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Samenvatting

"Een audere man ligt drie maanden daad in huis". Relaas kamen dergelijke berichten
regelmatig in de media vaar. De kans dat ze steeds vaker in de krant kamen te staan neemt toe
omdat enerzijds de Nederlandse bevolking vergrijst en anderzijds oude mensen steeds langer
zelfstandig willen blijven wonen hetgeen door de overheid ook sterk gestimuleerd wardt. Dit
is een van de oarzaken van de toenemende aandacht voar sociale alarmeringssystemen,
waarbij iemand 24 uur per dag, 7 dagen per week op afstand wordt 'bewaakt'.
Bij een actief alarmeringssysteem slaat de gebruiker zelf alarm, bijvoorbeeld door op een
knopje te drukken waardoor ergens iemand wordt gewaarschuwd. Als echter de gebruiker
geen alarm meer kan slaan, biedt een dergelijk alarmmelder geen oplossing.
Bij een passief alarmeringssysteem treedt er automatisch een alarm in werking, als er bij de
gebruiker een emstige situatie aptreedt. Emstige situaties die vaak bij ouderen voorkomen
zijn vooral valpartijen. De doelstelling van dit project is de ontwikkeling van een passief
alarmeringssysteem voor de detectie van het vallen bij ouderen. Gedurende het onderzoek
heeft het project meer het karakter gekregen van een haalbaarheidsonderzoek, waarbij
enerzijds de basis is gelegd voor een passief alarmeringssysteem en anderzijds aanbevelingen
worden gedaan om het systeem verder te ontwikkelen voor praktische toepassingen.

Na het stellen van de eisen waaraan het alarmeringssysteem moet voldoen en de analyse van
de verschillende soorten sensoren die gebruikt kunnen worden voor de detectie van het vallen,
wardt er gekozen vaor een geschikt sensorstelsel dat passieve infrarood sensoren en druk
sensoren bevat. Ret realiseren van een alarmeringssysteem vraagt veel aandacht voor het juist
plaatsen van de sensoren en het criterium waarop het alarm gestuurd wordt. Twee
verschillende mogelijkheden voor het plaatsen van de passieve infrarood sensoren worden
geanalyseerd. De passieve infrarood sensoren aan de wand geplaatst bieden een betere
detectie van het vallen in vergelijking met de passieve infrarood sensoren die aan het plafond
bevestigd zijn.

Statistische patroonherkenning is een techniek die het mogelijk maakt om kenmerken uit
signalen van sensoren op te sporen die karakteristiek zijn vaor de gebeurtenis 'vallen'. Met
behulp van deze kenmerken is het mogelijk een onderscheid te maken tussen normale
activiteiten en vallen. De toepassing van deze techniek voorziet onder andere in het bouwen
van een dataverzameling voor het leren en testen van het functioneren van het systeem.
Deze dataverzameling is gebouwd met behulp van proeven uitgevoerd met proefpersonen in
een simulatieruimte. De bewerking van deze data met gebruik van statistische
patroonherkenning geeft aan dat snelle en betrouwbare passieve detectie van valpartijen
binnen enkele minuten na het incident tot de mogelijkheden behoart.
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Safety alarm systems. Detection of elderly's falling.

Summary

"Dead man found after three months in his flat". Unfortunately this kind of headlines appears
regularly in the news media. The chances for this kind of news to occur more frequently,
increase because the life expectancy of the population of the western countries steadily
increases and a strong tendency exists in the elderly population to prefer to live independently
in their own house, tendency also stimulated by the government. These demographical and
social factors explain the increase attention for social alarm systems used to control at
distance the conditions of elderly 24 hours per day and 7 days per week.
With an active alarm system the user requests for help at the help station by pushing on a
button. This kind of system doesn't work properly when the user is not able to push the button
(fainting away for example). With a passive alarm system the alarm is sent to the help station
whenever a suspicious incident for the user is detected. One of the most common potentially
life-threatening-events for the elderly is fall-incidents. Aim of this project is a feasibility study
on the design of a passive safety alarm system for the detection of falls by elderly.

The first step in this project is defining a set of requirements for the system. Among all
different kinds of sensors suitable for detection of fall-incidents, passive infrared sensors and
pressure sensors have been chosen as the most suitable ones. The choice of their position in
the room where the detection takes place, is a critical point in the designing process. Two
options are taken into account: the first foresees the PIR stuck at the ceiling; the second one
foresees the PIR stuck at the wall. The second option gives best results for the fall detection.

Thanks to statistical pattern recognition it is possible to extract some particular features from
the sensors' signals. These features are suitable to distinguish normal actions from falls. For
the application of this technique it is necessary to build a dataset used for the learning and
training of the system. In the current work, this dataset was obtained from volunteers who
performed actions according to a protocol that was developed to simulate common all-day
living actions (ADL) and falls-incidents in a living room. Processing this dataset with
statistical pattern recognition indicates that fast and reliable detection of fall-incidents within
few minutes after such an even may be feasible.
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1 Inleiding

Het onderzoek gepresenteerd in dit afstudeerverslag, werd verricht in het kader van het
ontwikkelen van sociale alanneringssystemen voor ouderen. Deze producten vinden een
steeds grotere plaats op de Nederlandse markt omdat enerzijds de Nederlandse bevolking
vergrijst en anderzijds oudere mensen steeds langer zelfstandig willen blijven wonen, hetgeen
overigens ook door de overheid gestimuleerd wordt.
Een sociaal alanneringssysteem wordt gebruikt om gevaarlijke situaties aan de alanncentrale
te melden zodat hulp geboden kan worden. Gevaarlijke situaties zijn bijvoorbeeld: de
bewoner voelt zich niet goed, ofhijl zij kan zich niet meer bewegen na een valpartij, enz...
Het onderzoek is beperkt tot een bepaalde doelgroep bestaande uit alleenstaande ouderen die
in een gewoon huis wonen. In seniorencentra ofverpleegcentra wordt de benodigde hulp
geboden door het personeel van de centra zelf; er is bijna altijd sprake van dagelijkse controle
die tragische situaties, waarbij ouderen voor dagen blijven liggen zonder hulp, voorkomt. Met
een sociaal alanneringssysteem is de alleenstaande oudere in staat om een alann in te
schakelen waardoor iemand gewaarschuwd wordt, indien er zich een gevaarlijke situatie
voordoet. Het gebruik van dergelijke systemen, geeft een gevoel van rust en het vennindert de
angst om niet geholpen te worden indien zich een noodgeval voordoet.

Er zijn twee soorten alanneringssystemen: actieve alanneringssystemen en passieve
alanneringssystemen.

Actieve alarmeringssystemen.
Dit soort systeem wordt door de bewoner in gevaarlijke situaties geactiveerd met het drukken
op een alannknop op een zendertje. Meestal is dit zendertje bevestigd als medaillon hangend
om de hals van de gebruiker of aan een bandje rond de pols. Er zijn ook systemen met meer
alannknoppen die op meer plaatsen in het huis geplaatst kunnen worden.

De voordelen van een actief alanneringssysteem zijn:
• het is al jaren op de markt aanwezig en bekend bij de doelgroep;
• het reageert direct indien er een noodgeval optreedt.

De nadelen van deze systemen zijn:
• als de gebruiker bewusteloos is of hijl zij niet in staat is om op de knop te drukken, wordt

het alann niet geactiveerd;
• de gebruiker draagt de zender vaak niet of draagt het onder de kleren vanwege het

stigmatiserende karakter;
• er treedt vaak een vals alann op als gevolg van het onbewust drukken op de knop.

Passieve alarmeringsystemen.
Met een passief alanneringssysteem hoeft de gebruiker geen actie te ondememen om het
alann te activeren (geen knop in te drukken). Het systeem detecteert automatisch een
gevaarlijke situatie en er wordt alann geslagen.
Deze systemen kunnen op automatische herkenning van leefpatronen gebaseerd zijn. Het
systeem herkent het leefpatroon van de gebruiker met behulp van een sensorstelsel. Deze
sensoren nemen signalen uit de leefomgeving waar en sturen deze naar een centraal systeem.
Ais er een patroon optreedt dat typerend is voor alannerende situaties (bijvoorbeeld vallen),
gaat het alann af.

7



De voordelen van passieve alarmeringssystemen zijn:
• de gebruiker hoeft geen actie te ondememen om gevaarlijke situaties aan de alarmcentrale

te melden;
• het systeem werkt altijd (ook in het geval van bewusteloos zijn);
• de gebruiker hoeft niets op zijn lichaam te dragen.

De nadelen zijn:
• deze systemen zijn nog in ontwikkeling en zijn nog niet beschikbaar;
• het is moeilijk om het leefpatroon van iemand te bepalen; er kunnen altijd

onregelmatigheden optreden;
• als er een afwijking in het leefpatroon optreedt (alarmerende situatie), reageert het alarm

niet meteen (bijvoorbeeld als iemand bewusteloos op de grond ligt, ziet het systeem geen
beweging gedurende enkele minuten ofuren; pas daama gaat het alarm af. ..).

1.1 Detectie van het vallen. Waarom?

Emstige situaties die vaak bij ouderen voorkomen zijn vooral valpartijen. Uit een onderzoek
van de Stichting Consument en Veiligheid blijkt dat ongevallen bij senioren voomamelijk val
ongevallen betreffen (zie bijlage 9.1). Val-ongevallen hebben een aandeel van 85% binnen het
totaal aantal prive-ongevallen waaraan senioren overlijden. Dit betekent dat jaarlijks bijna
1500 senioren als gevolg van een val overlijden. Ret percentage val-ongevallen stijgt met de
leeftijd [Stichting Consument en Veiligheid, 1998].
Aangezien het niet altijd mogelijk is om een valpartij te voorkomen, is het belangrijk om een
valpartij snel te detecteren en indien nodig, hulpdiensten in te schakelen.

1.2 Wat betekent vallen?

Doelstelling van dit onderzoek is een passief alarmeringssysteem te ontwikkelen dat in staat is
om een valpartij in het woonhuis van een alleenstaande oudere te detecteren. De detectie van
een valpartij schakeIt een alarm in waardoor iemand gewaarschuwd wordt. De benodigde hulp
kan dus spoedig aan het slachtoffer geboden worden.

Maar wat wordt onder 'het vallen' verstaan?
Volgens het Van Dale woordenboek betekent het vallen: 'plotseling en onvrijwillig op de
grond terechtkomen' [Van Dale, 1984].

Met behulp van deze definitie krijgen we een duidelijker beeld van wat tijdens een valpartij
gebeurt:
1. Snelle beweging naar beneden: het vallen gebeurt vaak snel en plotseling na het struikelen

of na een fysiek onwelzijn.
2. Op de grond liggen: na het vallen voIgt een toestand waarbij iemand probeert om weer op

te staan ofwaarbij iemand niet meer in staat is om te bewegen. In beide situaties er is een
liggend lichaam op de grond.

3. Geluidemissie: het vallen veroorzaakt vaak pijn en paniek. Een gevolg daarvan kan het
roepen om hulp of het weeklagen van het slachtoffer zelf zijn.

4. Verandering van hartslag ofademhaling: het vallen kan het gevolg zijn van een fysiek
onwelzijn (hart infarct bijvoorbeeld) die de fysiologische grootheden kan veranderen. Ret
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vallen kan ook paniek veroorzaken die de fysiologische grootheden kan beYnvloeden
(hartslagversnelling bijvoorbeeld).

Het waamemen van deze verschijnselen geeft de mogelijkheid om een valpartij te detecteren.
In de volgende hoofdstukken zal besproken worden hoe dit mogelijk is.

