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verwerken.
robuust zijn omdat het de verkregen data van thermische beelden real time moet kunnen 
te  informeren  over  mogelijke  fouten. Het  uiteindelijke  model  moet  ook performant  en 
detection. Met anomaly detection is het mogelijk afwijkingen te herkennen en het personeel 
geanalyseerd worden en  daarop kan  men  weer  deep  learning toepassen voor  anomaly 
onderscheiden  en  waardevolle  informatie kan  halen.  Deze  informatie/features  kunnen 
geclassificeerd worden waaruit men dan met feature extraction verschillende objecten kan 
semantic  segmentation en  deep  learning kunnen  groepen  van  pixels  in  digitale  beelden 
waardevolle informatie te kunnen krijgen over de status binnenin de oven. Met behulp van 
binnenkant  van  een  staaloven.  Gebruikmakend  van  deze  beelden  wordt  er geoogd 
Met  behulp  van  een  thermische  camera  worden  thermische  beelden  gemaakt  van  de 
Doelstelling van het project

mogelijke accidenten sterk gereduceerd kan worden.
afstand de status van de oven en de staalplaten te kunnen raadplegen zodat de kans op 
mogelijke fouten en accidenten te vermijden, is het daarom ook zeer handig om toch op 
conditie/status te monitoren van de oven en de staalplaten die zich daarin bevinden. Om 
afmetingen en zeer warm. Ze draaien dag en nacht door waardoor het moeilijk is om de 
In  de  staalindustrie  wordt  er  gebruik  gemaakt  van  ovens.  Deze  ovens  zijn  groot  in 
Bestaande situatie en probleemstelling
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Planning en mijlpalen  
 

Week Datum Mijlpalen 

0 3/2-9/2 Literatuurstudie: 
• Onderzoeken wat semantic segmentation is en hoe het wordt 

toegepast op thermische beelden, welke methodes en deep 
learning methodes er bestaan en deze te vergelijken 

• Verschillende methodes voor feature extraction onderzoeken 
en vergelijken 

• Onderzoeken hoe men features kan analyseren en hoe te 
analyseren 

• Verschillende methodes voor Anomaly Detection onderzoeken 
en vergelijken 

• Bekijken welke programmeertalen en libraries er online 
beschikbaar zijn voor het onderwerp en de implementatie van 
het model 

1 10/2-
16/2 

Doelstellingen analyseren: 
• Uitgebreide doelstellingen opmaken 
• Wat tracht dit onderzoek te bereiken? 
• Hoe kan dit bereikt worden? 
• Welke architectuur en methodiek gebruiken? 

Scriptie: 
• Inleiding 
• Literatuurstudie beschrijven 

2 17/2-
23/2 

Implementatie: 
• Labelen van test data 
• Verschillende semantic segmentation methodes en deep 

learning models uit testen en de beste methode en model 
kiezen gebaseerd op de experimentele resultaten. 

3 24/2-
1/3 

Implementatie: 
• Verdere implementatie semantic segmentation en deep 

learning model 
Scriptie: 

• Beschrijven keuze en implementatie semantic segmentation 

4 2/3-8/3 Implementatie: 
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• Verdere implementatie semantic segmentation en deep 
learning model 

• Uitgebreid de modellen en hun resultaten vergelijken 
• Indien nodig structuur aanpassingen en refactoring van het 

deep learning model  
Scriptie: 

• Beschrijving keuze en analyse van de resultaten van het 
gekozen model 

• Afwerken deel keuze en implementatie semantic segmentation 

5 9/3-
15/3 

Implementatie: 
• Experimenteren met de verschillende feature extraction 

technieken en de meest geschikte methodiek kiezen 
• Bepalen en nadenken over welke features waardevol zijn om te 

extraheren  

6 16/3-
22/3 

Implementatie: 
• Verder implementeren van de gekozen feature extraction 

methodiek 
Scriptie: 

• Beschrijven keuze en implementatie feature extraction, keuze 
en bekomen features  

7 23/3-
29/3 

Implementatie: 
• Laatste aanpassingen in de implementatie van feature 

extraction 
• Geëxtraheerde features/data labelen 

Scriptie: 
• Afwerken deel keuze en implementatie feature extraction, 

keuze en bekomen features/resultaten 

8 30/3-
5/4 

Implementatie: 
• Eenvoudige analyse op de bekomen features 
• Eenvoudige implementatie voor de analyse en detectie van 

anomalieën 
Scriptie: 

• Beginnen deel over de analyse van de bekomen features 
• Laatste aanpassingen en nalezen 
• Indienen eerste 25 pagina’s scriptie 

9 6/4-
12/4 

Implementatie 
• Testen met verschillende architecturen voor het real time 

streamen en verwerken van digitale beeld data 
• Performantie analyseren van de real time streaming en data 

verwerking 
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10 13/4-
19/4 

Implementatie: 
• Verder testen en implementeren van de architecturen real time 

streaming 
Scriptie: 

• Afwerken deel analyse bekomen features  

11 20/4-
26/4 

Implementatie: 
• Beginnen aan de voorbereiding voor de demo en de laatste 

aanpassingen  
• Grondige analyse performantie real time streaming en data 

verwerking, en indien nodig refactoring 
Scriptie: 

• Beschrijven keuze architectuur en de resultaten, van de 
performantietesten op real time streaming en verwerking van 
data 

12 27/4-
3/5 

Implementatie: 
• Laatste aanpassingen en debugging voor de analyse van het 

model 

13 4/5-
10/5 

Implementatie: 
• Analyse performantie van het model 
• Resultaten vergelijken met reeds bestaande implementaties 
• Debugging, optimalisaties 
• Verder werken aan de demo 

Scriptie: 
• Beschrijven verkregen resultaten, en vergelijking met andere 

implementaties 
• Verwerken analyse performantie van het gehele model 

14 11/5-
17/5 

Implementatie: 
• Debugging, optimalisatie, buffer 
• Indien nodig refactoring 
• Laatste aanpassingen en debugging demo 

Scriptie: 
• Documentatie 
• Beschrijven model 

15 18/5-
24/5 

Implementatie: 
• Debugging, optimalisatie, buffer 
• Indien nodig refactoring 
• Verdere analyse performantie indien nodig 

Scriptie: 
• Beschrijven analyse en bekomen resultaten 
• Documentatie 
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• Beschrijven model 

16 25/5-
31/5 

Scriptie: 
• Afwerken scriptie 
• Nalezen 
• Afwerken opmaak 

Deadline: 
• Indienen eerste versie van de scriptie 

17 1/6-7/6 Scriptie: 
• Verbeteren eerste versie scriptie op basis van feedback 

18 8/6-
14/6 

Scriptie: 
• Nalezen op taal en grammaticafouten 
• Resterende opmerkingen feedback verwerken 

Deadline: 
• 12/6: Indienen finale versie scriptie 

19 15/6-
21/6 

Openbare verdediging: 
• Voorbereiden en oefenen 

20 22/6-
28/6 

Afwerken opmaak logboek 
Samenstellen overzicht e-mail rapportering 
Oefenen openbare verdediging 
Deadline: 

• Openbare verdediging 
• Indienen logboek en e-mail rapportering 
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