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1 Bevezetés 

1.1 Az öregedő társadalom kihívásai 

Társadalmunkban a 20. század fordulója óta nagymértékű demográfiai változások történtek, 

történnek. A 65 év felettiek száma az elkövetkező 50 évben jelentősen nőni fog, ezzel 

egyidejűleg a születések száma egyre csökken [36]. A demográfiai struktúrának ez a 

nagymértékű változása komoly kihívás az egész társadalom számára. A növekvő számú és 

egyre idősebb öregek ápolása egyre több pénzt és emberi erőforrást igényel(ne), egyre 

nagyobb terhelést róva az amúgy is terhelt (helyenként túlterhelt) ellátórendszerekre. Több 

tanulmány is kimutatta, hogy az idős emberek szívesebben élnek a saját otthonaikban, mint 

ápoló intézményekben [37], azonban ehhez némi segítségre, támogatásra van szükségük. 

Az egyedül élő idős emberek körében az esés az egyik fő egészséget veszélyeztető 

tényező [15]. Az esések töredékénél szükséges csak orvosi beavatkozás, azonban a felálláshoz 

segítség kellhet. A segítséget igénylő eseteket általában súlyosbítja az esés és a segítség 

megérkezése között eltelt idő. Akik csak rövid ideig voltak magatehetetlenek gyakran 

egyáltalán nem igényelnek kórházi ápolást, míg az elnyúló magatehetetlenség akár halállal is 

végződhet [19]. Az esések és a belőlük származó sérülések bizonyítottan nagyban 

befolyásolják a várható egészséges élettartamot [18].  

Jelenleg is léteznek technológiák a probléma enyhítésére, azonban ezek a megoldások 

nem kielégítőek. A jelenlegi helyzet szükségessé teszi egy effektív és robusztus automatizált 

megfigyelő rendszer kifejlesztését.  

1.2 Esés 

Az esés folyamata négy fő fázisra osztható: Az esés előtti fázisban az alany a megszokott napi 

tevékenységeit végzi, ül, áll, járkál stb. A tényleges földre kerülés szakasza az ún. kritikus 

fázis. Az alany a stabil helyzetből kibillen, nem ura a helyzetnek, a test hirtelen, 

kontrollálatlanul mozog a talaj felé. A fázist a talajjal történő (végső) ütközés zárja [28]. A 

kritikus fázist követi az esés utáni fázis. Ebben a fázisban az alany a talajon fekszik. Lehetnek 

apróbb mozgások, ha az alany magánál van és megpróbál mozogni, felkelni, de 

eszméletvesztés esetén is lehetnek önkéntelen mozgások. Az utolsó fázis a talpra állás, ami 

történhet önállóan, de sokszor csak segítséggel lehetséges.  

A tipikus mindennapi cselekvések és eséshelyzetek listájának összeállításához 

kiindulási alapot nyújtott Noury az esésérzékelés elveivel és módszereivel foglalkozó cikke 

[27], ebben azonban ő az eséseknek csak egy durva kategorizálását közölte, ez a később 

tárgyalt tanulórendszer betanításához szükséges tanítókészlet összeállításához nem lett volna 

kielégítő. Későbbi cikkében [28], mely módszert javasol az esésérzékelők osztályozására és 

értékelésére is, már több és jobban részletezett esés szcenáriót javasol. Noury e cikkéből [27] 

Yu hiányolta az esések jellemzését, és saját cikkében [39] jellemzi a fő eséskategóriákat. 

Lindemann [25] 3D gyorsulásmérővel végzett kísérleteinek eredményeit is néhány esés és 

nem-esés kategóriára bontva közli. A felsorolt szerzők által használt szcenáriókból kiindulva, 

eredményeiket, tapasztalataikat szintetizálva állítottam össze az eséshelyzetekből és kivédett 

eséshelyzetekből, illetve normál mindennapi tevékenységekből álló tanítási szcenáriók 

listáját. [1, 3] A nem-esés szcenáriók összeállításánál volt szükség a legtöbb szintézisre, mivel 

az említett cikkek elsősorban az esések érzékelésére koncentráltak, és bár szövegben 

egyetértenek abban, hogy szükséges a nem-esés szcenáriók használata (kiemelten azoké, 

melyek hasonlítanak az esésekhez, pl. leülés, lefekvés stb.), mindegyik csak néhány nem-esés 

szcenáriót sorolt fel, az említett szcenáriókból nem állított össze átfogó listát. 

Az elkészült listák természetesen nem teljesek, és nem is lehetnek azok, hiszen az 

eséseknek, és a mindennapi tevékenységeknek is gyakorlatilag korlátlan számú variációja 
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létezik. A listák célja csupán a fő „típusok” azonosítása és felsorolása, melyek alapján a 

készülő esésérzékelő rendszer már sikeresen tanítható lehet. 

1.3 A CARE projekt 

A „CARE - Biztonságos otthonok idős embereknek” az „Ambiens Rendszerekkel Segített 

Életvitel Közös Program” keretében futó kutatás-fejlesztési projekt. Az AAL Közös Program 

(Ambient Assisted Living Joint Programme, AAL JP) finanszírozását az Európai Bizottság és 

több európai ország közösen biztosítja.  

A CARE projekt célja egy idős emberek önálló életvitelét segítő, intelligens megfigyelő 

és riasztó rendszer létrehozása; olyan vizuális technológia kifejlesztése, amely nem túl drága, 

nem sérti a magánszférát, de kihasználja a vizuális megoldások előnyeit. A projekt keretében 

az osztrák AIT (Austrian Institute of Technology) biológiai mintára készített neuromorfikus 

vizuális érzékelője az Everon (biztonsági, riasztó és felügyeleti) rendszeréhez kapcsolva teszi 

lehetővé az idős emberek otthoni tevékenységének „észrevétlen” követését és elemzését. Az 

egyik legfontosabb pontja a fejlesztésnek, hogy a vizuális szenzor minél kompaktabb legyen 

(megkönnyíti a telepítést), és ne legyen túl szembetűnő. Az idősotthonokban végzendő tesztek 

lehetővé teszik a rendszer pontosságának és használhatóságának meghatározását, illetve a 

tényleges felhasználói vélemények, kívánságok és panaszok begyűjtését. 

A kutatás-fejlesztési projektet lebonyolító konzorcium hat tagot számlál négy 

különböző országból (Finnország, Németország, Ausztria és Magyarország); két kutatóintézet 

(AIT, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem), kisvállalkozások (SensoCube, 

Exrei / Everon) és végfelhasználók (Yrjö&Hanna, Senioren Wohnpark Weser GmbH). A 

CARE koncepciót a kiválasztott végfelhasználóknál  fogjuk demonstrálni és kiértékelni. A 

projekt 2009. július 1-én indult 30 hónapos futamidővel.  

1.4 ATC érzékelő 

Az új évezred kezdetével megjelent a vizuális érzékelőknek egy új fajtája. Ezek az ún. 

aszinkron időkontraszt (Asynchronous Temporal Contrast, ATC) érzékelők [16, 24] az emberi 

retinához hasonló módon működnek. Érzékelésük természete nagyban eltér a megszokott 

kamerákétól, ennek köszönhetően nagymértékben függetlenek a megfigyelt jelenet 

megvilágítottságától (1. ábra). A kimeneti sávszélesség a dinamikus képtartalomtól függ, 

azonban általában nagyságrendekkel kisebb a hagyományos képkocka alapú kamerákénál. Az 

érzékelő újfajta működési elvének legnagyobb előnye, hogy a természeténél fogva 

automatikus háttér szegmentációt valósít meg (2. ábra). 

 

1. ábra: Hagyományos kamera és ATC érzékelő 

„képe”  

 

2. ábra: Az ATC érzékelőbe „beépített” az 

automatikus háttér szegmentáció 

Természetesen ennek az újfajta érzékelőnek az egyedi működése nemcsak előnyökkel, 

hanem kihívásokkal is jár. Mivel az érzékelő kimenete szigorú értelemben véve nem kép, 

hanem időbélyeges digitális pixelcímek sorozata, a hagyományos zajcsökkentési és 

képfeldolgozási módszerek nem alkalmazhatók. Az alkalmazott technológiából fakadóan az 
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érzékelő által szolgáltatott adatok meglehetősen zajosak, így zajcsökkentés szükséges. A 

megszokott módszerek még képpé alakítás után sem szolgáltatnak kielégítő eredményt, a 

jelfeldolgozás eljárásainak közvetlen alkalmazása sem megoldás, mivel ezek nem veszik 

figyelembe, hogy végső soron egy „képet” szűrünk. Az érzékelő szokatlan természete a 

sajátosságaihoz illesztett új zajcsökkentő eljárások kifejlesztését teszi szükségessé.  