1.3 Tijdprobleem

Om te bepalen of er een noodgeval is, heeft het systeem tijd nodig die in de praktijk kan
worden ingesteld. Deze tijd moet eencompromis zijn tussen "zo min mogelijk vals alarm" en
"redelijk snelle hulp".
Een korte reactietijd vergroot de kans op veeI valse alarmen. Hierdoor vermindert het
vertrouwen in het alarmeringssysteem en daarmee het nut bij werkelijke noodsituaties. Bij een
hartinfarct bijvoorbeeld is de kans om te overlijden binnen enkele minuten heel hoog. In dit
geval helpt een korte reactietijd ook niet. In feite maakt geen enkel alarmeringssysteem (die
het noodgeval moet herkennen en alarm moet slaan) het mogelijk hulp te bieden binnen een
korte tijd (denk ook aan de tijd die de ziekenwagen nodig heeft om op de plaats van
bestemming te komen).
Bij een lange reactietijd (meer dan een uur bijvoorbeeld), kunnen de consequenties van de
valpartij in toenemende mate verergeren en verliest de gebruiker het vertrouwen in het
systeem en zijn omgeving ("waarom zorgt niemand voor mij?"). Een compromis is dus nodig.
Een redelijke reactietijd zou kunnen liggen tussen 15 en 45 minuten, maar het is mogelijk om
gedurende het gebruik van het systeem dit te verkorten ofte verlengen.

1.4 Eisen aan het alarmeringssysteem

De eisen die we aan het alarmeringssysteem in dit onderzoek stellen zijn:

1. De gebruiker hoeft geen actie te ondememen om het alarm in te schakelen. Het systeem is
in staat zelf te herkennen wanneer het alarm ingeschakeld moet worden (ook indien de
gebruiker bewusteloos is).

2. Het moet draadloos zijn. Een draadloos systeem is eenvoudig te installeren en uit te
breiden.

3. Het moet comfortabel voor de gebruiker zijn. Het mag zich niet op het lichaam van de
gebruiker bevinden; halssnoer, polsband, enz. worden vaak vergeten of niet geaccepteerd
door de doelgroep. Deze ziet deze hulpmiddelen als symbool van ouderdom en
afhankelijkheid.

4. Het systeem moet betrouwbaar zijn. Het moet zo min moge1ijk een vals alarm geven, en
het moet continu werken ook in het geval van bijvoorbeeld stroomuitval.

5. Het systeem moet reageren binnen een redelijke tijd (zie 1.3).
6. Het moet de privacy van de gebruiker beschermen. Het dagelijkse leven van de oudere

moet niet door derden te volgen zijn (hij/ zij moet niet het gevoe1 hebben waargenomen te
worden door iemand).

Deze eisen zijn de basis voor de selectie van de verschillende elementen die nodig zijn om het
systeem te realiseren.
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1.5 Aannames

Voordat we met de analyse van een mogelijk alanneringssysteem beginnen, is het belangrijk
vast te stellen welke bewegingsbeperkingen er zijn voor een oudere (slecht kunnen lopen, snel
moe zijn, enz.). We stellen de volgende twee aannames (te beschouwen als algemeen):

ouderen bevinden zich, gezien hun fysieke gesteldheid, niet langer dan 30 minuten in een
staande positie;
ouderen verrichten geen activiteit zittend of liggend op de vioer.

We zullen zien (zie 3) hoe belangrijk deze twee aannames zijn om de detectie van een
valpartij betrouwbaar te maken.
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2 Sensoren

Bet eerste element dat nodig is om een detectie uit te voeren is een sensor. De sensor is in
staat om de verschillende verschijnselen van het vallen waar te nemen.
Bet vinden van hetjuiste type sensor is voor iedere toepassing een groot (en voor het resultaat
bepalend) probleem. Met een sensor is het mogelijk om een signaal uit een willekeurig
energiedomein om te zetten in een signaal dat tot het elektrisch energiedomein behoort.
De omzetting van een signaal uit het domein van het ingangsignaal naar het elektrische
domein vindt plaats door een ofmeer natuurkundige verschijnselen. We kunnen de
natuurkundige verschijnselen indelen in mechanische, thermische, elektrische, magnetische,
straling en chemische. De keuze uit het type sensoren is dus erg groot.
We beginnen met een eenvoudige waarnemer die een valpartij kan detecteren: een
videocamera. Met dit soort sensor kan de oudere continu bewaakt worden, maar vanwege
duidelijke privacy problemen (zesde eis van 1.4) wordt deze oplossing niet in beschouwing
genomen.
Ais we de afzonderlijke verschijnselen die tijdens een valpartij optreden, bestuderen (zie 1.2),
kunnen we hierbij passende sensoren vinden.

Snelle beweging naar beneden : het vallen gebeurt vaak snel en plotseling. De
snelheidsverandering kan waar genomen worden met behulp van een sensor (triaxiale
versnellingmeter) die aan de gebruiker bevestigd is [Bouten, 1995]. Deze sensor is
betrouwbaar om het vallen te detecteren, maar het is niet comfortabel want de gebruiker moet
het op zijn lichaam dragen. Aan de derde eis van paragraaf 1.4 wordt dus niet voldaan.

Op de grond liggen: het eindpunt van het vallen is meestal de grond. Er is een
positieverandering vanuit een verticale naar een horizontal positie. Bet is mogelijk deze
verandering te detecteren met bijvoorbeeld passieve infrarood (PIR) sensoren, geplaatst in het
heIe lmis op een geschikte hoogte. In normale situaties detecteert de sensor continu de
beweging (en dus de aanwezigheid) van de gebruiker op een bepaalde hoogte. Bij een
valpartij, waarbij de gebruiker onder de detectiehoogte valt, detecteert de sensor geen
beweging meer. Bet is dan mogelijk dat het alarm ingeschakeld wordt.
Bij het op de grond liggen treedt er ook een verandering op in de druk op de grond. Bet is
mogelijk deze verandering te detecteren met behulp van druksensoren (in de vorm van een
folie of mat) die helaas geplaatst moeten worden op het heIe oppervlak van het huis. Een idee
is deze druksensoren bij stoelen en bed te gebruiken om de aanwezigheid daarop vast te
stellen: als iemand op de stoel zit of in bed ligt, ligt hij / zij zeker niet op de grond. Bet is dus
een soort indirect detectie.
Een ander verschijnsel dat kan optreden is de verandering in de temperatuur op de vloer ten
gevolge van de aanwezigheid van het lichaam. Een temperatuursensor kan deze verandering
detecteren, maar het is een te trage detectiemethode. Er wordt niet aan de vijfde eis van 1.4
voldaan.
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Geluidsemissie: tijdens de val kan het slachtoffer schreeuwen, hu1p raepen of weeklagen
vanwege pijn of paniek. Met een ge1uidsensor is het mogelijk om een bepaa1d ge1uid te
herkennen, maar bij dit soort sensoren treedt een groot prob1eem op: a1s iemand bewuste100s
is, is er geen ge1uidsemissie. Hier wordt dus niet aan de eerste eis van 1.4 vo1daan.
Een ander soort geluid komt voort uit de vibraties die tijdens een valpartij op de grand
optreden. Een seismische sensor die op de grand gep1aatst is, kan een signaa1 opleveren dat te
herkennen is a1s een gebeurtenis 'va1partij' (zie 7.2). He1aas is het ontwikkelen van dit soort
sensoren nog niet zover en worden ze in dit kader niet verder meegenomen [TNO, 1997].

Verandering van hartslag ofademhaling: tijdens een valpartij veranderen fysio10gische
parameters zoals harts1ag of ademhaling, ten gevo1ge van p10tse1inge ziekte of paniek. Het is
mogelijk deze grootheden te meten, maar de geschikte sensoren moeten a1tijd bevestigd
worden aan de gebruiker [Ishijma, 1997]. Deze oplossing za1 daaram verder niet in
beschouwing worden genomen.
TabeI 2.1 is een samenvatting van aIle aspecten van de sensoren tot nu toe gesproken.

Type Detectie van ... Comfort Betrouwbaar Privacy Acceptabele
Reactieti.id

Camera Bewegingspatroon Ja Ja Nee Ja
Triaxiaal Versnelling van het Nee Ja Ja Ja
versnellings lichaam
meter
Infrarood Beweging Ja Ja, met andere Ja Ja

detectoren
Temperatuur Verandering in de Ja Ja, met andere Ja Nee

grond temperatuur detectoren
Druk Verandering in de Ja Ja, met andere Ja Ja

druk op de grond of detectoren
aanwezigheid op
stoelen en in bed

Seismische Optreden van Ja Ja, met andere Ja Ja
seismische golven detectoren

I op in de grand
Ge1uid Ge1uidemissie (hu1p Ja Nee Ja Ja

vragen, schreeuwen)
ECGof Verandering in de Nee Nee Ja Ja
Ademha1ing hartslag of

ademhaling

Tabe12.1 Toepassing en kenmerken van verschillende sensoren om het vallen te detecteren.

Gezien de prob1emen met en / ofde onbetrouwbaarheid van de ge1uidsensoren, triaxiaa1
versnellingmeter, camera, ECG en ademhalingwaamemers, worden zij in dit kader buiten
beschouwing ge1aten. De sensoren die gebruikt kunnen worden zijn de passieve infrarood
sensoren en de druksensoren voor zit- en ligp1aatsen.
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2.1 Passieve infrarood sensor

Passieve infrarood sensoren (PIR's) kunnen gebruikt worden als bewegings/ niet
bewegingsdetectoren. Ze reageren op verplaatsing van warrntebronnen en dus ook op
beweging van personen. Ze worden vaak gebruikt bij inbraakalarrnsystemen. De PIR's die op
de markt aanwezig zijn, zijn gebaseerd op een Fresnel optisch systeem (zie Fig. 2.1.1)

3
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Figuur 2.1. 1 Typische declinatiehoeken van een Fresnel optisch systeem [SLC technology, 1999].

SLC Technology [SLC Technology, 1997] produceert passieve infrarood sensoren met een
nieuwe technologie. Het Fresnel optisch systeem is vervangen door "gliding focus curtain
mirrors"(zie Fig. 2.1.2).
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+ Brandpunt

De wanntestralen in de detectie ruimte worden door een spiegel naar het brandpunt gefocust.
Vanuit het spiegeloppervlak is er een detectiedekking van aIle hoeken vanaf 0 tot 90 graden.
Daardoor bereikt dit optisch systeem met detectiegordijnen een optimale interactie met het
menselijk lichaam. Op aIle afstanden tussen 0 en 15 meter treedt een volledige interactie op
met hoofd, schouders, heupen, annen, benen en voeten. AIle genoemde wanntebronnen
worden gesommeerd en zijn beschikbaar voor detectie. Met dit systeem zijn maar weinig
detectiegordijnen nodig om een dichte detectieruimte te creeren (zie Fig. 2.1.3).

Figuur 2.1. 3 Weinig detectiegordijnen zijn nodig om een dichte detectie ruimte te creeren
[SLC technology, 1999].
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De illustraties 2.1.4 en 2.1.5 tonen duidelijk de verschillen aan tussen de detectievelden van
een gewoon Fresnel optisch systeem versus het gordijnen optische systeem.

Figuur 2.1. 4 Detectieveld van een Fresnel optisch systeem [SLC technology, 1999]

Figuur 2.1.5 Detectieveld van een gordijn optisch systeem [SLC technology, 1999]

Deze technologie is ook gei"ntegreerd in de passieve infrarood sensoren type Aritech DD325
en Aritech EV669. De DD325 is een PIR sensor die aan de wand geplaatst kan worden en
bevat ook een ultrasoon sensor die uitgeschakeld kan worden. Hij dekt instelbare afstanden
van 5, 7 of 10 meter. De EV669 is een PIR die aan het plafond bevestigd kan worden. Hij
heeft een detectiehoek van 3600 (het zijn eigelijk twee PIR sensoren met een detectiehoek van
1800 met hun rug tegen elkaar).
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Om zeker te zijn dat de PIR alleen op beweging van de oudere reageert, is in het verdere
onderzoek verondersteld dat er geen huisdieren aanwezig zijn.

