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In het kort

Meerdere bruggen worden
tegelijk gemonitord en zijn

BCR is een intelligent systeem ter ondersteuning van brug
operators. Met camera’s detecteren en volgen we objecten op

inzichtelijk in één overzicht

Overzicht bruggen
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Zoeken op brugnaam, locatie, etc.

een brug met gebruik van AI.
De operator krijgt op het dashboard een real time overzicht van
de situatie op de brug. Ook is er een melding ‘brug veilig’, ‘brug
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terugkijken wat er gebeurde bij onveilige situaties om zo een
goed geïnformeerde beslissing te maken.
Spijkernisserbrug

Het systeem gebruikt minimaal 4 camera’s maar is uit te breiden

Ketelbrug

Spijkernissen, Zuid-Holland
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Een realtime overzicht waar op

opgebouwd dat het meerdere bruggen kan bedienen op afstand.
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Kampenbrug

Groningen, Groningen
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Realtime melding
brug veilig
brug niet veilig
brug wellicht onveilig

Realtime
Een server verwerkt de realtime camerabeelden, voert de detecties uit en
combineert op die manier alle informatie tot een live overzichtskaart. Op
basis van de detecties wordt direct een signaal gegeven.

02

AI object detectie

Situaties van
Wilheminabrug

missende objecten

Schematisch beeld (09:58:59)

Deventer, Overijssel
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herkennen van wegverkeer in allerlei omstandigheden.
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Bediening stoppen

vanaf elke camera

3 verborgen objecten

Volledige brug gedekt met AI detectie van objecten:

Alles oplossen
1

#456 Wandelaar 2

Voertuigen: auto’s, bus, motor, vrachtauto, ﬁets

2

Laatst gezien:
Laatst gezien:
09:59:26
02:45:23
Camera:
Camera:
3
4
Oplossen

Personen

Bekijken

Schematisch beeld (09:58:59)
Object #458

#461
Laatst gezien: 09:59:22
Camera: 3
Oplossen

Bekijken

1
2

Door middel van achtergrond detectie worden opvallende objecten

Laatst gezien: 09:59:09
Camera: 2
Oplossen

gedetecteerd die niet door AI worden gedetecteerd.

Teken detecties
Alleen dit object
Laatst gezien: 09:59:22

#458
3

Camera: 2
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Volgen van elk object over de brug
Bij het niet meer detecteren
van een object wordt er
een melding gemaakt van
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Oplossen

‘verborgen objecten’

Object tracking en geschiedenis
Door weggebruikers te volgen op meerdere camera’s is BCR in staat om
informatie te verzamelen over waar iets of iemand geweest is. Zo kan een
operator terugbladeren in de geschiedenis om te zien wat er gebeurd is.
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Toekomst mogelijkheden
Het platform achter het BCR systeem biedt veel meer mogelijkheden dan
het ondersteunen van de operator. De detecties kunnen ook gebruikt
worden voor het voorspellen van onderhoud of bijhouden van statistieken.
Door type auto en type voertuig herkenning kan worden vastgesteld:
Hoeveel van elk type voertuig de brug passeert;
Hoeveel kilogram er over de brug gaat per dag;
Bijhouden hoeveel de brug belast wordt per m2 wegdek.

Het systeem
BCR bestaat uit minimaal 4 camera’s die het
gehele brugdek kunnen overzien. Door de
camera’s te kalibreren bouwt het systeem
een 3D representatie van het brugdek op.
Slimme camera keuze:
Modulaire opbouw van systeem, gemakkelijk en goedkoop om meer
camera’s toe te voegen voor meer oppervlakte of meer accuraatheid.
Flexibele plaatsing mogelijk.
Nightvision camera’s waardoor ook ‘s nachts het systeem werkt.
Zelfs mogelijkheid om bestaande netwerk camera’s toe te voegen.
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