Az érzékelőben rejlő lehetőségek kihasználásához nem elegendő csupán a 

természetéhez illeszkedő zajcsökkentő eljárások kidolgozása, a lényegkiemelést is az érzékelő 

természetéhez kell illeszteni. Az aszinkron működés lehetővé teszi a feldolgozási terhelés 

egyenletesebb eloszlását, mivel az egyes adatpontok szekvenciálisan érkeznek. Az 

„egyidejűnek” elfogadott pontok összegyűjtését követően is sűrűbben mintavételezett 

adathalmazzal rendelkezünk. Ennek egyes jellemzőkre különösen jó hatása van, pl. a sebesség 

és gyorsulás típusú jellemzőkre, ahol a pozíciószámítások apró hibái is nagy eltéréseket 

okozhatnak. Ezzel a megnövelt pontossággal pedig idővel lehetővé válhatnak egyelőre nem, 

vagy csak nagyon nehezen megvalósítható alkalmazások, például esésérzékelés 

mellett/helyett predikció. 

1.5 Kitűzött célok 

Az értekezés az ATC érzékelők sikeres alkalmazásához szükséges képfeldolgozó 

algoritmusokkal és a jelenlegi felhasználási területükön tipikus problémák megoldásához 

szükséges tanulórendszer tervezésével foglalkozik. Munkámban a következő részfeladatokat 

tűztem ki célul: 

 Mivel az ATC érzékelő kimenetét meglehetősen zajosnak találtam, célul tűztem ki egy 

olyan szűrőalgoritmus megalkotását, mely ezeket a távoli, pontszerű zavarokat kellő 

szelektivitással és hatékonysággal távolítja el, ugyanakkor az adatpontokat is megőrzi. 

Elvárásom volt a kidolgozott zajcsökkentő algoritmussal szemben az is, hogy 

általánosan felhasználható legyen ATC érzékelős alkalmazásoknál, ne csak az 

esésérzékelésnél. 

 Célul tűztem ki a hatékony működés feltételeinek megteremtésére egy olyan 

algoritmuskészlet kidolgozását, mely a zajcsökkentett jelből kiindulva 

o az ATC érzékelő aszinkron természetéhez illeszkedve eseménytérben 

működik, így nem szükséges az érzékelő kimenetét hagyományos képpé 

konvertálni a további feldolgozás céljából, 

o kihasználja a jelpontok szekvenciális érkezését, 

o kihasználja az érzékelőnek a hagyományos kameráknál jobb időbeli 

felbontását,  

o tágabb felhasználásban viselkedési analízis feladatok, ezen belül pedig 

konkrétan az esésérzékelés megoldására alkalmas jellemzőket állít elő 

1.6 Választott módszerek és eszközök 

A projekt egyik célja az érzékelő továbbfejlesztése volt, ezért az AIT felelt. A 

lényegkiemelő algoritmusok és a tanulórendszer(ek) fejlesztéséhez, illetve a már kifejlesztett 

szűrőalgoritmus viselkedésének vizsgálatához már ezzel a továbbfejlesztett érzékelővel 

készített felvételeket használtam. A felvételeket az AIT munkatársai készítették; a tárolás 3D 

világkoordináta-rendszerben ábrázolt időbélyeges 3D események formájában történt. A 

vizsgálatok későbbi fázisaiban ezeket a felvételeket használtam. 

A rögzített adatok elemzéséhez, feldolgozásához, az algoritmusok és a 

tanulórendszer(ek) fejlesztéséhez MATLAB-ot használtam. 

A projekt során elkészült beágyazott rendszer számára az esésérzékelés C nyelvű 

implementációját a Microsoft Visual Studio 2008 keretrendszerrel készítettem el.  
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2 Tudományos eredmények 

2.1 Zajszűrés 

Az ATC érzékelők az alkalmazott technológia [16, 24] folytán jelentős zajjal rendelkeznek. 

Ez a zaj véletlen- és impulzusszerű, a jelenettől függetlenül jelentkezik, és egyébként 

változatlan, „üres” megfigyelt jelenet esetén is izolált „felvillanásokat” generál. 

Zajcsökkentésre különböző módszerek tárháza áll rendelkezésre, az egyszerű lineáris átlagoló 

szűrésen keresztül az egyszerűbb nemlineáris szűrőkön át (pl. mediánszűrés) az adaptív 

megoldásokig (pl. Kálmán szűrő), azonban ebben az esetben ezek egyike sem alkalmazható 

hatékonyan. Az ATC érzékelő aszinkron működésű, kimenete időbélyeges digitális 

(világosodás/sötétedés) pixelcímek sorozata. Természetesen laborkörülmények között 

lehetséges ezekből egyfajta „képet” előállítani, azonban ezzel elvész az aszinkron működés 

előnye. Ennek elkerülésére olyan algoritmus(ok)ra van szükség, melyek képpé alakítás nélkül, 

közvetlenül az érzékelő kimenetét feldolgozva képesek a jelet terhelő „pontszerű” megjelenő 

zajok kiszűrésére. Szintén követelmény az algoritmusokkal szemben, hogy erőforrásigényük 

(számítási kapacitás, memória stb.) ne zárja ki beágyazott rendszerben történő 

alkalmazásukat. 

2.1.1 A szűrendő zaj bemutatása 

Mielőtt rátérnék az algoritmus részletes vizsgálatára, egy konkrét példán keresztül 

bemutatom, hogy az ATC érzékelő kimenetében mi tekinthető jelnek és mi zajnak. A 3. ábra 

két ATC érzékelővel felvett jelenetnek egy-egy pillanatát mutatja. A képek az egy 

megfigyelési időablakon belül keletkezett események összegyűjtésével és képpé 

konvertálásával születtek.  

  
3. ábra: Jelpontok, zajpontok, és egyértelműen nem besorolható pontok bemutatása 

Jól látható, hogy az érzékelő „képe” meglehetősen zajos. A bal oldali ábrán különböző 

színnel jelöltem az egyértelműen a személy sziluettjéhez tartozó, annak mozgása által okozott 

eseményeket és az érzékelő zaját. Az olyan eseményeket is megjelöltem, melyekről nem lehet 

egyértelműen eldönteni, hogy zaj-e vagy jel.  

Az érzékelő csak változást lát, viszont már a ruha deformációit, illetve a test egyéb 

apróbb mozgásait is érzékeli a szenzor, így a sziluett belsejében is lehetnek érvényes 

események. Amennyiben ezek közelében esik az érzékelő zaj, gyakorlatilag nem lehet 

megkülönböztetni ezektől az eseményektől, viszont ezek a zajesemények a további 

feldolgozást csak alig, vagy egyáltalán nem zavarják.  
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Szintén nehéz megkülönböztetni a sziluett széléhez nagyon közeli, de kívül eső pontok 

esetében, hogy ezek jel vagy zajesemények. Szerencsére az ilyen, a tényleges sziluetthez 

nagyon közeli zajesemények a későbbi lényegkiemelés szempontjából nem, vagy csak alig 

zavaróak. A későbbi feldolgozás minőségét jelentős mértékben a tényleges körvonaltól 

közepes távolságú, illetve messzi (zaj)események ronthatják. 

A jobb oldali ábra egy székből felállás egy pillanatát mutatja. Ebben az esetben 

(elegendő tapasztalattal) az összes eseményről egyértelműen eldönthető, hogy jel-e vagy zaj; 

ezen az ábrán a ruha deformálódása nem generált eseményeket, az alakot határoló körvonalon 

belüli összes esemény egyértelműen zaj. 

2.1.2 A szűrő algoritmus bemutatása 

Az algoritmus rövid leírása [1, 4, 5]: 

1) Definiálunk egy megfigyelési időablakot, és csak az ezen belül beérkező eseményeket 

vesszük figyelembe. Így csak az „egyidejű”, illetve közel egyidejű eseményekkel kell 

foglalkoznunk. 

2) Az érzékelő felületnek megfelelő képteret azonos méretű részekre, ún. „vödrökre” 

osztjuk. A szenzortól a megfigyelési időablakon belül érkező eseményeket 

belehelyezzük a képtérbeli pozíciójának megfelelő vödörbe. 

3) A következő lépés az előszűrés. Minden egyes vödörre megszámoljuk a vödörben, 

8 szomszédjában, és az előző megfigyelési időablak e vödreiben lévő eseményeket. 

Azokat a vödröket, melyeknél ezek száma nem ér el egy minimumszintet, eldobjuk.  

4) Ezt követi a részletes szűrés. Csak a megmaradt eseményeket szűrjük tovább: A 9 

szomszédos vödörben az összes eseményt megvizsgáljuk, és a távoli, elszigetelt 

eseményeket eltávolítjuk. A megmaradt eseményeket továbbengedjük további 

feldolgozás céljából. 