2.2 Druksensor

In dit project gebruiken we een Nursal® alarm-mat. De dunne mat is onder het matras of op de
stoel gelegd. Ret detectorsysteem registreert of iemand in bed ligt of op de stoel zit. Er zijn
twee soort matten: de stoelmat en de bedmat.
De binnenkant van de stoelmat bevat een laag schuimrubber met gaten. De onderste laag en
de bovenste laag zijn van aluminium folie. De buitenkant is van plastic. Indien iemand op de
stoel zit, komen de bovenste laag en de onderste laag met elkaar in aanraking in de gaten van
het schuimrubber (zie Fig. 2.2.1) waardoor er een elektrisch contact gecreeerd wordt.

Aluminium folie

Schuimrubber
(A)

PVC

(B)

Figuur 2..2. 1 Nursal® stoelmat. A: doorsnede van de mat met de inwendige structuur.
B: doorsnede van de mat indien iemand erop zit.

De binnenkant van een bedmat bevat drie soorten rubber: hard rubber voor de isolatie aan de
zijkanten van de mat; isolerend zacht rubber in het midden van de mat voor het comfort en
geleidend rubber gekenmerkt door een weerstand R die varieert met de druk op de mat (zie
Fig. 2.2.2)
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Hard rubber
(isolerend)

50kQ <R< 1 MQ

Zacht rubber
(isolerend)

Geleidend rubber R = f(F)

®
Figuur 2..2. 2 Nursal bedmat.

In dit project is aIleen gebruik gemaakt van een stoelmat en niet van een bedmat. Op de
contactdraden van de stoelmat is een batterij van 9V in serie met een weerstand van lk Q

aangesloten. Hiermee wordt een signaal (spanning V) verkregen, dat wordt doorgegeven aan
de computer voor verdere bewerking (zie Fig. 2.2.3).

lkQ
mat

v

2.3 Verdere aannames

Figuur 2.2.3 Exteme schakelaar.

Dit onderzoek beperkt zich tot het detecteren van valpartijen. Duidelijk is dat om het vaIlen te
kunnen detecteren het systeem 'weten' moet dat in de desbetreffende ruimte iemand aanwezig
is (zie 7.2). In het verdere onderzoek is de aanname "er is altijd iemand aIleen in de kamer
aanwezig" gebruikt.
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3 Passieve alarmeringssystemen

De eerste eis van paragraaf 1.4 is het uitgangspunt voor het ontwikkelen van een passief
alanneringssysteem. Een van de nadelen die in hoofdstuk 1 zijn venneld, is dat passieve
alanneringssystemen zich nog in een ontwikkelingsfase bevinden.
Na onderzoek in de technisch-wetenschappelijke literatuur [Peeters, 1999] hebben we slechts
twee belangrijke projecten voor het ontwikkelen van een passief alanneringssysteem kunnen
vinden.
Celler et al. (Australie) hebben een prototype van een passief alanneringssysteem ontwikkeld
om afwijkingen in de functionele gezondheidtoestand van ouderen te signaleren. Ret systeem
richt zich op continue relatief eenvoudige parameters, die de interactie tussen de oudere en
zijn/ haar omgeving weerspiegelen [Celler, 1996]. Indien zich veranderingen voordoen in de
parameters, dan kunnen er problemen zijn met de gezondheidstoestand van de betrokkene.
Celler vond in zijn studie dat de volgende parameters het meest indicatief zijn om de
verandering in de functionele gezondheidstoestand te kunnen waamemen.

mobiliteit
slaappatroon
gebruik van toilet en wastafel
maaltijdbereiding

De volgende sensoren werden gebruikt om de parameters te kunnen meten:

infrarood sensoren
lichtsensoren
temperatuur sensoren

Ret prototype is niet geevalueerd en de resultaten van het onderzoek zijn nog niet
gepubliceerd.

Kan dit systeem gebruikt worden voor de detectie van het vallen bij ouderen?

Ret project van Celler heeft niet de doelstelling om acute problemen te signaleren, maar om
afwijkingen van een nonnaalleefpatroon te registreren die zich gedurende een tijdsbestek van
enige dagen voordoen. Rierdoor wordt niet voldaan aan de eis van het tijdselement dat
essentieel is voor ons onderzoek. Echter enkele aspecten van zijn onderzoek zijn wei
bruikbaar. Bijvoorbeeld het meten van activiteiten in de keuken of in de badkamer kan
aangeven dat er geen valpartij is (de oudere is aan het koken ofhij/ zij neemt een bad). We
kunnen dit soort detectie als 'indirecte detectie' definieren.

Chan et al. (Frankrijk) hebben een systeem ontwikkeld waarbij beweging van een persoon
binnen een ruimte geregistreerd kan worden. Run project is gericht op het signaleren van
gedragsstoomissen van ouderen (gevallen van dementia en dergelijke) [Chan, 1998]. Ze
gebruiken een simulatieruimte van 20 vierkante meter bestaande uit een kamer met een bed en
een badkamer met een aparte deur. Elke beweging in de simulatieruimte wordt waargenomen
door negen passieve infrarood sensoren, bevestigd aan het plafond, en door een in het bed
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geplaatste druksensor. De negen infrarood sensoren, bestrijken het hele oppervlak dat in niet
overlappende rechthoekige zones is verdeeld. Het passeren van iemand vanaf een zone naar
een andere ofhet liggen van iemand op bed, verandert de status van de passieve infrarood
sensoren ofvan de druk sensor. De infonnatie wordt rechtstreeks verzonden naar de computer
die de data verwerkt met behulp van speciaal voor deze toepassing geschreven software. Het
systeem voIgt de oudere langs de verschillende zones en bepaalt de lengte en vonn van het
gevolgde pad.

Zo wordt er inzicht verkregen in het looppatroon en kunnen afwijkingen vastgesteld worden.
Het systeem kan ook beweging waamemen binnen een zone.

Hoe kan dit systeem gebruikt worden voor de detectie van het vallen bij ouderen?
Er is geen valpartij indien:

• de infrarood sensoren een bewegingpatroon tussen de verschillende zones detecteren (dit
kan betekenen dat de oudere aan het lopen is);

• de druksensor detecteert dat er iemand op een stoel zit of in bed ligt.

Er kan zich weI een valpartij hebben voorgedaan indien:

• de infrarood sensoren een bewegingpatroon detecteren dat in een bepaalde zone eindigt
en de druksensoren geen aanwezigheid registreren in bed of op stoelen;

• de aanwezigheid in de desbetreffende zone te lang duurt.
De zekerheid dat er een valpartij heeft plaatsgevonden, is er nog niet. Een pre alann kan
gebruikt worden om dit te controleren.

Het systeem van Chan is dus voor een deel toepasbaar voor de detectie van een valpartij. Het
gebruikte sensorstelsel komt overeen met het sensorstelsel gekozen voor ons project. Het
softwarematige deel zal aangepast moeten worden.

3.1 Zonering van een ruimte

Aan de basis van het project van Chan ligt de zonering van de ruimte. We beperken ons
onderzoek tot een ruimte (de woonkamer bijvoorbeeld) om de pragmatische reden dat het een
eenvoudiger probleem is een kamer te bewaken dan meerdere kamers. Het aanbrengen van
zones geeft de mogelijkheid om een bewegingspatroon tussen de zones te kunnen detecteren.
In ons project is de overgang van een zone naar een andere een kenmerk van "geen valpartij".
Om een betrouwbare detectie te kunnen realiseren, is het van belang de afinetingen van de
zones goed vast te stellen. We moeten in feite denken aan gewone situaties waarin de oudere
zich dagelijks bevindt. AIle acties kunnen teruggebracht worden tot de twee algemene acties
lopen en zitten.

3.1.1 Detectie met druksensoren en twee passieve infrarood sensoren aan het plafond
bevestigd.

We beschouwen in eerste instantie een woonkamer van ongeveer 20 vierkante meter
(5m*4m). De druksensoren zijn op elke zitplaats van de woonkamer geplaatst (stoelen,
banken, leunstoelen). De twee PIR's met elk 2*180° detectiehoek (zie Fig.3.!.1) zijn aan het
p1afond bevestigd en zijn 90° t.o.v. elkaar verdraaid. Op deze manier krijgen we een zonering
van de ruimte (Fig.3.!.1). Elke zone heeft een opperv1ak van 5 vierkante meter (2.5m * 2m).
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Figuur 3.1. 1 Zones die gecreeerd zijn door twee PIR's EV669

De mogelijke situaties die kunnen voorkomen zijn:

• De oudere loopt door de kamer:

In dit geval hebben we een detectie van bijvoorbeeld PIR-A en PIR-I gevolgd door een
detectie van PIR-A en PIR-2. Deze detectie laat zien dat iemand aan het bewegen is vanaf
zone Al naar zone A2; het geeft dus aan dat iemand zich niet op dezelfde plek blijft
bewegen (zeker geen valpartij). De stoelsensoren geven in dit geval geen signaa1.

• De oudere verricht activiteiten zittend:

De druk sensoren nemen de aanwezigheid van de oudere op de zitplaats waar. In dit geval
spelen de PIR's geen ro1.

• De oudere verricht activiteiten in een staande positie:

In dit geval hebben we waarschijnlijk PIR-signalen. Als er geen overgang van een zone
naar een andere is, hebben we weinig informatie om normale activiteiten te onderscheiden
van een valpartij gevolgd door bewegingen. We kunnen in dit geval de factor 'tijd'
gebruiken. Volgens de aanname 'ouderen bevinden zich, gezien hun fysieke gesteldheid,
niet langer dan 30 minuten in een staande positie', dient na 30 minuten geen stoelsignaal
en overgangsignaal, het prealarm af te gaan.

3.1.2 Detectie met druksensoren en een passieve infrarood sensor aan het plafond bevestigd.

We nemen dezelfde situatie, maar nu met een PIR met een detectiehoek van 3600 (zie
Fig.3.1.2). In dit geval hebben we twee zones van 10 vierkante meter (2m *5m).
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Figuur 3.1. 2 Zones die gecreeerd zijn door een PIR EV669

De mogelijke situaties die kunnen voorkomen zijn:

• De oudere loopt door de kamer:

In dit geval hebben we de detectie aIleen van bijvoorbeeld PIR-A als hij zich in zone A
bevindt. Nu is het moeilijker om een overgang te detecteren. Dit betekent dat het systeem
minder onderscheid kan maken tussen de verschillende activiteiten. Het is ook moeilijker
te achterhalen uit welke zone hij komt (meer overgangen geven weI de mogelijkheid om
de activiteiten te onderscheiden).

• De oudere verricht activiteiten zittend:

In dit geval spelen de PIR's geen ro1.

• De oudere verricht activiteiten in een staande positie:

In dit geval hebben we waarschijnlijk signalen uit de PIR. Als er geen overgang van een
zone naar een andere is, hebben we weinig informatie om normale activiteit te
onderscheiden van een valpartij gevolgd door een poging om weer op te staan. We kunnen
ook in dit geval de aanname gebruiken dat ouderen zich, gezien hun fysieke gesteldheid,
niet langer dan 30 minuten in een staande positie bevinden, dus in dezelfde zone. Als na
30 minuten er geen stoelsignaal binnen komt en geen overgang tussen de zones plaats
vindt, gaat het prealarm af.

