capturat les
imatges. A la Figura 13 (esquerre) veiem en detall una de
les zones cremades on es pot diferenciar clarament els focs
projectats de cada imatge i les distàncies que hi ha entre
cadascun d’aquests fronts.

Fig. 14: Reconstrucció del front de foc utilitzant algorisme
de crestes

Els resultats mostrats en la Figura 13, com podem veu-
re, tenen bastant de soroll provocat per l’skeleton, que crea
unes branques a cada un dels fronts que fa que no puguem
distingir amb claredat la lı́nia principal del front de foc. Per
arreglar aquest problema, hem utilitzat un algorisme de de-
tecció de crestes [12] per a poder aconseguir la lı́nia que mi-
llor representa el front de foc. Els resultats obtinguts amb
aquest algorisme els podem veure a la Figura 14, on es pot
veure clarament com el soroll obtingut anteriorment ha des-
aparegut. Per contra, utilitzant aquest algorisme, veiem com
algun dels fronts es veuen reduı̈ts després de la poda.

Fig. 15: Comparació dels fronts obtinguts amb els del
ground truth

Finalment, passem a comprovar si aquests fronts obtin-
guts en fer la reconstrucció realment coincideixen amb els

fronts reals utilitzats per fer la simulació. Aquesta anàlisi el
podem veure a la Figura 15. Aquı́ es mostra en color verd
el ground truth dels shapes de l’incendi, i en vermell, els
fronts que hem reconstruı̈t nosaltres a partir de la seqüència.
A part de lleugeres diferències, veiem com els fronts re-
construı̈ts coincideixen en la seva majoria amb els reals.

8 CONCLUSIONS

S’ha aconseguit realitzar un simulador amb totes les
funcions fixades al començament del treball. El punt fort
del simulador és el realisme de les imatges pel que fa al
moviment del dron i la projecció de la càmera, ja que si
treballem sobre regions no massa grans, podem obtenir els
frames a partir d’unes imatges de resolució molt alta (0,25
m el pı́xel). La part menys treballada del simulador ha estat
la part de la simulació del front de foc, ja que actualment
aquest només pot seguir el shape d’un incendi prèviament
donat o crear-ne un de nou amb propagacions simples que
depenen de la combustibilitat del terreny.

Pel que fa a la detecció i reconstrucció, veiem com hem
obtingut molt bons resultats en la detecció del foc en les
imatges i en la reconstrucció del terreny, encara que aquest
últim aspecte no presenta tan bons resultats en enfosquir la
part ja cremada.

La part del treball que millors resultats ha donat ha sigut
la referent a la reconstrucció del front del foc. Com hem
vist en els resultats, hem aconseguit trobar amb detall la
posició exacta del foc en cadascun dels diferents instants
de temps en els quals la seqüència ha estat gravada.

Una possible lı́nia de continuació del projecte, seria la
de millorar el simulador afegint-hi diversos elements que
augmentin el realisme de les simulacions, com ara una
millor visualització del foc o una propagació d’aquest que
depengués d’altres factors més enllà del tipus de terreny,
com per exemple el pendent o el vent. Per tal d’aconseguir
unes imatges més semblants a les reals també es podria
afegir un sistema de partı́cules per a simular el fum que
produeix l’incendi, ja que en la realitat, el fum aporta molt
soroll a les imatges d’espectre visible i fa que no sigui tan
senzill treure bons resultats d’aquestes.

Un cop vistos els resultats obtinguts de la reconstrucció
del front de foc, un altre via de continuació seria la d’apro-
fundir amb l’anàlisi d’aquests resultats per aconseguir plan-
tejar algun model que ens permeti allargar aquests fronts de
foc endavant i endarrere en el temps. D’aquesta manera, per
una banda, puguem preveure cap a on avança el foc i qui-
nes parts del terreny es veuran més afectades a mesura que
aquest avanci, i per altra banda, podrem esbrinar la posició
on el foc s’ha originat.
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litat en la simulació de focs i per facilitar-me les dades de
l’incendi de Cardona en el qual he basat el meu anàlisi.
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me una implementació en MATLAB del seu algorisme
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