5) Ezt az eljárást végrehajtjuk az összes vödörre. 

Az általam javasolt szűrő több előnnyel is rendelkezik. Az első és egyik legnagyobb 

előnye, hogy nem szükséges az eseményeket a szűréshez képpé transzformálni, és így nem is 

szükséges helyet foglalni az amúgy meglehetősen ritka mátrix számára. Az algoritmus a 

beérkezett eseményeket a megfelelő vödörbe helyezi, listákban tárolja, és számon tartja a 

vödrök tartalmát. A paraméterek helyes megválasztásával az előszűrés a vödrök jó részét 

eltávolítja, így jelentősen csökkenhet a feldolgozandó pontok száma, és így a számításigény. 

A tényleges szűrés sem számítja ki az összes pont összes ponttól vett távolságát, csupán az 

adott megfigyelési ablakba eső, az előszűrés által meghagyott pontokat veti össze egymással. 

Ezek a tulajdonságok a szűrőt különösen vonzóvá tehetik beágyazott alkalmazásoknál. 

2.1.3 Az eseményszűrő összehasonlítása más szűrőkkel 

Az általam javasolt szűrőalgoritmust összehasonlítottam több, pontszerű zajok szűrésére 

alkalmas szűrőeljárással (4. ábra). Az ábrán látható „Érzékelő szűretlen jele” kép az egy 

megfigyelési időablakon belül keletkezett események összegyűjtésével és képpé 

konvertálásával született. A hagyományos szűrő képek a az így nyert képen futtatott szűrések 

eredményei. Az „Eseménytér szűrővel szűrt jel” és a „PCL …” képek az eredeti események 

szűrése után megmaradt, az eredetivel azonos megfigyelési időablakba eső események 

összegyűjtésével és képpé konvertálásával születtek. 

Az algoritmusom eseménytérben működik, közvetlenül alkalmazható, így nincs szükség 

konverzióra Mint ezen az egyszerű példán jól látható, a szenzorzaj nagy részét eltávolítja, 

miközben a vizuális jelpontnak ítélhető pontok közül csak néhányat távolít el hibásan. A 

megmaradó zajpontok a hasznos jelenettartalmat képviselő alakhoz közel helyezkednek el, 

így a későbbi feldolgozást csak kisebb mértékben zavarják. 
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4. ábra: Szűrők összehasonlítása 
A pontszerű zajok kiszűrésének standard eszközei a q-kvantilis szűrők. Ezek közül a 

2-kvantilis (medián), 4-kvantilis (kvartil), és 3-kvantilis (tercil) szűrőkkel végeztem 

összehasonlítást.  

A morfológiai műveletekkel történő szűrésnél a 3 dilatáció és 4 erózió nyújtott 

elfogadható eredményt. A távoli zavarpontok elnyomása jobb, viszont több jelpontot távolít 

el. 

Az utolsó két szűrő a Point Cloud Library függvénykönyvtár része. Az algoritmusom 

publikálása [5] után megjelent PCL algoritmus [34] eléggé hasonló módon működik. A 

statisztikai elveken alapuló szűrő kétszer végigiterál minden ponton. Először kiszámítja 

minden pontra a legközelebbi k szomszédhoz képest az átlagos távolságot, majd ezek 

átlagából és szórásából kiszámít egy küszöbtávolságot. Másodszor eltávolít minden pontot, 

melynek a legközelebbi k szomszédjához mért átlagos távolsága nagyobb, mint a kiszámított 

küszöbérték. A szűrő teljesítménye közel azonos az általam javasolt algoritmus 

teljesítményével, viszont számításigénye nagyobb. A szomszédok számán alapuló szűrő 

megszámolja, hogy a vizsgált ponttól adott távolságon belül hány pont helyezkedik el, és ha 

ez a szám eléri a beállított küszöbszintet, akkor megtartja a pontot, ellenkező esetben 

eltávolítja. Ez a szűrő is viszonylag jól teljesít, a zajpontok nagy részét elnyomja, és a 

jelpontokat is megfelelő mértékben őrzi meg. A későbbi feldolgozásnál gondot okozhat, ha 

távolabbi zajpontok megmaradnak, mint ennél a példánál, mivel ezek pl. egy határoló 

négyszög vagy henger számítását jelentősen zavarhatják. 

A példa illusztrálja, hogy az általam javasolt szűrő az összehasonlított szűrőkkel 

összemérhető, vagy jobb teljesítménnyel rendelkezik. A hagyományos szűrőkkel ellentétben 

nem szükséges az események képpé konvertálása, a Point Cloud Library függvénykönyvtár 

szűrőinél pedig kisebb a számításigénye. 

A bemutatott szűrő felhasználása nem csak az esésérzékelésre korlátozott. A szűrő nem 

használ az esésérzékelésre specifikus feltevéseket, az alkalmazás követelményeihez a 

paraméterekkel igazítottam. A szűrő megfelelően hangolt paraméterekkel más feladatoknál is 

alkalmazható lehet.  

A szűrő alkalmazása nem feltétlenül korlátozott ATC érzékelős alkalmazásokra; Ha az 

érzékelő jeléből valamilyen módszerrel olyan események állíthatók elő, melyeket a követni 

kívánt objektum/személy okoz, és a (kvázi) változatlan háttér nem okoz eseményeket, akkor a 
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szűrő alkalmazható. A szűrő több objektum együttes megjelenése esetén is működőképes 

marad, ekkor biztosítani kell a különböző objektumokhoz tartozó eseményfelhők 

szegmentálását, és az objektumokhoz tartozó eseményfelhők szeparáltan szűrhetők. Az 

objektum(ok) várható sebességéhez az időablak állításával lehet a szűrőt hangolni. Az 

objektum(ok) várható méretéhez a vödörméret és a küszöbszint segítségével lehet igazodni. 

Egy lehetséges eltérő alkalmazása az érzékelőnek és a szűrőalgoritmusnak pl. 

autópályán a forgalom figyelése; az elhaladó autók számolása. (Megfelelő jellemzőkkel akár a 

típusok elkülönítése is lehetséges lehet, pl. személyautó/kisteherautó/teherautó/kamion.) Egy 

másik lehetséges alkalmazás lehet pl. stadionok metróállomásánál a túlzsúfoltságból eredő 

balesetek elkerülésére egy beléptető rendszert vezérlő emberszámláló, amely csak annyi 

embert enged egyszerre be az vágányhoz, amennyi a szerelvényre egyszerre felfér.  

A szűrőhöz kapcsolódó kutatásomból fogalmaztam meg az 1. tézist: 

Első Tézis 

Új zajcsökkentő eljárást dolgoztam ki, amely ATC (Asynchronous Temporal 
Contrast) érzékelőtől származó adatokra alkalmazva, az érzékelő aszinkron 
természetét megőrizve, on-the-fly módon távolítja el a pontszerű zajokat az 
időbélyeges címesemények sorozatából, ezáltal a képből pontszerű zajok 
szűrésére alkalmas hagyományos népszerű szűrőkkel összemérhető 
zajcsökkentést ér el, ugyanakkor azokhoz képest nagyobb arányban őrzi 
meg a jelpontokat. [1, 4, 5] 

 

2.2 Lényegkiemelés 

Az érzékelőben rejlő lehetőségek kihasználásához szükséges, de nem elegendő csupán a 

természetéhez illeszkedő zajcsökkentő eljárások kidolgozása. A zajcsökkentést követő 

lényegkiemelést is az érzékelő természetéhez kell illeszteni.  

Az esés jelensége több módon is jellemezhető, a módszerek egy része szükségessé teszi 

egy bizonyos pont követését a jellemző számításához. A lehetséges pontok közül a 

legegyszerűbben megvalósítható a legmagasabb pont (LP) követése, azonban a pont által leírt 

pálya nem folytonos, és a szakadás komoly nehézségek okozója a sebesség és gyorsulás 

figyelésénél. A másik lehetséges pont a test tömegközéppontja (TKP), Fu és munkatársai is e 

pontot követték [16]. Számítása szintén egyszerű, és pályája „jobban folytonos”. Érdekes 

lehetőség még pl. a fej tömegközéppontjának követése, mivel a fej mozog esés közben a 

legnagyobb sebességgel, azonban ehhez szükséges lenne a fej szegmentálására, amely ATC 

érzékelő jellel nehézkes, és a növekedett számításigényt nem indokolja az elérhető eredmény.  