De kostenreductie (een sensor in plaats van twee) leidt dus tot een belangrijk verlies aan
informatie.

3.1.3 Detectie met druksensoren op stoelen en meer passieve infrarood sensoren.

We nemen dezelfde situatie, maar nu met meer PIR's (drie bijvoorbeeld) met een
detectiehoek van 360°. In dit geval hebben we meer zones met een kleiner oppervlak.
Deze situatie brengt geen verbetering aangezien er te veel informatie binnen komt (te veel
overgangsdetectie). Met zo veel zones betekent het dat elke stap van de oudere (ongeveer 1
meter afstand) een detectie veroorzaakt van overgang van een zone naar een andere. Maar ook
grote bewegingen, bijvoorbeeld van armen, veroorzaken detectie van overgang tussen zones
terwijl dit niet per definitie waar is. Met kleine zones verliezen we de detectie van echte
beweging tussen zones (lopen) die aangeven dat er niets aan de hand is (als iemand loopt, ligt
hij zeker niet op de grond).
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Met dit soort detectie (PIR's aan het plafond bevestigd) blijft echter het probleem om
activiteiten te onderscheiden, ook na een optimalisatie van de grootte van de zones, bestaan.
Het is in deze situatie moeilijk om de vragen "is de oudere op de grond gevallen en beweegt
hij I zij zich nog?", of "is hij Izij met een andere activiteit bezig?" te beantwoorden. We
kunnen concluderen dat dit detectiesysteem (stoelsensoren en twee PIR's aan het plafond
bevestigd) niet voldoende betrouwbaar is.

3.2 Detectieniveau op een bepaalde hoogte

Het idee is nu om de passieve infrarood sensoren op een bepaalde hoogte van de kamer te
plaatsen zodanig dat de verandering van een verticale naar een horizontale houding van de
oudere gedetecteerd kan worden. Een horizontaal detectieniveau dat het hele oppervlak van de
kamer bestrijkt, kan gecreeerd worden door de PIR op zijn kop tegen de wand te plaatsen (zie
Fig. 3.2.1).

Plafond
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1,3 m
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Blinde zone

Vloer

Figuur 3.2.1 Detectiegordijn van de PIR DD325

Het sensorstelsel bevat ook druksensoren op de stoelen en een aan de PIR toegevoegde
ultrasoon sensor die uitgeschakeld kan worden.
Aangezien het hoofd de meeste warmtestraling afgeeft [SLC technology, 1997], is de
schouderhoogte van de oudere de ideale hoogte voor het detectieniveau.
De mogelijke normale situaties die kunnen voorkomen zijn:

• De oudere loopt door de kamer:
In deze situatie zal de PIR een continue beweging waamemen aangezien de oudere in een
staande positie is. De druksensoren op de stoel zullen geen rol spelen.

• De oudere verricht zittend activiteiten:
In deze situatie zal de PIR geen rol spelen aangezien de oudere in een lage positie is
(onder het detectieniveau). De druksensor op de stoel waar de oudere zit, geeft een
duidelijk signaal van aanwezigheid op de desbetreffende stoel.
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Stel nu dat de oudere op de grond valt en hij zich nog beweegt. In deze situatie zullen de PIR
en de druksensoren op de stoelen niets waamemen. Het is duidelijk dat er iets aan de hand is
met de oudere als na een paar minuten geen PIR of druk signaal verschijnt. Volgens de
aanname "ouderen verrichten geen activiteit zittend op de vloer", is de kans groot dat er een
valpartij heeft plaatsgevonden.

Voor een optimale detectie van activiteiten die in een staande positie worden verricht, is het
nodig dat het detectieniveau zich boven de hoogte van de zitplaatsen bevindt. Stel nu dat de
gemiddelde hoogte van een oudere 1,60 meter is. am zijn beweging in een staande positie te
kunnen detecteren, is het nodig dat het detectieniveau zich op borsthoogte bevindt. Het
detectieniveau zal dus ongeveer op 1,20 meter geplaatst worden. De detectiegordijnen van de
Aritech PIR zullen dus lopen vanaf 1,20 meter tot het plafond toe (zie Fig. 3.2.1).
Het grootste probleem dat kan voorkomen, is de schaduw die veroorzaakt wordt door
voorwerpen in de kamer.
• De meubels die langs de wanden staan, veroorzaken enkele blindzones langs de wanden

(grijze blokken in Fig.3.2.2). De oplossing kan zijn om twee PIR's op twee wanden
tegenover elkaar te plaatsen. Op deze manier bestrijken de detectiegordijnen van beide
PIR's het gehele oppervlak van de kamer. De detectiehoek van elke PIR is dan 1800 (zie
Fig. 3.2.2).

(a)

(b)

•

Figuur 3.2.2 (a) opstelling met dode hoeken (slecht).
(b) opstelling zonder dode hoeken (goed).

Andere voorwerpen die een schaduw kunnen veroorzaken, zijn hoge planten en staande
lampen die zich in het midden van de kamer bevinden.

Volgens de opgave van de leverancier moet, voor een optimale detectie van de PIR als in
Fig.3.2.1 geplaatst, de ruimte klein zijn «=70% van de maximale range van de PIR). De
mogelijke instelbare range van de PIR is 7, 10,en 15 meter. We gebruiken bijvoorbeeld een
PIR met een range van 7 meter in een kamer die 5 meter lang is. De PIR moet op zijn
maximale gevoeligheid staan.
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4 Statistische patroonherkenning

Om een valpartij te kunnen detecteren, heeft het systeem een set van regels nodig. Ret
systeem ontvangt twee soorten signalen: het passief infrarood signaal en het signaal van de
stoelmat. Ret alarm moet verzonden worden als er geen beweging en geen zittende activiteit
waargenomen wordt tijdens het aanwezig zijn van de oudere in de kamer. Een mogelijke regel
zou dus als voigt kunnen luiden:
"Als het druksignaal van de stoelmat en het PIR signaal nul zijn voor meer dan x minuten,
dan (pre)alarm".
In een programmeertaal als Pascal of C++, is het mogelijk om op basis van deze eenvoudige
regel een programma te schrijven om het alarm op deze wijze te activeren. Indien het
alarmeringssysteem wordt uitgebreid met andere sensoren dan blijft zo'n programma hiervoor
geschikt. Voorbeelden van uitbreiding met sensoren zijn:

een sensor die de aanwezigheid van iemand in de kamer waameemt (actiefinfrarood
sensor bij de deur of ultrasoon);
meerdere matsensoren op verschillende zitplaatsen;
sensoren voor signalering in meerdere kamers en niet aileen in de woonkamer zoals tot nu
toe beschouwd is geweest.
sensoren voor allerlei andere doeleinden (diefstaldetectie, rookdetectie, detectie van
afurijkingen in de gezondheid, enz).

Wei wordt het bepalen van de drempels voor de detectie complexer naarmate het aantal
sensoren toeneemt. Om dan de drempels te kunnen bepalen en dus regels te kunnen creeren,
kan gebruik gemaakt worden van de techniek van statistische patroonherkenning. Dit is een
techniek om bepaalde wetmatigheden in de metingen op te sporen. Bij het classificeren van de
waamemingen wordt geprobeerd die elementen uit de metingen te halen die karakteristiek
zijn voor een bepaalde situatie (normale activiteit en valpartij).
Een patroonherkennend systeem is een informatieverwerkend systeem dat in staat is om een
hoeveelheid invoergegevens (meetgegevens) correct in een aantal klassen onder te brengen,
een beschrijving ervan te geven, een label er aan toe te kennen of een aan de klasse
aangepaste actie te laten plaatsvinden al naar gelang de toepassing [Backer, 89]

4.1 Kenmerken

Karakteristieke eigenschappen waarmee een object of gebeurtenis zich kan onderscheiden van
andere objecten of gebeurtenissen, bijvoorbeeld vallen en niet vallen, worden kenrnerken
genoemd. Wanneer van aile objecten of gebeurtenissen de kenrnerken bekend zijn, kunnen zij
met elkaar worden vergeleken door middel van hun representaties in de kenmerkruimte. In
deze ruimte worden langs de assen van de grafiek de kenrnerken uitgezet.
Groepen van gelijksoortige objecten worden klassen genoemd. In ons geval zijn er twee
klassen, vallen en niet vallen.
Statistisch kan de kans van optreden van een gebeurtenis in een zeker ruimtegebied worden
beschreven met een kansdichtheidsverdeling. Bij goed gedefinieerde kenmerken verschillen
de kansdichtheidverdelingen van verschillende klassen aanzienlijk van elkaar: klassen
concentreren zich dan in verscheidene gebieden van de kenmerkruimte. Tussen deze gebieden
kunnen vervolgens scheidingslijnen worden getrokken. Met behulp van de scheidingsfuncties
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kunnen onbekende objecten of gebeurtenissen van verschillende klassen worden
geclassificeerd.
Geschikte kenmerken, kansdichtheidsverdelingen en scheidingsfuncties kunnen worden
gevonden, geschat of geleerd via een verzameling objecten van bekende classificatie
(leerverzameling). Deze classificaties worden labels genoemd, bijvoorbeeld de namen
'vallen' en 'niet vallen'. De nauwkeurigheid van een gevonden scheidingsfunctie kan worden
getest in een foutanalyse met behulp van eveneens een verzameling objecten van bekende
classificatie (testverzameling). De leerverzameling en de testverzameling zijn in het algemeen
verschillend maar kunnen ook gedeeltelijk samenvallen.

Opnemer Kenmerk
analyse

Discriminant
analyse

Fouten
analyse

leerfase------_._._-------------------_._.-.------_._----- ---_._-----_.--------_._-_. -----------------------------------_._-_.
operationele fase

D Opneme
Kenmerk
bepaling

.A'--------' ..
Scheidings
functie klassen

object metingen kenmerken

Figuur 4.1. 1 De leerfase en de operationele fase van het patroonherkennend systeem [Backer, 1989].

In figuur 4.1.1 is schematisch aangegeven dat gedurende een leer- of trainingsfase via
kenmerkanalyse de beste kenmerken worden gezocht, via discriminantanalyse de
scheidingsfunctie wordt ingesteld en het heIe systeem met behulp van een foutanalyse wordt
geevalueerd. Na de foutanalyse kunnen de kenmerkanalyse en de discriminantanalyse herzien
worden. Hiema gaat het systeem over in een operationele fase waarin objecten met onbekende
labels worden geclassificeerd.
We beschikken over twee signalen: het PIR-signaal en het druksignaal van de stoelmat. Deze
twee signalen bevatten samen de informatie die een beschrijving kunnen geven van de
activiteiten van de oudere. Het systeem moet in staat zijn om de afzonderlijke activiteiten te
herkennen en indien nodig een actie te ondememen (alarm sturen). Om dit uit te voeren, heeft
hij een set van complementaire discriminatieregels nodig, die de volgende vorm hebben:
IF (classificatieregel I) OR (classificatieregel 2) OR... (classificatieregel i)
THEN valpartij
ELSE geen valpartij.

Classificatieregel 1 geeft de eerste onderscheiding tussen de klassen (in ons geval tussen
'vallen' en 'niet vallen'). Classificatieregel i is gebruikt om valpartijen te classificeren die
gemist zijn door de vorige regels. Classificatieregels kunnen elk samengesteld van aard zijn
en gebaseerd op het gelijktijdig optreden van een aantal deelkenmerken. De toevoeging van
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"OR" tussen de c1assificatieregels garandeert dat als c1assificatieregel 1 waar is (valpartij
gec1assificeerd), de heIe IF conditie onafhankelijk van de waarde van de volgende regels waar
IS.

