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NHL Kenniscentrum Computer Vision 

 

• Al meer dan 17 jaar HET Kenniscentrum op het gebied van Computer 

Vision aan het HBO 

• Staf 5,5 fte + studenten 

• Best practices: 

• Meer dan 200 uitgevoerde haalbaarheidsstudies voor het 

bedrijfsleven (€ 4.000.000,-) 

• Uniek onderwijs curriculum ontwikkeld op HBO niveau 

• Cursus van 1 week voor het bedrijfsleven (17x) 

• Kennisnetwerken opgebouwd met landelijke bekendheid 

• Cluster Computer Vison Noord Nederland (46) 

• Platform Beeldverwerking HBO (10) 

• Brugfunctie tussen fundamenteel onderzoek en bedrijfsleven door 

toegepast onderzoek 



NHL Kenniscentrum Computer Vision 

  

 De kracht van het kenniscentrum is kennis van en apparatuur voor 

de hele keten van: 

• Belichting 

• Camera’s 

• Optiek 

• Opstelling 

• Algoritmen voor beeldverwerking 

• Embedding in systemen of andere software 

 



Speerpunten NHL Kenniscentrum Computer Vision 

Kern speerpunt  

• Computer Vision  
Optiek, belichting, camera techniek, algoritmiek en het embedden in 

toepassingen  

 

Ondersteunende speerpunten 

• Data Analyse  
Patroonherkenning en optimalisatie technieken (Kunstmatige Intelligentie 

en Statistiek) 

• Parallel Computing   
Versnellen van sequentiële algoritmen door deze te parallelliseren voor 

commodity parallelle hardware, zoals multi-core CPU en/of GPU systemen 

• Sensor Fusion   
Data afkomstig van meerdere, en mogelijk van verschillend type, sensoren 

te combineren tot informatie  

 



5 daagse cursus Computer Vision voor het bedrijfsleven 

 

• Lesstof geïnspireerd door ervaring uit projecten 

• 50 % theorie, 50 % hands-on 

• 18e editie cursus: 13 t/m 17 april 2015 



Inspectie petrischalen 



23rd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious 

Diseases, Berlin 27-30 April 2013 
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Trends en ontwikkelingen 

 

• Historie 

• Hardware 

• Software 

• Toepassingen 

 

 



Trends en ontwikkelingen: historie 

• Jaren 60:  

ruimtevaart en militaire toepassingen 

• Jaren 70:  

medische toepassingen (CAT scan) 

• Vanaf jaren 80:  

industriële toepassingen, beveiliging en 

bewaking 

A picture of the moon taken 

by the Ranger 7 probe 

minutes before landing 



Trends en ontwikkelingen: hardware 

Ontwikkelingen computer hardware: 

• Kloksnelheid: van MHz naar GHz 

• Intern geheugen: van KBytes naar GBytes 

• Extern geheugen van KBytes naar TBytes 

• Multi core processors 

• Grafische kaart (GPU) 

 

 



Trends en ontwikkelingen: hardware 

Ontwikkeling camera’s: 

• Van kilo pixels naar megapixels 

• Van 0.1 fps naar 200.000 fps 

• Van grijswaarden via RGB naar 

multi-spectraal  

• Van VIS naar UV, NIR, SWIR, 

LWIR 

• Signaal/ruis verhouding 

• Dynamisch bereik 

• Vormfactor 

 

 



Trends en ontwikkelingen: hardware 

Ontwikkelingen optiek 

• Scherper beelden 

• Vrijwel zonder vervorming 

• Geschikt voor UV, NIR, SWIR en 

LWIR 

Ontwikkelingen belichting 

• Steeds geavanceerder, bv 

homogener, telecentrisch etc 

• Steeds meer ledverlichting 

toegepast 

• Laser 

 



Trends en ontwikkelingen: hardware 

 

Ontwikkelingen: 

• Computers 

• Camera’s 

• Optiek 

• Belichting 

 

Trend 

• Krachtiger, sneller, kleiner en vooral ook beter betaalbaar 

 



Trends en ontwikkelingen: software 

 

Ontwikkelingen: 

• Herbruikbare bibliotheken met krachtige operatoren 

 



Van alles vanaf scratch, naar herbruikbare bibliotheken 

 

 

  Reeksontwikkeling voor sinus en cosinus 



Van alles vanaf scratch, naar herbruikbare bibliotheken  

   Convolution (src, dest, divideFactor,  mask) { 

   …. 

 for (h = 1; h < height-1; h++) { 

     for (w = 1; w < width-1; w++) { 

         dest(w,h) = (mask(0,0) * src(w-1,h-1) + 

            mask(0,1) * src(w,h-1) + 

          mask(0,2) * src(w+1,h-1) + 

          mask(1,0) * src(w-1,h) +  

         mask(1,1) * src(w,h) + 

          mask(1,2) * src(w+1,h) + 

          mask(2,0) * src(w-1,h+1) +  

         mask(2,1) * src(w,h+1) + 

          mask(2,2) * src(w+1,h+1) ) / divideFactor; 

       } // for w 

 } // for h 

} 



Trends en ontwikkelingen: software 

 

Ontwikkelingen: 

• Herbruikbare bibliotheken met krachtige operatoren 

• Kunstmatige Intelligentie technieken, zoals bv 

patroonherkenningstechnieken en data analyse 

 



Voorbeeld: patroonherkenning 

 

               Leer patronen                                     Zoek patronen 
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Trends en ontwikkelingen: software 

 

Ontwikkelingen: 

• Herbruikbare bibliotheken met krachtige operatoren 

• Kunstmatige Intelligentie technieken, zoals bv 

patroonherkenningstechnieken 

• Ontwikkelomgevingen om snel prototypes te bouwen en te testen 

 

Trend 

• Sneller en goedkoper, krachtige en complexe applicaties 

ontwikkelen 

 



Trends en ontwikkelingen: toepassingen 

 

Ontwikkelingen: 

• Kwaliteitscontrole wordt steeds belangrijker en steeds complexer 

• De kosten om Computer Vision toe te passen worden steeds lager 

Low budget computer vision systemen nu mogelijk 

• Van 2D naar 3D  

• Multi-spectraal  

 



3D Opname technieken 

Stereo Vision 

Time of Flight Laser Triangulation 



Multi-spectraal  



In Near InfraRed zichtbaar wat in RGB onzichtbaar 

RGB NIR(700-850nm) NIR(850-1000nm) RGB NIR(700-850nm) NIR(850-1000nm) RGB NIR(700-850nm) 



Thermal imaging met infra rood camera 



Fraude detectie, gebruik van UV licht en camera 

ST-ILF index = 93 

ST-ILF® image 

Clearing image 



Trends en ontwikkelingen: toepassingen 

 

Ontwikkelingen: 

• Nieuwe sectoroverschrijdende toepassingen, bv 

• Smart farming 

• Integrale veiligheid 

• Serious gaming en augmented reality 

• Multimedia 

• Zorg en welzijn 

• Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) 
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Trends en ontwikkelingen: samenvatting 

Ontwikkelingen: 

• Hardware 

• Software 

• Toepassingen 

 

Trends: 

• Kwaliteitscontrole wordt steeds belangrijker en steeds 
complexer  

• Sneller en goedkoper, krachtige en complexe applicaties 
ontwikkelen 

• Computer Vision wordt steeds meer domeinen ingezet 

• Steeds meer toepassingen voor 3D en multi-spectraal 

 



Vragen ? 
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