Az esés folyamata négy fő fázisra osztható: esés előtti fázis, kritikus fázis, esés utáni 

fázis, és talpra állás. A kritikus fázisban az alany a stabil helyzetből kibillent, a test hirtelen, 

kontrollálatlanul mozog a talaj felé. A fázist a talajjal történő (végső) ütközés zárja [28]. E 

fázis több előnnyel is kecsegtet. Wu [38] mérési eredményekre támaszkodva megmutatta, 

hogy ebben a szakaszban a sebességek és gyorsulások háromszor akkorák, mint bármely más 

kontrollált mozgás esetén, így akár a fázis kezdetén már érzékelhető az esés. A fázis végén a 

talajba csapódáskor jelentős gyorsulás lép fel. Lindemann [25] egy hallókészülék tokjába 

épített 3D gyorsulásérzékelőt és mérte az normál tevékenységek és esések közben fellépő 
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gyorsulásokat. A rendelkezésre álló irodalmat és eredményeket, előnyöket és nehézségeket 

figyelembe véve a kritikus fázis érzékelésére alapoztam a megvalósított esésérzékelést. 

A kritikus fázis azonosítására több jellemző is használható. Az egyik legegyszerűbb 

indikátor a magasság (pl. [16]). A jellemző hátránya, hogy nem különböztethető meg minden 

szokványos tevékenység az eséstől, pl. a leguggolás, leülés, vagy lefekvés hamis besorolást 

okozna.  

A követett pontok függőleges sebessége és gyorsulása egy másik lehetséges, elterjedten 

használt jellemző [13, 14, 16, 27, 32, 33, 38]. Az esések nagy részénél megfigyelhető egy 

kvázi szabadeséses szakasz, ezt többen is megerősítették, pl. Noury is [27, 28]. Wu kutatásai 

során [38] azt találta, hogy az esés során a sebesség és gyorsulás nagymértékben eltér a 

normális mindennapi tevékenységek során tapasztaltaktól. Sajnos némely szokványos 

mozdulatsor, mint pl. a lefekvés, ezzel is nehezen különböztethető meg az eséstől. Li [23] 

kontextus információ bevonását javasolta a probléma kiküszöbölésére, de ez szükségessé teszi 

a rendszer kalibrálását beüzemeléskor. A megvalósított rendszerben mind a sebesség, mind a 

gyorsulás esetén nagyon határozott impulzusok figyelhetők meg az esés során (5. ábra a, b). 

Az esés kezdetén jelentkező markáns negatív tüskét két jelenség okozza / okozhatja. Mint 

tudjuk, az esés általában egyensúlyvesztéssel indul. Ekkor az egész test mozog, az érzékelt 

sziluett jelentősen változhat, ez már a tényleges esés szakasz előtt is okozhat ilyen 

impulzusokat a TKP sebesség és gyorsulás jellemzőiben. A jelenség az esés probléma 

megoldása szempontjából egyáltalán nem káros, sőt, már a tényleges esés folyamat elindulása 

előtt jelzi/jelezheti a potenciális eséshelyzetet. A tényleges esés első pillanataiban az egész 

test a talaj felé mozog, tehát a koordinátarendszer szempontjából negatív irányba, így ez 

negatív sebesség, illetve gyorsulás formájában jelentkezik. A negatív impulzus pozitív 

„párját” a becsapódás közbeni gyorsulás okozza. (Ekkor a karok és/vagy lábak magasabb 

pozícióba kerülhetnek a fejnél, ekkor a LP átvált ezekre, ami újabb impulzusokat okozhat.) 

Az is megfigyelhető továbbá, hogy a TKP sebesség és gyorsulás grafikonjában nem-esés 

során is megfigyelhetők ezek az impulzusok. A tényleges felvételt vizsgálva deríthető fény 

erre a jelenségre, melynek oka nagyon hasonló a közvetlenül az esés előtt jelentkező 

impulzusokéhoz. Mivel az érzékelő csak a mozgást érzékeli az alany érzékelt sziluettje 

jelentősen változhat, pl. amikor álló helyzetből elindul és a lábak is elkezdenek mozogni. 

Ekkor a TKP hirtelen helyet változtat, és ez egy sebesség, illetve gyorsulás tüske formájában 

jelenik meg. Ez a probléma ruhán vagy testen viselt gyorsulásmérő eszközöknél nem 

jelentkezik, azonban azokat hordani kell. Az optikai érzékelőt nem kell viselni, passzív 

módszer, melyek alkalmazása idős emberek felügyeletét szolgáló rendszerekben preferált. 

 

5. ábra LP és TKP függőleges és abszolút sebessége és gyorsulása esés előtt és közben 

A teljes sebesség- és gyorsulásvektor is jelentős információt hordoz (5. ábra c, d). A 

sebességvektor hirtelen, nagymértékű változása feltehetően szokatlan esemény jele. Ez lehet 

egy esés közben valamilyen tárggyal, vagy az esés végén a padlónak ütközés. A sebesség és 

gyorsulás könnyen mérhető hordható eszközökkel (pl. Bourke is ilyen eszközökkel dolgozott 

[13, 14]), azonban optikai érzékelőkkel a számításuk már nehezebb, bár Wu [38], Nait-Charif 

[26] és Rougier [31, 32] is demonstrálta, hogy lehetséges. Optikai eszközökkel a mért értékek 

is zajosabbak, ezt az alkalmazásnál figyelembe kell venni. A teljes sebesség- és 
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gyorsulásvektort is figyelve olyan esések is észlelhetők lehetnek, melyek csak a függőleges 

komponens alapján nem azonosíthatók (pl. ájulás).  

Hasznos jellemző lehet még a sziluett határoló doboza. Két dimenzióban gondolkodva, 

ha a magasság-szélesség arány nagy, akkor a figyelt személy valószínűleg áll, ha kicsi, akkor 

fekszik. Anderson [12] ez alapján dolgozott ki esésérzékelőt. Ennek előnye, hogy minden 

fekvő helyzetben végződő esést potenciálisan érzékel, azonban sok mindennapi tevékenységet 

is esésnek jelezne, azonban ez más jellemzők egyidejű vizsgálásával kiküszöbölhető lehet. 3D 

adatok esetén a határoló doboz nem feltétlenül a legjobb megoldás. Ekkor 3 oldallal és 3 

oldalaránnyal kell számolni, ami felesleges, mivel számunkra lényegtelen a fekvés iránya, 

csak a ténye érdekes. Határoló téglatest helyett függőleges határoló henger (HH) használatát 

javasoltam [1, 3, 4, 5], így már csak annak magasságával és átmérőjével, illetve ezek 

arányával (HHA) kell számolni. Az esést a HHA jelentős és hosszú távú csökkenése kíséri, 

tehát ez a jellemző jó indikátora lehet az esésnek. Önmagában alkalmazva azonban ez sem 

nyújtana kielégítő teljesítményt, mivel ez a csökkenés nem csupán eséskor, hanem 

szokványos tevékenységek közben is megfigyelhető.  

Jellemzőként használható még az egyidejűleg érzékelt események száma. Az esés során 

fellépő hirtelen, gyors változások sok eseményt generálnak az érzékelőn. Ez is az esés egyik 

jele, de más normális tevékenység is generálhat nagyszámú egyidejű eseményt (pl. testedzés, 

ideges járkálás, heves tüsszentés vagy köhögés stb.). Ezzel ellentétben az események alacsony 

száma a tevékenység hiányát jelöli. Ezzel csökkenthető a hibás riasztások aránya.  

Az esésérzékeléshez hasznos jellemző lehetne még a fej és a törzs relatív helyzete, 

alkalmazása azonban nem praktikus, mivel jelenleg a fej és törzs megkülönböztetése ATC 

érzékelővel, segédeszközök nélkül túl nagy kihívás. Többen is próbálkoztak a testtartás 

analizálásával [22, 23, 29]. Míg Nyan [29] a test dőlésszögét próbálta esésérzékelésre 

használni, Juang [22] a test sziluettjével és neurális fuzzy hálózattal próbált testtartások 

alapján esést érzékelni. Amennyiben ATC érzékelőre sikeresen adaptálható, és ATC érzékelő 

jeleivel is használhatónak bizonyul, értékes és ígéretes része lehet egy jövőbeni esésérzékelő 

rendszernek. A rendelkezésemre álló érzékelő technikai jellemzői és pozícionálása nem tette 

lehetővé e technika alkalmazását. Nyan megközelítése, bár laborkörülmények között 

működőképes, csak markerek viselésével az, így élő környezetes, mindennapi használatra 

nem alkalmas. E probléma az összes, különböző testrészek (pl. törzs és combok) relatív 

pozícióját és orientációját használó megközelítés (pl. [23, 29]) használhatóságát korlátozza 

mivel ezen információk általában csak viselt optikai markerek segítségével szerezhetők meg.  