Het eerste probleem is een c1assificatiealgoritme te vinden dat onderscheid maakt tussen
observaties die een valpartij bevatten en observaties die nonnale activiteiten bevatten. Tijdens
de testfase vertegenwoordigen de annotaties van een observator het referentiemateriaal.
Hierbij wordt aangenomen dat de observator geen fouten maakt. Een c1assificatiealgoritme
van een tweeklassen probleem is gekenmerkt door de verwarringmatrix C (Tabel 4.1.1):

~
0 1

Observatie Klasse (i)
0 NOO NOI
1 NIO Nll

Tabel 4.1. 1 Verwarringsmatrix

Nij wijst in het algemeen op het aantal annotaties van observatieklasse i die in klasse j
gec1assificeerd wordt.
NOO is het aantal correct (overeenkomstig de annotatie van de observator) gedetecteerde
nonnale activiteiten.
NOI is het aantal onterecht gedetecteerd valpartijen (valpartij gedetecteerd, maar er is geen
valpartij opgetreden).
NIO is het aantal gemiste valpartijen (geen valpartij gedetecteerd, maar er is weI een valpartij
optreden).
NIl is het aantal echte valpartijen (overeenkomstig de annotatie van de observator).
Duidelijk is dat een perfecte c1assificator geen fouten bevat (NO 1 en NIO nul).
We kunnen schatten hoe goed een classificator is met behulp van twee grootheden:
Sensitivity (S):

s= Nll
NlO+ Nll

Positive predictive accuracy (P):

p= NIl
NOl+Nll

S geeft de fractie aan van alle valpartijen gemarkeerd door de observator die gedetecteerd zijn
door de algoritme. P staat voor de fractie van de valpartijen die volledig automatisch door het
algoritme gedetecteerd wordt en die door de observator als valpartij gemarkeerd is
[Cluitmans,2000].

De eerste stap is het vinden van c1assificatieregel 1 voor de initiele discriminatie tussen
observaties geassocieerd met valpartij en observaties geassocieerd met geen valpartij.
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Ons systeem zal in 'real time' moeten werken. Een belangrjjk kenmerk dat we kunnen
gebruiken is hoe lang de PIR inactiefblijft. We denken aan het signaal van de stoelmat als een
schakelaarsignaal. Als de stoelmat "aan" is, zit er iemand die zeker niet gevallen is op de
stoel. Er is niets te controleren. Als de stoelmat "uit" is, is er iemand die zich in een staande
positie beweegt of op de grond ligt. Nu begint het systeem met de c1assificatie.
Tijdens activiteiten als lopen ofbewegen in een staande positie, hebben we een afwisselend
PIR signaal (PIR "aan"/ PIR "uit"). Na een val, blijft de PIR gewoon "uit" (beweging onder
het detectieniveau). Een mogelijk kenmerk kan dus k zijn (zie Fig. 4.1.2). Roe lang duurt de
inactiviteit van de PIR? Ret is te verwachten dat korte k met nonnale activiteiten
overeenkomt en lange k met een mogelijke valpartij. Als de inactiviteit van de PIR te lang
duurt, dan moet alann geslagen worden.

lIUU
a

LJUl,------
tijd [s] ----.

Figuur 4.1. 2 Afwisselend PIR signaal tijdens bewegingswaameming.

Een grafiek, met op de x-as de waarden van de lengte van de tijdsduur ken op de verticale as
de waarden 'vallen' en 'niet vallen', geeft de mogelijkheid om de verwachte
scheidingsfunctie te schetsen. In het ideale geval zal de scheidingsfunctie een verticale lijn
zijn die perfect de twee gebeurtenissen kan scheiden (zie Fig. 4.1.3).

Niet vallen

Vallen

----. k
grens

Figuur 4.1.3 De ideale scheidingsfunctie.

De regel kan nu als voigt gefonnuleerd worden:
"Als (k >grens) dan valpartij".

Deze regel geldt alleen wanneer de relatie tussen vallen / niet vallen en k als een stapfunctie
te modelleren is. Anders gezegd: hoge waarden van k komen overeen met vallen en lage
waarden met niet-vallen. In de reele situatie zal dit niet waar zijn: in bepaalde gevallen kan k
zowel vallen als niet-vallen inhouden (denk bijvoorbeeld dat als iemand stil staat, registreert
het systeem ook een lange k hoewel geen valpartij optreedt).
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Het eigenlijke patroonherkennend systeem wordt in het algemeen ontworpen op basis van de
leerdataverzameling die representatiefvoor de realiteit moet zijn. Het gedrag van het systeem
kan worden geevalueerd in een nadere fase op basis van de testdataverzameling.
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5 Test in de simulatieruimte

Om de Ieerverzameling samen te stellen, is gebruik gemaakt van een simulatieruimte
bestaande uit een ingerichte kamer (zie bijlage 9.2) met de opstelling voor de metingen.

5.1 Meetopstelling

De meetopstelling bevat de volgende instrumentatie:
• Een passieve infrarood sensor type DD325 van Aritech(zie 2.1) die op een statief is

gemonteerd en geplaatst is in een hoek van de kamer. De PIR is zodanig op haar kop
gemonteerd dat de detectieruimte het bovenste deel van de kamer bestrijkt (zie 3.2). De
hoogte van de PIR kan middeis een statief gevarieerd worden. Bij elke proef is ze op de
schouderhoogte van de proefpersoon ingesteld.

• Een voedingsapparaat: de PIR is op een voedingsapparaat aangesloten dat een spanning
van 12 V levert.

• Een stoelmat (zie 2.2) op een stoel in de kamer gelegd.
• Een videocamera Philips Explorer: het referentiemateriaal is verzameld met behulp van

een videocamera met 'Video 8' systeem. De videocamera is op een statief geplaatst in een
hoek van de kamer.

• Een klok: het is een digitale klok (DCF) afgestemd op het kioksignaal van Frankfurt. Deze
klok wordt meegefilmd en is gebruikt voor de synchronisatie tussen beeldopnames en
computeropnames tijdens de proeven.

• Een computer Pentium-S 133 MHz bevat een speciale input/ output-kaart die analoge
signalen als input krijgt. Deze kaart is de 6023 E kaart van National Instruments. Deze
heeft 16 analoge input-kanalen en kan tot 200 kilosamples per seconde lezen. De software
driver die de kaart aanstuurt, is de NI-DAQ versie 6.6 van de National Instruments. De
software die deze kaart ondersteunt, is Labview van National Instruments.

De PIR en de stoelmat zijn aangesloten op de computer via de 6023 E kaart (zie Fig. 5.1.1).

l2V

PIH

100n

led

Stoelmat ............

R=lkn

..........................

.................

Computer

6023 E
kaart

Figuur 5.1. 1. Aansluiting van de sensoren op de computerkaart.
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5.2 Protocol

Een protocol is nodig om eenduidigheid te geven aan de metingen. Het is belangrijk dat alle
metingen op dezelfde manier uitgevoerd worden. Het protocol bevat alle stappen die nodig
zijn om een meting uit te voeren. De eerste stap is het controleren van de meetingopstelling.
Om een reele situatie te kunnen voorstellen, is het nodig om aan alle mogelijke situaties te
denken en deze na te bootsen. Algemene activiteiten die een oudere in zijn woonkamer kan
uitvoeren zijn: willekeurig in de kamer rond lopen (zonder een precies doel), lopen met een
doel (bijvoorbeeld naar het raam lopen), bij het raam stil blijven staan en op een stoel of op
een bank zitten. Het kan ook gebeuren dat de oudere valt en weer probeert om op te staan, of
hijl zij valt bewusteloos en blijft bewegingsloos op de grond liggen.
Al deze acties moeten uitgevoerd worden door de proefpersoon om de leer- en
testverzameling op te bouwen. Het protocol ziet er als voIgt uit:

PROTOCOL

PROEFOPSTELLING
• Tafel
• Stoel
• Passieve infrarood sensor op schouderhoogte (op zijn kop geplaatst)
• Matsensor op een stoel
• Computer
• Videocamera
• DCF gestuurde klok met groot display

Het is de bedoeling dat vanaf het begin van elke proefde proefpersoon in de kamer aanwezig
is. De deur en de ramen moeten dicht zijn om te vermijden dat externe gebeurtenissen een
invloed op de proef kunnen hebben. Elke proef duurt 5 minuten (zie 6.1). De begintijd van
elke proef is door de proefpersoon van tevoren gekozen. De tijd kan afgelezen worden van de
computer of van de DCF klok (controleer de synchronisatie). De begintijd moet genoteerd
worden in dit protocol door de proefpersoon (zie onder). Bij de gekozen begintijd worden de
videocamera en het computerprogramma door de proefpersoon aangezet. Bij elke proef is de
proefpersoon vrij om de volgorde en de duur van de onderstaande acties te kiezen. Het is
verstandig om zoveel mogelijk combinaties van acties uit te voeren, zodanig dat het reele
leven van de oudere in een woonkamer zo compleet mogelijk nagebootst kan worden. Bij het
eind van elke proef moeten de videocamera en het computerprogramma gestopt worden.

ACTIES
1. Rond lopen
2. Stil staan (bij het raam)
3. Op de stoel zitten
4. Van de stoel opstaan
5. Vallen gevolgd door beweging (probeer om weer op te staan)
6. Vallen gevolgd door geen beweging

DATUM:

BEGINTIJD:

LOCATIE: UITGEVOERD DOOR:
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De bespeelde Video 8 cassette is geconverteerd naar VHS videocassettes met behulp van een
videorecorder. Na de proeven wordt de VHS videocassette bekeken met behulp van een
videospeler. Bij elke verschillende actie wordt het tijdstip geannoteerd in het volgende
formulier:

Datum: ..

Begintijd van de proef

Locatie: . Uitvoerder: .

Begintijd van de actie Eindtiid van de actie Actie

I

I

I
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5.3 Software

Labview is een software pakket van National Instruments. In dit project is Labview gebruikt
om de analoge signalen die uit de sensoren komen te verzamelen en te bewerken. De software
driver NI-DAQ 6.6 ondersteunt de kaart 6023 E.
De analoge signalen worden gesampled via de analoge /digitale kaart. Met de
acquisitieblokken configuration, start en read worden de input-signalen gelezen (het PIR- en
matsignaal). Het PIR-signaal (zie Fig.5.1.1) varieert tussen de waarden OV (PIR inactief) en
5.6V (PIR actief). Het signaal van de stoelmat (zie Fig.5.1.1) varieert tussen de waarden OV
(niemand op stoel aanwezig) en 8.7V (iemand op de stoel gezeten). Een comparatorblok
onderscheidt ofhet signaal een hoge oflage waarde heeft met behulp van een drempelwaarde
(2V). Ais het ingangsignaal kleiner dan de drempel is, wordt de string "0" als output gegeven.
Ais het ingangsignaal groter dan de drempel is, wordt de string "1" gegeven. Dit proces wordt
voor allebei de signalen uitgevoerd. De waarde "0" of "1 "van de signalen worden samen met
het tijdstip van de sampling in een array gestopt. Het array wordt daama naar een textfile
toegestuurd. Bij elke sampling wordt een nieuw array toegevoegd aan de textfile. De kolom
vormige textfile bevat dus de status "0" of "1" van de twee sensoren en het relatieve tijdstip.
De ingangsignalen worden gesampled met 100Hz (zie 6.1). De textfile, alle samples
bevattend van de ingangsignalen, wordt verder met het statistische analyse pakket SASTM
programma bewerkt.
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6 Resultaten

Om het systeem te testen is het nodig over een leerdata- en testdataverzameling te beschikken.
De verzamelingen bevatten data die uit de sensoren komen (gesamplede signalen) en
annotaties van de observator. Om de leerdataverzameling op te bouwen zijn er proeven
gedaan in een simulatieruimte (zie bijlage 9.2). Aan de hand van de leerdataverzameling
wordt het systeem getraind.

6.1 Ret bewerken van de 1eerdataverzameling

De proeven zijn uitgevoerd in een dag door 6 verschillende personen. Elke proef duurt 5
minuten met een totaal van 20 proeven. Tijdens de test van de PIR sensor, is gebleken dat de
duur van de inactiviteit van de PIR sensor k (zie 4.1) tijdens activiteiten in een staande positie
(die dus tot 'niet vallen' behoren), altijd minder dan een minuut is. Aangezien de grens tussen
'vallen' en 'niet vallen' (zie 4.1) door de langste duur van de inactiviteit van de PIR tijdens
acties in een staande positie bepaald is, is gekozen voor proeven die meer dan een minuut
duren. De gekozen 5 minuten is een compromis tussen zekerheid om de grens te kunnen
bepalen (dus meer dan een minuut) en comfort voor de proefpersonen die niet lang in de
simulatieruimte hoefden te blijven.
De signalen van de PIR en van de stoelmat zijn gesampled met een frequentie van 100Hz.
Aangezien de kortste puIs van de PIR sensor ongeveer een duur heeft van 0,05 seconden
(overeenkomend met een frequentie van 20 Hz), is voor alle zekerheid voar een hogere
samplefrequentie (100 Hz) gekozen. Elke honderdste van seconde wardt een array
weggeschreven met relatieve tijdstip, status van de PIR en status van de stoelmat (zie 5.3). De
textfile die zo gebouwd wordt, bevat 6104 seconden van meetdata (overeenkomstig met 1 uur,
41 minuten en 44 seconden) en dus 610400 samples van elk van de twee signalen. Deze data
worden in het programma voar statistische analyse SAS ingelezen. In SAS wordt een sample
"observatie" genoemd en de hele verzameling van samples die bij elkaar gebruikt wordt, heet
"dataset". Uit de textfile is gebleken dat soms data met een duur van precies een seconde
ontbreken. Waarschijnlijk is dit een probleem van prioriteiten stellen van taken door de
software. l

Elke proef wordt naderhand afzonderlijk bekeken door middel van de VHS videoband met
opnames van de proeven. De DCF klok die in beeld altijd aanwezig is, geeft de mogelijkheid
om het annotatieformulier (zie 5.2) in te vullen. De begin- en eindtijd (in de vorm "uur:
minuten: seconden") van elke verschillende actie die door de proefpersoon uitgevoerd wordt,
is geannoteerd en in een spreadsheet file opgeslagen.

1 De Labview applicatie is zodanig geschreven dat er data van precies een seconde 'gebufferd' wordt in het
geheugen. Dat proces heeft de hoogste prioriteit in de hele computer. Op het moment dat de buffer vol is, wordt
er een seintje gegeven naar een ander softwaretaak dat er een buffer klaarstaat om naar de disk weggeschreven te
worden, en nieuwe samples worden (nog steeds met de hoogste prioriteit) naar een nieuwe buffer
weggeschreven. Op het moment dat deze tweede buffer vol is, wordt de tweede softwaretaak weer ingeseind, en
wordt aangenomen dat de eerste buffer inmiddels weggeschreven zal zijn en dus weer vrij is voor nieuwe
samples. Nu is het probleem dat de wegschrijftaak wei een gewone prioriteit heeft onder Windows, en dus moet
wedijveren met andere (meest verborgen) taken die onder Windows moeten gebeuren. Wanneer die taak dus te
laat aan de beurt komt, dan neemt de sampletaak ten onrechte aan dat de eerste buffer weer vrij is, en worden
nog niet naar schijf weggeschreven gegevens overschreven met nieuwe data.
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Een codering voor acties wordt toegepast met het resultaat dat 17 verschillende acties aan de
orde komen (zie TabeI6.1.1):

ACTIE CODE
Bewegen 1
Bewegen in een staande positie 2
Lopen 3
Lopen (langzaam) 4
Lopen (sne!) 5
Op knieen zitten 6
Op stoel staan 7
Oprapen 8
Opstaan 9
Snel bewegen 10
Stil staan 11
Vallen 12
Vallen (met beweging) 13
Vallen (zonder beweging) 14
Zitten 15
Zitten (stoel goed zetten) 16
Zitten (zonder beweging) 17

Tabel 6.1. 1. Gecodeerde aches.

Tijdens de actie 'bewegen' zitten ook periodes waarbij de proefpersoon zich onder het
detectieniveau bevindt. Bij 'bewegen in een staande positie' blijft de proefpersoon altijd
boven het detectieniveau. Bij 'vallen' behoren de gevallen waarbij iemand valt en meteen
weer opstaat. Met 'vallen met beweging' is bedoeld op de grond bIijven Iiggen, zitten of
kruipen met de poging weer op te staan (poging zonder succes). Bij 'vallen zonder beweging'
behoort het geval dat iemand onbeweeglijk op de grond bIijft Iiggen. De actie 'zitten (stoel
goed zetten)' beschrijft de situatie waarbij de proefpersoon de stoel meerdere keren achter
elkaar aanschuift: in dit geval ondergaat de stoelmat snelle veranderingen in de status.

Vervolgens wordt de annotatieset gecombineerd met de dataset uit de metingen.
Het is mogelijk de koppeling tussen de sensordataset en de annotatieset te tonen in de vorm
van staafdiagrammen (zie Fig. 6.1.1). In deze grafiek zijn de staafdiagrammen van het aantal
observaties voor de verschillende codes en sensorwaarden weergegeven. Per code zijn twee
staven weergegeven: een voor PIR=O en een voor PIR=1. Ret zwarte gebied van iedere staaf
geeft het aantal honderdste van seconden aan voor de stoelmat sensor=O en het grijze gebied
voor stoelmat sensor=1.

Uit de eerste interpretatie van de grafiek voIgt dat bij het vallen (code 12, 13 en 14) de PIR
altijd "uit" is. Alleen bij code 13 is er sprake van PIR "aan", maar met een zeer geringe
frequentie. Dit verwachten we eigenlijk niet, maar het is te verklaren uit het feit dat de PIR
sowieso een beweging op het einde van elke proef detecteert op het moment dat de
proefpersoon de videcamera uit doet: het vallen op het einde van een proefwordt aItijd
gevolgd door opstaan en dus beweging in een staande positie (actie die niet geannoteerd is
door de observator).
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Een andere aspect dat opvalt is de aanwezigheid bij de actie 'lopen' (code 3) van observaties
waarbij de stoelmat "aan" is. En ook bij de actie 'zitten' (code1S) zijn er observaties waarbij
de PIR "aan" is. Beide onverwachte verschijnselen zijn te verklaren met het feit dat de
stoelmat niet onmiddellijk reageert als iemand gaat zitten. De stoelmat sensor heeft tijd nodig
om zijn status te veranderen, die waarschijnlijk langer is dan de gebruikte sampletijd
(honderdste van seconden). Bij elke overgang tussen de acties 'zitten' en 'lopen' en
andersom, is er een tijd waarbij beide sensoren "aan" zijn.

Een ander probleem dat ontstaat is de onnauwkeurigheid van de annotaties in vergelijking met
de gemeten data. Ais de observator een fout van een seconde in de annotatie maakt, onstaat
een mismatch van 100 observaties. Dit soort menselijke fouten komt in de annotatie van de
proeven met een duur van 1 uur, 41 minuten en 44 seconden vaak voor, met name in de
overgangstijden tussen twee verschillende acties. De aanname dat de observator onfeilbaar is
(zie 4.1 blz.24) is discutabel.
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Figuur 6.1. 1. Staafdiagrammen van het aanta1 observaties voor de verschillende codes en sensorwaarden.

In deze fase zijn er nog te veel onzekerheden om het systeem te kunnen eva1ueren. Bet is
nodig om verfijning van de hele leerdataverzameling aan te brengen.

37



6.2 Verfijnde dataverzameling

Tijdens de fase waarbij sensordata en annotaties samengevoegd worden, onstaat het probleem
dat enkele periodes van data ontbreken omdat sensordata niet overeen komen met de
annotaties. De waarden voor de PIR- en stoelobservaties voor die periodes waarbij PIR- en
stoeldata ontbraken, is voor een verdere analyse op -1 gezet. Op deze manier is het mogelijk
om een onderscheid te maken tussen 'echte' data (met waarden 0 of 1) en 'ingevulde' data
(met waarde -1). We beschikken nu over 564700 observaties. Deze dataverzameling is
"analyse-dataset" genoemd. De tabel met frequentie en percentage van het voorkomen van
elke annotatie in de hele dataset ziet er als voIgt uit (zie Tabel 6.2.1):

CODE FREQUENTIE PERCENTAGE
1 2000 0,4
2 4500 0,8
3 154300 27,3
4 23500 4,2
5 14600 2,6
6 1100 0,2
7 1500 0,3
8 6500 1,2
9 2200 0,4

10 4300 0,8
11 64100 11,4
12 20300 3,6
13 48000 8,5
14 71300 12,6
15 117100 20,7
16 2600 0,5
17 26800 4,7

TOTAAL 564700 100
Tabel 6.2. I FrequentIe en percentage van het voorkomen van elke annotatIe m de hele dataset met mgevulde

ontbrekende observaties.

De actie 'lopen' (code 3) heeft de hoogste frequentie (27,3%), gevolgd door code 15 ('zitten')
met 20,7% en op afstand code 14 ('vallen zonder beweging') met 12,6%. AIle codes voor
'vaIlen' (12, 13 en 14) bij elkaar beslaan 24,7% van de totale tijd. Hiennee zou deze
dataverzameling voldoende materiaalleveren voor de leerfase van het systeem en om een
duidelijk onderscheid van de categorieen 'vaIlen' en 'niet vaIlen' zou kunnen maken.
In de volgende tabel staat het percentage weergegeven hoe vaak de negen mogelijke
combinaties van PIR en stoelmat sensordata voorkomen (zie Tabe16.2.2).
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Stoelmat

PIR -1 ° 1 totaal

-1 8,48 0,00 0,00 8,48

° 0,00 58,59 23,55 82,14

1 0,00 9,10 0,27 9,38

totaal 8,48 67,69 23,83 100

Tabel 6.2. 2. Percentage van het voorkomen van de negen combinaties van de status van de twee sensoren.

Rieruit blijkt dat in slechts 0,27% van de totale tijd, beide sensoren tegelijkertijd "aan" zijn.
In 58,69% van de tijd zijn ze allebei "uit". In 23,55% is de stoelmat "aan" en de PIR "uit" en
de overige 9,10% zijn situaties waarin de stoelmat "uit" en de PIR "aan" is. Ret is dus
makke]ijk te zien dat Of de PIR "aan" is Of de stoelmat "aan" is Of dat ze allebei "uit" zijn. Dat
is conform de venvachting: wanneer iemand in de stoel zit, wordt er geen beweging
gedetecteerd; wanneer iemand zich in een staande positie beweegt, is er niemand op de stoel;
wanneer iemand op de grond ligt, wordt er noch beweging en noch zitten gedetecteerd. Ret
komt ook voor (niet vaak) dat beide sensoren tegelijk "aan" staan. Tussen de acties die
geannoteerd zijn geweest, komt ook de actie 'op stoel staan' (code 7) voor. Ret is duidelijk
dat bij een dergelijk abnormale actie allebei de sensoren "aan" zijn. Ret is abnormaal, maar
het kan toch gebeuren dat iemand op de stoel staat om iets te pakken. Echter bij de doelgroep
van deze studie zal dit zelden gebeuren.
De staafgrafieken die het aantal observaties per annotatiecode aangeven, worden in Fig.6.2.1
weergegeven.
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Figuur 6.2. 1. Staafdiagrammen van het aantal observaties voor de verschillende codes en sensorwaarden.