A különböző lehetséges jellemzők előnyeit és hátrányait figyelembe véve az általam 

javasolt esésérzékelő rendszer [1, 2, 3, 4, 5] a következő jellemzőket használja (6. ábra): a 

legmagasabb pont (LP) és a tömegközéppont (TKP) pozíciója, sebessége és gyorsulása, a 

határoló henger (HH) és a magasság átmérő aránya (HHA) és az események pillanatnyi száma 

(#). Az események pillanatnyi számának használata fontos, mivel így elkerülhető, hogy 

azokban a helyzetekben, amikor az érzékelő eseményrátája túl alacsony, és túl kevés egyidejű 

esemény van hibás következtetéseket vonjunk le. Ha az események pillanatnyi száma túl 

alacsony, a számolt adatok/jellemzők megbízhatósága erősen kérdéses. Az ilyen típusú hibák 

elkerülése végett az általam megvalósított rendszer pl. az ilyen helyzetekben az összes 

jellemző számítását leállítja és az összes jellemzőt 0-ba állítva is jelzi a tiltást. 

Természetesen az itt felsoroltakon kívül is számos más jellemző létezik. Különböző 

alkalmazások számára más jellemzők lehetnek a legmegfelelőbbek, azonban az összes 

lehetséges jellemző felsorolása és vizsgálata meghaladja ezen értekezés kereteit. 
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6. ábra: Esésérzékelés algoritmuskészlete és adatáramlás 

 

2.2.1 Előfeldolgozás 

Az előzetes kísérleteim alapján azokat az eseményeket kell elfogadni egyidejűnek, 

melyek egymáshoz viszonyítva 10ms-on belül következnek be. A kísérletek során az is 

kiderült, hogy ha a „lassú” eséseket (pl. szinkóma) is érzékelni kell, akkor 2 másodpercnyi 

időintervallumot kell megfigyelni, így a neurális hálózatnak 200 jellemzővektort kell 

egyidejűleg feldolgoznia. A neurális hálózat input vektorát az egymást követő 

jellemzővektorok felfűzésével kapjuk. A korábban bemutatott jellemzők által alkotott 

jellemzővektor eredeti mérete 33, azaz a neurális hálózat input vektora így 6600 méretű lett 

volna.  

Ez elfogadhatatlanul magas, ekkora input vektor esetén a neurális hálózat mérete 

könnyen elszabadulhat, a szinaptikus súlyok nagy száma miatt a hálózat gyakorlatilag 

taníthatatlanná válhat. Csökkenteni kellett a jellemzővektor méretét, és a szükséges vektorok 

számát. Mivel az esés érzékelésének szempontjából az esés horizontális iránya közömbös, 

első lépésben a jellemzők koordinátáit hengeres koordinátarendszerbe (r, ϴ, z) 

transzformáltam. Ezt követően a jellemzőkből megtartottam a pozíció, sebesség és gyorsulás 

jellemzők függőleges (z) komponensét, a sebesség és gyorsulás jellemzők magnitúdó 

komponensét (r), a határoló henger meghatározó méreteit és ezek arányát, és a bekövetkezett 

T3DEk számát.  
A 2 másodperces megfigyelési intervallum nem csökkenthető, különben nem lehetne a 

lassú eséseket azonosítani. A mintavételezés ritkítása sem lehetséges, mivel így a sebesség és 

gyorsulás jellemzőben jelentkező esésekre karakterisztikus tüskék elveszhetnének. Mivel nem 

csökkenthető sem a megfigyelendő időtartam, sem a mintavételezés frekvenciája, 

megvizsgáltam, hogy a teljes megfigyelt időtartamon szükséges-e a magas mintavételi 

frekvencia, vagy csak egy részén. Megfigyeltem, hogy a gyors eséseknél bekövetkezett 

leggyorsabb változások (sebesség és gyorsulás jellemzőben jelentkező tüskék) is lezajlanak 

10 mintán (100 ms) belül, a lassabb eséseknél, és a többi jellemzőnél nem szükséges ez a 

nagy felbontás. Az esésérzékeléshez jól illeszkedő új mintavételezési sémát a 7. ábra 

szemlélteti.  

 



Srp Ágoston Mihály - Az esésérzékelés feladat megoldása aszinkron időkontraszt-érzékelő alkalmazásával 

Tézisfüzet 13 / 24 
 

7. ábra: A feldolgozandó minták számának csökkentésére alkalmazott mintavételezési séma 

Ezekkel a változtatásokkal sikerült a neurális hálózat input vektorának méretét az eredeti 

6600-ról 266-ra csökkenteni. 

A bemutatott jellemzők, bár az esésérzékeléshez választottam őket más 

viselkedésminták észlelésére is alkalmasak. Segítségükkel megvalósítható például egy 

aktivitásmonitorozás, így automatikusan ellenőrizhető illetve azonosítható, hogy a felügyelt 

idős személy pl. eleget mozog-e, felkelt-e az ágyból, elaludt a TV előtt, stb.  

A jellemzők eltérő, nem időskori felügyelettel kapcsolatos alkalmazásban is 

használhatók lehetnek. Börtönökben nehéz helyzetet teremt a fegyencek folyamatos 

felügyeletének szükségessége és a fegyencek valamilyen szintű magánszférához való joga 

közötti ellentét. Az ATC érzékelő segítségével pl. megoldható lehet a börtönökben a közös 

használatú (pl. udvar, ebédlő, könyvtár, stb.), de akár a magánszféra szempontjából kritikus 

terek (pl. WC, zuhanyzók, stb.) automatizált és anonim felügyelete. Ezen alkalmazásoknál is 

viselkedésmintákat kell felismerni, „csupán” az azonosítandó minta más. Természetesen 

szükséges lehet a már bemutatott jellemzők további jellemzőkkel történő bővítése. 

A lényegkiemeléshez kapcsolódó kutatásomból fogalmaztam meg az 2. tézist: 

Második Tézis 

Olyan algoritmuskészletet dolgoztam ki, amely eseménytérben működve, 

ATC érzékelők zajcsökkentett jeléből, a jelsorozat hagyományos képpé 

alakítása nélkül, az egyes adatpontok szekvenciális érkezését kihasználva, 

az esésérzékelés probléma megoldásához szükséges további feldolgozásra 

alkalmas jellemzővektorok sorozatát állítja elő.  [1, 2, 3, 4, 5] 
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3 Tanulórendszer 

Manapság egyre több olyan képfeldolgozási problémával találkozunk, ahol a 

hagyományos, algoritmikus módszerek nem vagy nem kellő hatékonysággal alkalmazhatók. E 

problémák között találkozhatunk olyanokkal is, melyeket mi magunk meg tudunk oldani, 

azonban a megoldás menete nem írható le algoritmikusan. A tanulórendszerek ezekben az 

esetekben alkalmazhatók, amennyiben kellő mennyiségű „példát” tudunk összegyűjteni, 

osztályozási problémánál például az egyes osztályokról. Így olyan problémák is megoldhatók 

lehetnek, melyeknek mi magunk sem tudjuk a megoldását. 

3.1 Tanuló és tesztelő adatkészlet 

Tanulórendszerek alkalmazásánál a rendszer tanításához használt adatkészlet erősen 

befolyásolja a végeredményt. Jó minőségű tanító adatkészlettel a kiválasztott tanulórendszer 

általában jó eredménnyel tanítható, míg rosszul összeállított, vagy rossz minőségű 

adatkészlettel a siker esélye csekély.  

A tanító és tesztelő adatkészletet a korábbi fejezetben már említett eséshelyzetek és 

mindennapi tevékenységek listája alapján állítottam össze. A lista alapján készített felvételek 

életszerűek, nem csupán magát az esést tartalmazzák, hanem az azt megelőző tevékenységet 

is. Az álló helyzetből történő esést tartalmazó felvételeknél az alany besétál a megfigyelt 

területre, majd ott elesik; ágyból történő esésnél a személy fekszik az ágyon, majd pl. felkelés 

közben leesik stb. Ennek következtében az adatkészlet még a dedikált nem-esés helyzetek 

nélkül is kiegyensúlyozott. Az azonos szcenáriót rögzítő különböző felvételek eltérő 

pozícióból, eltérő megvilágítások mellett (120 és 335 lux között) készültek. A teljes rögzített 

készlet 467 esés szcenárióból és 50 nem-esés szcenárióból áll. A tanító és teszt adatkészlet 

szétválasztása „tematikusan” történt, minden típusból kilencet a tanító adatkészletbe soroltam 

(ezek mentén a tanító adatkészlet 9 nagyobb azonos tematikus tartalommal rendelkező 

egységre bomlik), egyet pedig a független tesztkészletbe [1].  

3.2 Neurális hálózat tanítási módszerek 

A neurális hálózatok tanítására számos algoritmus létezik. Mivel munkám során a 

MATLAB programot használtam, a programban rendelkezésre álló tanító algoritmusok közül 

választottam. Seifert [35] az igazán nagy léptékű neurális hálózatok tanítását vizsgálta. 