Een aparte analyse is uitgevoerd voor een data-subset waarbij aIle observaties in de eerste
twee seconden en de laatste twee seconden van elke annotatie in de spreadsheet als "niet
zeker" zijn gemarkeerd en uitgesloten zijn bij de volgende analysestap. Ret is namelijk vaak
moeilijk om precies de seconde te annoteren waarin een actie eindigt en een nieuwe begint.
De annotatie gebeurt per seconde en de automatische dataverzameling gebeurt per honderdste
van seconde. De onnauwkeurigheid in de annotaties van de eind- en begintijd van een actie is
dus groot. Op basis hiervan is de beslissing genomen om de eerste en laatste twee seconden
van elke annotatie weg te halen. De tabel voor de verdeling over de verschillende codes wordt
als voIgt:
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CODE FREQUENTIE PERCENTAGE
1 1500 0,3
2 3000 0,6
3 116700 24,4
4 22000 4,6
5 14100 3,0
6 600 0,1
7 1000 0,2
8 3300 0,7
9 700 0,1

10 3800 0,8
11 52200 10,9
12 16000 3,4
13 45500 9,5
14 68800 14,4
15 99800 20,9
16 2100 0,4
17 26300 5,5

Totaal 477400 100
Tabel 6.2. 3 FrequentIe en percentage van het voorkomen van elke annotatIe m de data-subset zonder de eerste

twee en de laatste twee seconden van elke annotatie.

We beschikken nu over minder data die echter alle betrouwbaar zijn. Men zou verwachten dat
het verschil tussen aantallen observaties in deze tabel en in Tabel 6.2.1 een veelvoud van 400
is omdat we bij elke annotatie 4 seconden (dus 400 observaties) weg halen. Echter omdat
tussen de annotahes er een aantal annotaties zijn die minder dan 4 seconden duren, is dit niet
zoo Stel bijvoorbeeld dat een annotatie van de actie 'lopen' 3 seconden duurt, dan worden alle
3 seconden als "niet zeker" gemarkeerd en weg gehaald. Dus zijn er 300 observaties minder
dan in de oorspronkelijk dataset en niet een veelvoud van 400.

De tabel met sensorcombinaties wordt nu:

Stoel
PIR

-1 0 1 Totaal

-1 8,08 0,00 0,00 8,08

0 0,00 58,96 24,61 83,58

1 0,00 8,24 0,10 8,34

Totaal 8,08 67,21 24,71 100,00
Tabel 6.2. 4. Percentage van het voorkomen van de negen verschlllende combmatIes van de status van de twee

sensoren in de data-subset.
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De staafdiagrammen voor deze betrouwbare dataset zijn in figuur 6.2.2 weergegeven.
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Figuur 6.2. 2. Staafdiagrammen van het aantal observaties voor de verschillende codes en sensorwaarden voor de
data-subset.

De onverwachte verschijnselen (zie 6.1), waarbij de stoelmat "aan" stond tijdens de activiteit
'lopen' en de PIR "aan" stond tijdens de activiteit 'zitten' en tijdens 'vallen', komen in deze
nieuwe grafiek nauwelijks aan de orde. De onzekerheden van de overgang tussen twee
verschillende acties waarbij allebei de sensoren "aan" kunnen zijn, zijn in de data-subset weg
gefilterd. Ret is duidelijk uit deze grafiek te zien dat bij 'vallen' (code 12, 13 en 14) de PIR
altijd "uit" blijft. Dit is een veelbelovende prerekwisiet want het is wellicht mogelijk om een
duidelijk onderscheid tussen 'vallen' en 'niet vallen' te kunnen maken.
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6.3 Kenmerkanalyse en discriminantanalyse

In paragraaf 4.1 is besproken dat belangrijke kenmerken voor de analyse de duur van de
inactiviteit van de PIR sensor en de stoelmat sensor zijn. In de toepassingsfase worden echter
twee parameters aan de dataset toegevoegd. Ret idee is namelijk te alarmeren op basis van
een (nog nader te bepalen) drempelwaarde van de inactiviteit van de twee sensoren. Ret is
mogelijk dat deze drempelwaarde weI afhankelijk is van de tijdsduur van de vorige activiteit
van de sensoren.
De twee kenmerken die we gebruiken zijn:
• T1 is gedefinieerd als de duur (in aantallen samples) van de laatste periode dat de PIR of

de stoelmat geactiveerd was (of beide), dus PIR + stoel>O;
• T2 is de periode die verstreken is sinds het moment dat ze beide "uit" staan, dus de tijd dat

er geen activiteit door de sensoren geregistreerd is.

Voor het bepalen van T1 en T2 is de volgende algoritme gebruikt:

Begin
ifPJR= J or stoel== J
then do

lfT2>O
then do

TJ:=O;
T2:=O;

end;
TJ=TJ+1;

end;
else T2=T2+ 1;
end.

De volgende figuur (zie Fig. 6.3.1) geeft aan hoe T1 en T2 varieren met de verandering van
het PIR- en stoelmatsignaal.
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Figuur 6.3. I Ret varieren van TI en T2 op basis van de verandering in het PIR- en stoelmatsignaal.
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Met deze algoritme worden de ontbrekende data van de PIR- en de stoelsensor behandeld
alsof ze 0 en niet -1 zijn zoals in de vorige paragraaf 6.2. Dit betekent dat de sensoren tijdens
de ontbrekende seconden (zie 6.1) allebei als inactiefbeschouwd worden. We nemen dus het
slechtste geval: allebei de sensoren ''uit'' kan namelijk een valpartij betekenen. De
consequenties van deze beslissing zijn van groot belang voor een correcte detectie van een
valpartij. Op basis van de aanname dat een valpartij langer dan een seconde duurt, is het risico
dermate gering, dat deze beslissing verantwoord genomen kan worden. Stel namelijk dat met
het invullen van de waarde 0 voor de gemiste data (allebei de sensoren uit) een valpartij
gedetecteerd wordt" en er in de reele situatie echter geen valpartij heefl: plaatsgevonden, dan is
er sprake van vals alarm. Een vals alarm wordt voor dit systeem echter als minder emstig
beschouwd dan een gemist alarm. Een gemist alarm betekent namelijk dat iemand is gevallen
en het systeem heeft het niet ontdekt. Er wordt dan geen alarm afgegeven.

In een scatterplot worden T1 als y-variabele en T2 als x-variabele uitgezet. In deze plot gaan
horizontale strepen ontstaan, immers voor opeenvolgende observaties (samples) in een
periode dat beide sensoren ''uit'' zijn, wordt T2 iedere keer met 1 opgehoogd terwijl de y
variabele T1 constant blijfl:. De lengte van de strepen staan dan voor de duur van zo'n periode
T2. De "zwevende'" strepen in figuur 6.2.1 worden veroorzaakt door het wegfilteren van de
eerste twee en laatste twee seconden. Een nieuwe variabele met de naam 'val', wordt nu
geintroduceerd. Deze variabele is 1 voor aile observaties waarbij de annotatiecode 12, 13 of
14 is, en anders is zij O.
De scatterplot voor de data-subset (met elke annotatie zonder de eerste twee en de laatste twee
seconden) is in figuur 6.2.1 afgebeeld.
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Figuur 6.3.2 Scatterplot van Tl versus T2 voor de data-subset met geintroduceerde variabele 'val'.
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Bij de vorige figuur 6.3.2 verbergen de 'val' data (paars) de 'niet-val' data (blauw). Om een
goed beeld van de eigenschappen van de 'niet-val' data te krijgen, wordt een aparte scatterplot
van aIleen de 'niet-val' data getekend (zie Fig. 6.3.3). De schaal van de x-as van figuur 6.3.2
loopt tot 30000 honderdsten seconden in tegenstelling tot de grafiek in figuur 6.3.3 waarbij de
x-as tot 4000 honderdsten seconden loopt.
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Figuur 6.3.3. Scatterplot van T1 versus T2 voor de data-subset van alleen de "niet-val" data.

Uit deze grafiek blijkt dat de duur van het "uit" zijn van allebei de sensoren voor activiteiten
die met 'niet-val' gemarkeerd kunnen worden, beperkt is tot 40 seconden. In figuur 6.2.1 is
daarentegen te zien dat de inactiviteit van allebei de sensoren voor het vallen meestallanger
duurt (tot 250 seconden (ongeveer 4 minuten en 16 seconden). De grens tussen 'vaIlen' en
'niet vaIlen' ligt dus bij 40 seconden.
De grens van 40 seconden moet eigelijk voor aIle zekerheid tot 44 seconden gebracht worden
We hebben namelijk 4 seconden van elke annotatie weggehaald. Ret kan dus zijn dat de
inactiviteit van allebei de sensoren voor die periode 44 seconden duurt en niet 40.
Merkwaardig is dat een van de 14 activiteiten die bij 'niet vaIlen' behoort, een inactiviteit van
40 seconden heeft veroorzaakt. Uit de data blijkt dat de proefpersoon tijdens die 40 seconden
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stil heeft gestaan. Deze grens is dus sterk afhankelijk van de gebruikte dataverzameling. Het
is te verwachten dat bij andere proeven een andere grens gelegd zou kunnen worden. Te
verwachten is ook dat de ordegrootte van deze grens onveranderd zal blijven (orde van
tientallen seconden). Het is aannemelijk te maken dat het bijzonder moeilijk is om stil te
blijven staan zonder dat de gevoelige PIR niet reageert.
De regel die gebruikt kan worden voor de detectie van het vallen met deze dataverzameling
luidt als voIgt:

"als de duur van de inactiviteit van beide sensoren (T2) meer dan 44 seconden is, dan
(pre)alarm".

Hierbij wordt opgemerkt dat deze resultaten alleen geldig zijn voor de gebruikte
leerdataverzameling. In de volgende fase zal de foutanalyse plaatsvinden. De nauwkeurigheid
van de gevonden scheidingsfunctie kan worden getest in een foutanalyse met behulp van
eveneens een verzameling objecten van bekende c1assificatie (testverzameling). Op basis van
de waarden van de sensitivity (S) en van de positive predictive accuracy (P) die zijn verkregen
met de verwarringsmatrix (zie 4.1), is het mogelijk om de grens van 40 seconden te
verschuiven totdat de gewenste S en P bereikt zijn. In dit onderzoek wordt eerder gestreefd
naar S=l (geen gemiste alarm), dan naar P=l (geen vals alarm). Het is namelijk belangrijker
om zeker te zijn dat alle valpartijen door het systeem worden gedetecteerd dan een vals alarm
te krijgen. Met een testdataverzameling moet dus het systeem getest worden. De
testdataverzameling en de leerdataverzameling zijn in het algemeen verschillend maar kunnen
ook gedeeltelijk samenvallen.
Te benadrukken is ook dat een andere ruimte of andere proefpersonen met verschillende
bewegingspatronen deze resultaten kunnen bei"nvloeden (langere ofkortere grenstijd). De zes
proefpersonen zijn niet representatief voor het bewegingspatroon van ouderen. Een langzaam
bewegingspatroon kan de duur van de inactiviteit van de PIR bei"nvloeden en dus T2 waarop
de grens voor het alarm gebaseerd is. De simulatieruimte is te klein in vergelijking met een
gewone woonkamer. De afmetingen van de kamer zijn ook van belang voor het optimaal
functioneren van de PIR. Door de fabrikant SLC Technology is aangeraden om een PIR met
bijvoorbeeld 10 meter detectierange te gebruiken in een ruimte met een maximale doorsnede
van 7 meter. In de gebruikte kamer was de simulatieruimte ongeveer twee vierkante meter
(ruimte die opgenomen kan met de videocamera). Dit betekent dat de detectierange van de
PIR aanzienlijk groter is dan aanbevolen.
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7 Conclusies en aanbevelingen

7.1 Conclusies

Dit onderzoek heeft als onderwerp de ontwikkeling van een passief alarmeringssysteem voor
de detectie van het vallen bij ouderen. Op basis van de beperkte hoeveelheid gegevens die
gebruikt zijn, zijn de resultaten zeer bemoedigend. Echter er moeten nog veeI aspecten verder
uitgezocht worden (zie 7.2), maar de ingeslagen weg lijkt veelbelovend. Op basis van de
verkregen resultaten is het duidelijk dat op het systeem kan worden voort gebouwd. Ais
zodanig kan het verrichte onderzoek eerder als een haalbaarheidsstudie worden betiteld dan
bijvoorbeeld als een ontwikkelingsproject.