Megállapította, hogy nagyon nagy neurális hálózatok alkalmazásánál, a kisebb hálózatokra 

igaz szabályok és tapasztalatok érvényüket vesztik. Eredményei szerint a hagyományos 

tanítási algoritmusok teljesítménye élesen és jelentősen csökken, már ha egyáltalán 

alkalmazhatók maradnak. Az előzetes vizsgálatok során a különböző tanítási módszereket 

vizsgáltam, hogy megállapítsam, ennél a konkrét feladatnál melyik nyújtja a legjobb 

teljesítményt. A Seifert által javasolt másodrendű módszerek (Kvázi-Newton, Levenberg-

Marquardt) esetén egyetlen iteráció sem volt futtatható, a rendelkezésre álló memória (4 GiB) 

nem volt elegendő. Az adaptív tanulási rátát és momentumot használó legmeredekebb 

gradiens módszer nem konvergált. Seifert szerint a konjugált gradiens módszerek nagyléptékű 

hálózatok esetén is kielégítő teljesítményt nyújtanak, ezt saját tesztjeim is igazolták. A 

konjugált gradiens alapú módszerek közül a ún. Fletcher-Reeves Update, az ún. Polak-Ribiére 

Update, és a skálázott konjugált gradiens (Scaled Conjugate Gradient, SCG) módszereket 

vizsgáltam részletesen. A vizsgált módszerek közül a teljes tanító adatkészletet használva 

csak az SCG módszer maradt alkalmazható, és ekkor is elfogadható teljesítményt nyújtott. [1] 
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3.3 Neurális hálózat struktúra 

A neurális hálózat struktúrájának meghatározása kulcsfontosságú a tervezési 

folyamatban. A megfelelő struktúra megtalálása időigényes, hosszadalmas feladat, mivel csak 

a betanított hálózaton ellenőrizhető. Bár léteznek formális módszerek a struktúra 

meghatározására, ebben a lépésben továbbra is nagy szerepet játszik a mérnöki tapasztalat, az 

intuíció és a szerencse.  

A különböző neurális hálózatok teljesítményének összehasonlítása történhetett volna 

egyszerűen az átlagos négyzetes hiba alapján, de ez a módszer egyenlő súllyal kezeli a hamis 

pozitív és fals negatív tévedéseket. Az esésérzékelés problémában azonban egy hamis pozitív 

jelzés (amikor a neurális hálózat esést jelez, amikor valójában nem történt esés) bár törekedni, 

hogy számuk minél alacsonyabb legyen, nem olyan súlyos hiba, mint a fals negatív (amikor a 

neurális hálózat nem jelzi az esést). Ennek fényében a neurális hálózatok teljesítményének 

mérésre az átlagos négyzetes hibából kiindulva a számítást súlyozással egészítettem ki. A 

hibamérce algoritmikus leírását az (1) egyenletcsoport adja. A leírás egyszerűsítése érdekében 

használom a „ .
2 
” operátort, mely a vektor elmeinek elemenkénti négyzetre emelését jelöli. 

esés:      (         ) 
  

nem-esés:       (           ) 
  

konfidencia:        (            ) 
   

     
∑ [(   ( )      ( )        ( ))  (         ( ))]
 
   

     ∑     ( )
 
   

 

(1) 

A neurális hálózatok teljesítményének objektív összehasonlítását segítő hibamérce 

birtokában folytattam a struktúra vizsgálatát. A rétegek aktivációs függvényeit {tansig tansig 

logsig purelin} elrendezésben rögzítettem. A kimeneti réteg neuronjainak számát 

meghatározza a kimenetek száma. Az egyik részcélként kitűzött beágyazott rendszerben 

történő alkalmazhatóság elérése végett törekedtem a 3. réteg neuronjainak számát 

minimalizálni, és első lépésben a kimeneti réteg méretéhez rögzítettem, így ez is két neuront 

tartalmaz. A másik két réteg neuron számának meghatározására 15x15-ös rácsos keresést 

végeztem, 20-as lépésekkel, a jól bevált keresztkiértékelés módszerét alkalmazva. Ahogy 

korábban már ismertettem, a rendelkezésre álló tanító készlet 9 tematikus egységből állt, így 

9-szeres keresztkiértékelést végeztem. 

A lineáris kimeneti réteg alkalmazásával a kimenet nem korlátozott a 0-1 tartományra. 

Mivel a klasszifikáció szempontjából nem káros, ha az esés kimenet nem-esés bemenetnél 

kisebb, mint 0, illetve esés bemenetnél nagyobb, mint 1 (és a nem-esés kimenet esetén 

fordítva), a hibamércének sem kellene ezt büntetnie. Ennek érdekében a hibamérce 

alkalmazása előtt olyan tört-lineáris függvényt alkalmazok a neurális hálózat kimeneteire, 

mely 0 és 1 között 1-es meredekséggel lineáris, 0-nál és 1-nél pedig szaturálódik. 

A már részletezett eljárás alapján megítélésem szerint a teljesítményt és számítási igényt 

is számításba véve
1
 kiválasztottam 5 „jó” teljesítményű neurális hálózatot, ezeket használtam 

a különböző lehetséges döntési stratégiák vizsgálatára. Mivel két kimenet áll 

rendelkezésünkre (és ezek nem korrelálnak 100%-osan) különböző lehetőségek közül 

választhatunk a végső döntés meghozatalánál. Öt különböző döntési stratégiát (1. táblázat) 

vizsgáltam. 

1. táblázat: A vizsgált döntési stratégiák 

                                                      
1
 Mivel az első rétegbeli neuronok száma jelentősen befolyásolja a számításigényt, teljesítményben közeli 

hálózatok esetén, ha szempont a beágyazott alkalmazhatóság, célszerű az alacsonyabb neuronszámút választani 
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# Döntési stratégia 

1          

2             

3         
           

 } 

4      (       )      

5      (       )  (  |            |)      

A döntési stratégiák összehasonlítását az ún. Receiver Operating Characteristic (ROC) 

görbe segítségével végeztem el. Ez egy grafikonon ábrázolja a valós pozitív arányt és hamis 

pozitív arányt; a vízszintes tengely az hamis pozitív arány, ami a rendszer szelektivitása; a 

függőleges tengely a valós pozitív arány, ami a rendszer érzékenysége. 

  

8. ábra: A különböző döntési stratégiák és neurális hálózatok ROC görbéi 

Az ROC görbe vizsgálata alapján (8. ábra, bal oldal) a 4. stratégia használata mellett 

döntöttem. Ez a stratégia jó aránnyal érzékeli az eséseket, elfogadható hamis pozitív arány 

mellett. Az utolsó vizsgálat során az 5 lehetséges neurális hálózatot hasonlítottam össze a 

döntési stratégiák eredményeinek átlagolásával (8. ábra, jobb oldal). Az ROC görbe alapján, 

bár a legjobb esés-felismerési képességgel a 3. neurális hálózat rendelkezik, ennek a 

legmagasabb a hamis pozitív aránya is. Az 2, 4, és 5. hálózatok hamis pozitív aránya a 

legalacsonyabb, viszont a valós pozitív arányuk is. A legjobb kompromisszumos 

megoldásnak végül az 1. hálózat bizonyult. 

A fejezetben megmutattam, hogy neurális hálózattal sikeresen megvalósítható a 

megbízható, robusztus esésérzékelés. A kiválasztott hálózatok jól általánosítottak, korábban 

nem tapasztalt szcenáriók esetén is minden fajta eséstípust jó aránnyal ismertek fel, és a 

hibásan esésnek osztályozott nem esések aránya is viszonylag alacsony volt. 

3.4 SVM tanítás 

A neurális hálózat nem az egyetlen lehetséges tanuló rendszer, mely képes a feladat 

megoldására. Az ún. Support Vector Machine (SVM) egy felügyelt tanítási módszer, 

klasszifikálásra és regresszióra is használható. Az eredeti, 1963-ban Vapnik által javasolt 

hipersík algoritmus lineáris klasszifikátor volt. A manapság elterjedt SVM bináris 

klasszifikátor, Vapnik algoritmusának kiterjesztése nem-lineáris modellekre.  

A MATLAB által nyújtott leghatékonyabb módszer az SVM-ek tanítására kvadratikus 

programozást (Quadratic Programming, QP) használ. Ez a módszer 8*(N+1)
2
 bájtnyi  
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folyamatos memóriát igényel. A tanító adatkészlet első „kilencede” 67527 példából áll, így a 

tanításhoz már ennél a részkészletnél is ~33.97 GB folyamatos memória lenne szükséges. Így 

a kvadratikus programozást használó tanítási módszert nem állt módomban használni, helyette 

az ún. „Sequential Minimal Optimalization” (SMO) módszert használtam. E módszernél a 

memóriahasználat az ún. „kernelcachelimit” opció segítségével kézben tartható. Az SMO 

módszert használó SVM tanítást befolyásoló paraméterek a választott kernel, a kernel 

paraméterei, és az ún. „soft margin” paraméter (C). A leggyakrabban használt, „standard” 

kernel a Gauss kernel. A Gauss kernel egyetlen paraméterrel rendelkezik, ez a bázisfüggvény 

skálázó paramétere (σ). Tehát Gauss kernelt használva két paraméter, C és σ, optimális értékét 

kell meghatározni. A két paraméter optimális értékét négyzetrácsos kereséssel határoztam 

meg, exponenciálisan növelve a paraméterek értékeit. Hsu, Chang és Lin is ezt a kernelt és e 

módszert javasolják cikkükben [21]. A tanításhoz és teszteléshez a korábban már részletezett 

tanító és tesztelő adatkészleteket használtam. A különböző SVM-ek objektív 

összehasonlítására először az előző fejezetben már bemutatott módosított négyzetes 

hibamércét használtam (9. ábra). 

 

9. ábra: SVM-ek osztályozási teljesítménye a 

tanítási paraméterek függvényében 

 

10. ábra: SVM-ek teljesítménye a módosított 

mércével a tanítási paraméterek függvényében 

Mint látható, magas σ értékeknél az ilyen paraméterértékkel tanított SVM-ek mért 

teljesítménye feltűnően jó, és bizonyos SVM-ek teljesítménye azonos. Egy ilyen jelenség 

mindig gyanús és további vizsgálatot igényel. Az esés/nem esés (pozitív és negatív 

besorolások) besorolásokat vizsgálva kiderült, hogy ezek a rendszerek aránytalanul sok mintát 

esés osztályba soroltak, így az esésekhez rendelt súly nagysága miatt ezek mért teljesítménye 

aránytalanul magas. A hibamércét enyhén módosítottam, az esések súlyozását 99-ről 9-re 

csökkentettem, így továbbra is nagyobb súllyal szerepelnek az esések, és a korábbi problémát 

is sikerült orvosolni (10. ábra). A legjobb teljesítményt a C=100, σ=100 paraméterekkel 

tanított SVM nyújtotta. 

3.5 SVM és neurális hálózat összehasonlítása 

Az egyes SVM-ek és neurális hálózatok teljesítményét a kiválasztási folyamat során 

összehasonlítottam egymással, azonban eddig a legjobb SVM és legjobb neurális hálózatok 

teljesítményét még nem állítottam szembe egymással. A teljesítmények összehasonlítását a 

újra az ROC görbék segítségével végeztem (11. ábra). 
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11. ábra: A vizsgált neurális hálózatok és a SVM összehasonlítása ROC görbékkel 

Mint látható a SVM jól teljesít az esések felismerése terén, azonban nagyon sok a téves 

pozitív besorolás. A neurális hálózat ezzel szemben az esések felismerésében gyengébb 

teljesítményt nyújt, viszont sokkal kevesebb a téves pozitív besorolás. A két rendszer 

képességei kiegészítik egymást, logikus lépés a kettő együttes alkalmazásának lehetőségének 

vizsgálata. 

3.6 SVM és neurális hálózat kombinált alkalmazása 

Mivel a neurális hálózatos és SVM-es osztályozás képességei látszólag jól kiegészítik 

egymás, kézenfekvő a teljesítmény növelése a két rendszer kombinálásával. Ennek 

legegyszerűbb módja (mivel a SVM eleve bináris döntést hoz) a két rendszer kimenetének 

súlyozott összegzése (2). 

                       (   )        (2) 

A kimenetek kombinálásánál, mivel mindkét jelölt neurális hálózat két kimenetű, a 4. 

stratégiánál használt kimeneti kombinációt alkalmazom (           (       )). A 

kombinált kimeneten a döntést egyszerű küszöbértékkel állítom elő. Mindkét jelölt neurális 

hálózatot külön-külön kombináltam ily módon az SVM-el és az ROC görbékkel vizsgáltam a 

kapott rendszerek teljesítményét α és a küszöbszint függvényében.  

  

12. ábra: Az eredeti rendszerek és a kombinált rendszerek ROC görbéi 
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Az 1-es kombinált rendszer az 1. neurális hálózatot kombinálja az SVM-el, a 2-es 

kombinált rendszer a 2. hálózatot. A legfontosabb kérdés, hogy az így kombinált rendszerek 

teljesítménye javult-e az eredeti megoldásokhoz képest. Jól látható, hogy a sikeres 

esésérzékelés szempontjából releváns tartományban (12. ábra, bal oldal)  az 1-es kombinált 

rendszer az alkotó elemeinél némileg jobb teljesítményt nyújt, viszont a javulás nem jelentős. 

A 2-es rendszer esetében is (12. ábra, jobb oldal) jól megválasztott α és küszöbszint mellett a 

kombinált rendszer jobb teljesítményt nyújt, mint az alkotórészei. Például 0,5-ös α és 0,88-as 

küszöbszint mellett a 2-es rendszer Hamis pozitív aránya csupán ~3,89%, ami nem rosszabb, 

mint az eredeti neurális hálózaté, míg valós pozitív aránya ~91,5%, ami jóval jobb, mint az 

eredeti ~85,19%. Az ROC görbét vizsgálva is látható, hogy az esésérzékelés szempontjából 

releváns tartományban (12. ábra, jobb oldal) az 2-es kombinált rendszer egyértelműen jobb 

teljesítményt nyújt, mint a neurális hálózat egyedül. Sajnos itt is meg kell jegyezni, hogy bár 

jobb a kombinált rendszer teljesítménye, a javulás nem jelentős. 

A fejezetben megmutattam hogyan lehetséges a korábbi fejezetekben bemutatott SVM 

és neurális hálózat viszonylag egyszerű kombinálásával (helyes paraméterek mellett) a 

részegységek teljesítményét meghaladó rendszer létrehozása.  

4 Értékelés 

A rendszer egyik legfőbb előnye a „hagyományos” esésérzékelési megoldásokkal szemben, 

hogy nem igényel viselt érzékelőt, mivel tisztán passzív optikai érzékelőn alapul. A 

működésbeli alapvető eltérések, és a lényegesen eltérő képviselt kategória miatt az ilyen 

rendszerek összevetése bár lehetséges, nem ésszerű (hajót sem ésszerű összehasonlítani 

repülővel). A marker nélkül működő optikai érzékelős rendszerek további előnye a viselt 

érzékelőkkel szemben az elfogadás. Ha nem is zavaró egy adott viselendő érzékelő, vagy akár 

optikai marker, ezeket az idősek nem fogadják el; nem akarnak esetlennek, „fogyatékosnak” 

tűnni, az ilyen eszközöket nem hajlandók viselni. Az idősek számára nagyon fontos a 

magánszférájuk védelme, nem akarják, hogy megfigyeljék őket. Mindennemű rendszert, mely 

róluk képeket készít, „megfigyeli” őket elutasítanak. A rendszer másik fő előnye, hogy a 

felhasznált ATC érzékelőnek hála a rendszer egyetlen pontján sem keletkezik kép. 

Nagyon szívesen hasonlítanám össze a rendszer képességeit a Fu és munkatársai [16] 

által javasolt esésérzékelővel, de ők bár leírják az általuk javasolt rendszer működését, a 

tényleges osztályozási teljesítményéről nem közölnek információt.  

Nyan Tay és Mah [29] rendszere minden esést érzékelt hamis riasztás nélkül, ráadásul a 

végső becsapódás előtt. Eredményük értékét és jelentőségét két dolog korlátozza. Egyrészt 

nem ismertetik a vizsgálataik során használt szcenáriókat, így nem lehet tudni, hogy a 

tesztelés mennyire volt élethű. Másrészt az általuk bemutatott rendszer 6 kamerával erősen 

korlátozott méretű területet fed le, és csak viselt optikai markerekkel működőképes. Ennek 

tükrében, bár eredményeik figyelemre méltók, rendszerük nem alkalmas laboratóriumon 

kívüli használatra, míg az általam leírt rendszer prototípusa ígéretes eredményekkel zárta a 

valós körülmények közötti tesztüzemet.  

Li, Zhou és Stankovic [23] testtartás és kontextus információn alapuló esésérzékelésével 

sem tudom összehasonlítani a rendszert, mivel az elképzelésük leírásán túl semmiféle adatot 

nem közölnek, így konkrét adatok hiányában az összehasonlítást nem tudom elvégezni. 