Op basis van de verkregen resultaten kunnen we het deel van het systeem aan de hand van de
gestelde eisen (zie 1.4) evalueren:

.:. Conclusie betreffende eis 1: 'het systeem moet passief zijn'.
Het systeem kan volledig passief zijn. De gebruiker behoeft namelijk geen actie te
ondememen om het alarm in te schakelen. Het vallen van de oudere wordt door het
systeem zelf ontdekt op basis van geleerde regels. Belangrijk is op te merken dat voor het
goed functioneren van het alarmeringssysteem, een prealarm gebruikt moet worden om te
vermijden dat hulpverleningsinstanties onnodig opgeroepen worden. Tussen het pre-alarm
en het alarm zal een periode (een minuut is voldoende) zich bevinden waarbij de oudere
het alarm uit kan schakelen indien hij hiertoe in staat is .

•:. Conclusies betreffende eis 2: 'het systeem moet draadloos zijn'.
Met de gekozen sensoren (PIR en stoelmat) en het zend- en ontvangsysteem van Estafette
Pas-Euro, is het mogelijk om een draadloos systeem te bouwen. Helaas zijn er tijdens het
onderzoek problemen van compatibiliteit tussen zend- en ontvangsysteem en computer
ontstaan (zie 7.2), maar de realisatie van een draadloos systeem moet zonder problemen
gerealiseerd kunnen worden.

•:. Conclusies betreffende eis 3: 'het systeem mag zich niet op het lichaam van de gebruiker
bevinden'.
Het systeem voldoet volledig aan deze eis. Beide sensoren werken onafhankelijk van de
gebruiker. Een aandachtspunt is dat de PIR op schouderhoogte van de gebruiker geplaatst
moet worden (zie 3.2).

•:. Conclusie betreffend eis 4: 'het systeem moet betrouwbaar zijn'.
In deze initiele fase van de ontwikkeling kunnen we concluderen dat dit passief
alarmeringssysteem betrouwbaar lijkt voor wat betreft de detectie van het vallen. Uit de
resultaten is gebleken dat het mogelijk is een redelijk zuiver onderscheid tussen normale
activiteiten en vallen te maken. Het systeem moet nog weI geoptimaliseerd worden aan de
hand van een verdere foutanalyse (zie 4.1 en 6.2).

•:. Conclusie betreffend eis 5: 'het systeem moet reageren binnen een redelijke termijn'.
De onverwacht korte reactietijd (40 seconden) voor de gebruikte dataset (zie 6.2), is een
zeer goed resultaat dat laat zien dat een heel korte reactietijd, ook in een realistische
situatie, wellicht tot de mogelijkheden behoort.
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.:. Conclusie betreffende eis 6: 'het dagelijkse leven van de oudere moet niet door derden te
volgen zijn'.
Het is duidelijk dat dit systeem volledig de privacy van de oudere beschermt: noch data
noch beeld wordt naar buiten gestuurd.

Aldus kan geconcludeerd worden dat het tot nu toe ontworpen alarmeringssysteem voldoet
aan de eisen voor het passiefzijn, het comfort, de reactietijd en de privacy. Voor eisen
waaraan het niet voldoet (draadloos en volledig betrouwbaar) zijn er oplossingen die in een
nader onderzoek gemakkelijk vindbaar lijken te zijn.

7.2 Aanbevelingen

Het project richt zich op de detectie van het vallen omdat de meest voorkomende priv6
ongevallen een gevolg van een valpartij zijn. Echter het lijkt voor de hand liggend dat dit
alarmeringssysteem zal worden uitgebreid tot een betrouwbaar, multifunctioneel sociaal
alarmeringssysteem dat ook bij onwelzijn van de oudere of inbraak in staat is om een alarm te
genereren.
De aandachtspunten voor de komende studies betreffen mijns inziens verschillende aspecten
van het hele ontwikkelingproces.
Wat betreft het systeem zelf, zijn de volgende aandachtspunten van belang:
• Een van de eisen die aan het systeem is gesteld, is dat het draadloos moet zijn in verband

met lage installatiekosten in bestaande woningen en de gemakkelijke uitbreiding van het
systeem met andere sensoren. In dit onderzoek zijn weI draden gebruikt. Het zend- en
ontvangsysteem van Estafette Pas-Euro is geschikt om met meerdere sensoren te werken.
Er kunnen 16 verschillende sensoren op aangesloten worden. Het zend- en
ontvangsysteem was in feite nog niet klaar voor gebruik. Uit de studie is gebleken dat het
aansturen van de bus tussen ontvanger en computer niet geheel onafhankelijk van het type
computer is. De hoge snelheid van de computer beperkt het aansturen van de bus. Er
wordt inrniddels aan dit probleem gewerkt door stagiaires van de Signals Processing
Systems (SPS) groep.

• Wat betreft de keuze van de sensoren is het aanbevolen om de ontwikkelingen binnen de
seismische sensoren te volgen. Uit productonderzoek is gebleken dat voetstapdetectors ter
detectie van inbrekers tot nu toe nooit in een binnenruimte zijn gebruikt [TNO, 1997]. De
kans dat in de toekomst een seismische sensor voor de detectie van een valpartij een
betrouwbare sensor is, is groot.

Voor wat betreft de simulatieruimte en de methode waarmee de data verzameld zjjn, zijn de
volgende aandachtspunten van belang:
• De passieve infrarood sensor moet getest worden op de invloed van warmtebronnen die

aan het plafond bevestigd zijn. Het kan voorkomen dat de PIR op een bewegende
hangende lamp reageert. Indien de lamp zo stabiel mogelijk bevestigd is aan het plafond,
wordt de invloed aanzienlijk gereduceerd.

• Een ander probleem zou de reflectie van warmtestraling tegen bijvoorbeeld een glad
plafond kunnen zijn. Het zou kunnen gebeuren dat een lichaamsbeweging onder het
detectieniveau wordt waargenomen tengevolge van reflectie tegen het plafond. In dat
geval zou een structuur op het plafond aangebracht moeten worden om dit probleem te
vermijden.
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Tijdens de proeven om de leerset voor het systeem te bouwen, is een videocamera
gebruikt die met de computer gesynchroniseerd was. Ret zou beter zijn om een web
camera met de computer gekoppeld te gebruiken. Ret voordeel daarvan is een volledige
en betrouwbare synchronisatie met de computer. Ret nadeel daarvan is dat de bee1den niet
continu gegeven worden zoals met een analoge videocamera, maar gesampled worden
weergegeven. Tussen de gesamplede beelden ontbreken een ofmeerdere beeld(en). De
acties die in dit onderzoek worden verricht, zijn relatieflangzaam en een gemist beeld
veroorzaakt geen schade aan de bewerking en verzameling van de annotaties en data.
De proefpersonen moeten meer representatief zijn voor het bewegingspatroon van de
ouderen. Een langzaam bewegingspatroon kan de duur van de inactiviteit van de PIR en
dus van T2 be'invloeden en hiermee de grens waarop het alarm gebaseerd is (zie 6.2).
De simulatieruimte moet groter zijn dan de tijdens deze studie gebruikte ruimte. De
afmetingen van de kamer zijn namelijk van belang voor het optimaal functioneren van de
PIR (zie 6.2).

De belangrijke aandachtspunten inzake de uitbreiding van het hele systeem zijn:
• Tot nu toe is aandacht gegeven aan de detectie van de vallen. Duidelijk is dat om het

vallen te kunnen detecteren het systeem moet 'weten' dat in de desbetreffende ruimte
iemand aanwezig is. Tijdens het onderzoek is de aanname "er is altijd iemand alleen in de
kamer aanwezig" gebruikt. De gebruikte PIR type DD325 van Aritech bevat ook een
ultrasoon sensor die gebruikt kan worden om de aanwezigheid van iemand in de kamer te
kunnen detecteren. De kamer wordt gevuld met ultrasoongeluid door een ultrasoonbron:
elke gering beweging creeert een storing in het ultrasoonveld. De storingen veroorzaakt
door bewegingen in de ruimte worden door een ontvanger gedetecteerd. Op basis van
detectie van beweging door de ultrasoon kan geconc1udeerd worden dat er iemand in de
kamer aanwezig is.

• Een probleem van dit alarmeringssysteem is het gebruik van stoelmatten op elke zitplaats
in iedere kamer van het huis. Enerzijds moet het aantal sensoren laag blijven om de kosten
van het systeem te beperken; anderzijds moet de oudere vrij blijven om andere zitplaatsen
te gebruiken zonder het functioneren van het systeem te be'invloeden (als een stoel geen
stoelmat heeft, kan het systeem de aanwezigheid van iemand op de desbetreffende stoel
niet waamemen). Een oplossing voor dit probleem is onontbeerlijk voor de verdere
ontwikkeling van het hele systeem.

• Tot nu toe is alleen de woonkamer in beschouwing genomen. We kunnen denken aan een
modulair systeem: elke kamer bevat dezelfde module en de verschillende modules vallen
onder de supervisie van een centrale systeem. Duidelijk is dat bij verschillende ruimtes
aanpassing van de modules nodig zijn. De badkamer is een gevaarlijke ruimte voor het
vallen (natte vloer zijn glad, 's nachts nog half slapend van het toilet gebruiken, enz.). De
PIR geeft de meeste problemen in deze ruimte. De PIR detector is afgestemd op een
specifieke range van golflengte van de laagfrequent-infrarood radiatie ('far infrared' [SLC
Technology 1999]). De range is gekozen tussen 6,5 en 1,8 pm want menselijke
wanntestraling valt hier binnen en alle bouwmaterialen in het huis zijn ondoorzichtig in
deze range. Dit betekent dat de detectie van de PIR begrensd is door wanden, objecten en
glaswanden. Een douchecabine is dus niet toegestaan om een optimale detectie te creeren.
Vocht en warmte die in een badkamer normaal aanwezig zijn, be'invloeden ook een
optimale PIR-detectie.
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9 Bijlagen

9.1 Prive ongevallen bij ouderen

9.2 Simulatieruimte
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55-64 65-74 75-84 85+ Totaal55+
% % % % %

Vallen 52 65 85 93 85

Verstikking 8 6 4 2 3

Vuur 5 6 2 1 2

Voertuigongeval 8 5 2 0 2

Verdrinking 10 4 1 0 2

Vergiftiging 3 2 0 0 1

Overig 15 12 6 3 6

Totaal 100 100 100 100 100

Bron: Doodsoorzakenstatistiek 1991-1995 [Stichting Consument en Vei1igheid, 1998].
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