Az Anderson és munkatársai által javasolt rendszer [12] jó alanya lehetne az 

összehasonlításnak, mivel ők is sziluettből, főleg körülírható téglalap (bounding box) 

segítségével valósították meg az esésérzékelést. Eredeti művükben azonban ők sem közölnek 

adatokat a rendszer teljesítményéről, későbbi munkáikban pedig inkább aktivitás analízissel 

foglalkoztak.  

Juang és munkatársai [22] neurális fuzzy hálózattal osztályozták a testtartást. Ez a 

rendszer is alapja lehetne esésérzékelésnek. Négy különböző testtartás azonosítását végezték: 
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álló, ülő, lehajoló, és fekvő. Teszteléshez 400 „mintát” használtak, a rendszerük átlagosan a 

minták 97,8%-át osztályozta helyesen, míg a fekvő testhelyzetet 100%-os pontossággal 

ismerte fel. Így az eredményeikre alapozott esésérzékelő rendszer elvileg képes lehet minden 

esés felismerésére, de megoldandó probléma a hamis riasztások elkerülése. Mivel cikkük nem 

esésérzékeléssel foglalkozott, hanem a testtartás osztályozásával, közvetlen összehasonlítás itt 

sem végezhető.  

Nait-Charif és McKenna [26] plafonon elhelyezett kamerával végzett aktivitás analízist 

és esésérzékelést. Az esés érzékelését az aktivitás hiányával akarták érzékelni. Rendszerük a 

vizsgált 9 esés közül mindegyik érzékelte, viszont a 9 esésről semmiféle információt nem 

közölnek. Későbbi publikációikban esésérzékeléssel már egyáltalán nem, csak aktivitás 

analízissel foglalkoznak.  

Rougier és munkatársai [31, 32, 33] két megközelítést is kidolgoztak. Egyik 

javaslatukban [32, 33] a fej 3D pályáját követik, és ez alapján végeznek esésérzékelést. A 

tesztelésnél 19 szcenáriót használtak, 10 normál tevékenységgel és 9 eséssel. Az esés 

szcenáriókról is közölnek némi információt: előre- és hátraesést, egyensúlyvesztést és 

„sikertelen leülést” tartalmaztak. Ez a rendszerük a 10 nem esés helyzetből 1-et tévesen 

esésnek osztályozott, a 9 esésből viszont csak 6-ot ismert fel helyesen. Ennél az általam 

kidolgozott rendszer teljesítménye egyértelműen jobb. Második rendszerük [31] az emberi 

alak és a mozgástörténet (motion history) alapján működik. A rendszert 17 eséssel és 24 

normál mindennapi tevékenységgel tesztelték. Az esés szcenáriók itt előre- és hátraesésből, 

egyensúlyvesztésből és „sikertelen leülésből” állnak. A 17 esésből 15-őt ismertek fel 

sikeresen (~88%-os helyes pozitív arány), a 24 nem-esésből 3-at (~ 12,5%-os fals pozitív 

arány) osztályoztak tévesen esésnek.  

A különböző rendszerek összehasonlítását nagy mértékben megnehezíti egy a szakma 

által általánosan elfogadott, standard tesztelő készlet hiánya. Egy ilyen készlettel léte lehetővé 

tenné az egyes rendszerek objektív összehasonlítását a készlettel mért teljesítményük alapján
2
.  

A rendelkezésre álló információk alapján viszont kijelenthető, hogy a felsorolt rendszerekkel 

szemben az általam megvalósított esésérzékelés vagy jobb teljesítménnyel rendelkezik, vagy a 

másikkal szemben valós környezetben is alkalmazható, nem csak laborkörülmények között.  

Az általam bemutatott esésérzékelő rendszer alkalmas az esésérzékelés probléma 

megfelelő szintű megoldására. Az AIT munkatársaival együttműködve a bemutatott rendszert 

megvalósító prototípusok is készültek. E prototípusok 2012. június elejétől augusztus végéig 

tesztüzemben működtek egy németországi idősek otthonában. A rendszer 3 lakóegységben 

üzemelt. Az eredmények szerint megfelelő installáció esetén heti 2,1 hamis riasztás történt 

szobánként, ami a helyi személyzet szerint teljesen elfogadható. A tesztüzem időtartama alatt 

a felügyelt szobákban – szerencsére – nem volt esés, viszont az AIT munkatársai több 

Ambient Assisted Living témájú workshopra és konferenciára is elvitték a rendszert, ahol 

beüzemelték és az érdeklődők élőben maguk bizonyosodhattak meg a rendszer esésfelismerő 

képességéről. A rendszer ekkor is az összes esést érzékelte, és rendkívül kedvező 

fogadtatásban részesült. Jelenleg kialakítás alatt van egy projekt, melynek célja a 

prototípusból tényleges termék kifejlesztése.  

  

                                                      
2
 Megjegyzendő, hogy az alkalmazott ATC érzékelő működési elve miatt akkor sem tudtam volna közvetlenül 

felhasználni a készletet, ha létezne. A készlethez tartozó pontos szcenárió leírás alapján viszont lehetséges lett 

volna olyan felvételek készítése, melyek ezt a készletet a lehető legjobban közelítik.  
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5 További kutatási irányok 

További kutatás témáját képezheti a rendszer továbbfejlesztési lehetőségeinek vizsgálata. Az 

egyik ilyen lehetőség ugyan azon szoba több érzékelővel történő megfigyelése. Ilyen 

elrendezés enyhítheti a (részleges) takarás okozta problémákat, illetve a több információforrás 

miatt az érzékelés robusztusabb, megbízhatóbb, és pontosabb lehet. Az érzékelők eseményeit 

fuzionálva sűrűbb eseményfelhő nyerhető, ezáltal az összes jellemző pontosabban 

meghatározható. Ha pl. anyagi megfontolásból tényleges üzemben nem is lehetséges több 

érzékelő alkalmazása, már csak a tanulórendszer tanításához használt minták rögzítésénél 

alkalmazva is több előnyre tehetünk szert. A több érzékelő pontosítaná a mintákat, ezáltal 

javítaná a tanítási minták minőségét. További érzékelők bevonása nélkül is kiterjeszthető a 

rendszer funkcionalitása. Egy ilyen hasznos lehetőség a viselkedési analízis. Ezzel a 

magánszféra sérelme nélkül nyerhető objektív információ a megfigyelt idős ember 

aktivitásáról, de például akár az alvási szakaszról is.  

A jellemzőkkel kapcsolatban is bőven van lehetőség további kutatásokra. A fej 

tömegközéppontjának követése például nagyon hasznos lenne, viszont jelenleg a sztereo ATC 

érzékelő jeleiből nem valósítható meg kellő hatékonysággal. E pont követése, a beágyazott 

rendszerben történő alkalmazhatóságot szem előtt tartva, egy létező algoritmus módosításával, 

vagy egy új algoritmus kidolgozásával hasznos lenne nem csak az esésérzékelésnél, hanem 

más viselkedési analízissel kapcsolatos feladatoknál is. 

Egy másik lehetséges továbbfejlesztési lehetőség lenne egy testmodell alkalmazásának 

bevezetése. Amennyiben megoldható a testmodell megbízható illesztése a pontfelhőre, 

lehetségessé válhatna a jellemzők megbízhatóbb számítása, illetve új jellemzők is 

bevezethetők lennének, pl. a törzs függőlegessel bezárt szöge.  

Több érzékelő bevonása nélkül is potenciálisan növelhető a rendszer teljesítménye. 

Megmutattam, hogy a neurális hálózat és SVM megoldások nagyon egyszerű 

kombinációjával is jobb teljesítményű rendszer hozható létre. További vizsgálatok tárgyát 

képezheti az esésérzékelés probléma megoldására a két bemutatott megoldás kifinomultabb 

eszközökkel történő kombinálása, pl. az α szorzótényező tanítással történő meghatározása, a 

két rendszer kimenetének perceptronnal kombinálása, vagy egy Mixture of Experts (MOE) 

architektúra [11] létrehozása, stb. 

Az érzékelő eltérő feladatkörben is hasznos lehet. Kórházakban is egyre nagyobb gond 

az ápolóhiány, itt is hasznos segédeszköz lehet egy esésérzékelő rendszer. Börtönökben nehéz 

helyzetet teremt a fegyencek mindenkori felügyeletének szükségessége és a fegyencek 

valamilyen szintű magánszférához való joga közötti ellentét. Az ATC érzékelők egyfajta 

megoldást nyújthatnak e helyzetre, mivel segítségükkel a magánszféra (túlzott) sértése nélkül 

oldható meg a felügyelet a problémás területeken (cella, WC, fürdő stb.) is.  

E dolgozat reményeim szerint hasznos kiindulási alapot nyújthat jövőbeni ATC 

érzékelős alkalmazások fejlesztéséhez, így segítheti eme ígéretes technológiában rejlő 

lehetőségek mielőbbi kiaknázását.  
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