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Özetçe
Bu bildiride, tek bir pasif kızılberisi sensörü (PIR) kullanarak beş farklı insan hareketi ve bir hareketsiz arkaplan gürültüsünden oluşan toplam 6 çeşit olay için
bir sınıflandırma yöntemi önerilmiştir. Otomatik olay
sınıflandırma sistemleri, dinamik süreçler barındıran ortamlar için yeni uygulamalara fırsat vermektedir. Olay
sınıflandırması, herhangi bir sensör ya da sensör dizisinden gelen işaretlerin analiz edilerek, belirli bir olaya
ait dinamik süreçle eşleştirilmesi olarak tanımlanabilir.
Genelde, insan etkinliklerinin izlenmesi uygulamalarında
kamera ve mikrofonlar kullanılmaktadır. Bir alternatif
veya bir tümleyici yaklaşım olarak, bahsi geçen uygulamalarda PIR sensörleri de kullanılabilir. Bu bildiride,
olay sınıflandırılması için Bayes yaklaşımına dayalı
olan şartlı Gauss karışım modeli (CGMM) kullanımı
önerilmektedir. Deneysel çalışmalarda, bu yaklaşımın
başarılı olduğu görülmüştür.

Abstract
In this paper, we use a modified Passive Infrared Radiation or Pyroelectric InfraRed (PIR) sensor to classify 5 different human motion events with one additional
’no action’ event. Event detection enables new applications in environments hosting dynamic processes. Typical event detection applications are based on audio or
video sensor data. Given a data stream, often the task is
to find or classify specific dynamic processes. Most of
the applications for the monitoring of human activities in
an environment are based on video sensor data. As an alternative or complementary approach, low cost PIR sensors can be used for such applications. The classification
is done by a bayesian approach using Conditional Gaussian Mixture Models (CGMM) trained for each class.
We show in experiments that using PIR-sensors, different human motion events in a room can be successfully
detected.

1. Giriş
Yaygın olarak hareket tespiti amacıyla kullanılan
sıcak cisim hareketlerine duyarlı Pasif Kızılberisi
sensörler (Passive InfraRed) son zamanlarda diğer sensör
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çeşitleriyle birlikte yaşam alanlarının akıllı hale getirilmesi uygulamalarında da kullanılmaya başlanmıştır [7].
Literatürde akıllı bina/oda uygulamalarında özellikle
video tabanlı sistemlere rastlanmaktadır [4, 2, 8] Bu sistemler başarılı sonuçlar elde etmektedir. Kaydedilen
görüntüler sadece kişilerin rızasıyla oda dışına güvenli
hatlar üzerinden aktarıldığı halde, görüntüleri alınan
kişiler kameralı sistemlerin evlerinde bulunmasından rahatsız olmaktadırlar. PIR tabanlı hareket sistemleri bu
açıdan görüntü tabanlı sistemlere bir alternatif teşkil edebilir. Literatürdeki başka bir uygulamada [9], PIR sensör
dizisi kullanarak insan hareket yönü ve geçen insan sayısı
belirlenmektedir.
Bu bildiride, PIR sensörü tabanlı insan hareketlerinin izlenip sınıflandırılmasına yönelik bir uygulama önerilmektedir. Düşük maliyetli, piyasada geniş
çapta bulunan PIR sensörleri, genelde dış ve iç alanlarda sıcak objelerin hareketini saptamak için kullanılır.
PIR sensörü, görüş alanındaki herhangi bir sıcaklık
değişimini saptayabilmektedir. Bu amaçla piyasada bulunan PIR sensörlerindeki elektrik devresi A/D çevrimi ve
basit bir eşikleme yapmaktadır. Böylece sensörden çıkan
sonuç ikil bir işaret olmaktadır.
Bu çalışmada PIR sensörünün elektrik devreden eşikleme öncesi 1 boyutlu (1-D) analog sinyali
kullanılmaktadır. Bu şekilde, 3-D bilgisi 1-D bilgiye çevirilmektedir ve bu bilgi kaybı, başarılı olay
sınıflandırılmasını engelleyebilir. Önerilen yaklaşımda,
bir belirsizlik problemi oldugu ve ona rağmen olay
sınıflandırılmasının başarısı gösterilmektedir.
Önerilen sistemde, 1-D PIR sinyalinden öznitelik
çıkarma için dalgacık dönüşümü kullanılmaktadır.
Deneysel sonuçlara göre, dalgacık dönüşüm bölgesindeki
sinyal işlemi, sinyaldeki ani değişimleri yakaladığı ve
durgun kısmı yoksaydığı nedeniyle, zaman alanındaki
sinyal işleminden daha iyi sonuç çıkarmaktadır. Bu
uygulamada, sinyaldeki ani değişimler, sürüklemeler
veya düşük frekans değişimlerinden daha önemlidir.
Olay sınıflandırılması, şartlı Gauss karışım modeli
(Conditional Gaussian Mixture Models (CGMM))
kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
Bildiride, bölüm 2 PIR olay sınıflandırılma sistem-

ini açıklamaktadır. Bu bölümde, PIR sensör veri alma,
öznitelik çıkarma, Gauss karışım modeli eğitimi ve
olay sınıflandırılmaa metodu yer almaktadir. Deneysel
sonuçlar bölüm 3, bildiri vargısı ise bölüm 5 verilmiştir.

2. PIR Olay Tanıma Sistemi
2.1. PIR sensör veri alımı
Ticari PIR sensörlerde ikili çıkış bulunmaktadır. Bu
yaklaşımda kullanılan sürekli genlik analog sinyal,
sensöre gelen kuvveti belirlemektedir.
İlgili devre
Şekil 1’de gösterilmektedir. Sensörden çıkan analog
sinyal 25 Hz örnekleme frekansı ve 8 bit nicemleme ile
sayısallaştırılmaktadır.

2.3. Dalgacık Dönüşümü Tabanlı Öznitelik Çıkarımı
Şekil 3 (f)’e göre PIR sensör çıkış sinyalinde bir doğru
akım değeri görülmektedir. Bu değer oda sıcaklığına
göre değişir. Sinyalin dalgacık dönüşümü, bu doğru akım
değerini ortadan kaldırır. Sayısallaştırılmış sinyal, xn ile
belirlenir. Dalgacık katsayılar wn , tek kat altbant ayrışımı
ile elde edilir ve orjinal sinyal xn ’in [6.25, 12.5] Hz
frekans bant bilgisine aittir. Dalgacık katsayıları, tamsayı
aritmetik yüksek geçiren süzgeç kullanımıyla hesaplanır.
Süzgecin frekans tepkisi H(ejω )
1 1
− cos(ω),
(1)
2 2
Lagrange dalgacıklarında [3] ve aşağıya örneklemede
benzerini bulur.
Sonuçta çıkan dalgacık katsayıları wk , 11 sayı
uzunluğunda olan bindirilmiş pencerelere ayırılır ve
11 boyutlu öznitelik vektörleri vk bu şekilde ele geçirilir:
H(ejω ) =

vk = (wk−10 , wk−9 , ..., wk ), v ∈ R11 .

(2)

N uzunluğunda olan bir dalgacık dizisi böylece N − 10
tane öznitelik vektörü yaratır. Bu öznitelik vektörler,
aşağıdaki bölümlerde anlatılan GMM sınıflandırıcısında
kullanılmaktadır.
2.4. GMM Eğitimi
Figure 1: PIR sensöründen analog sinyal elde edilmesini
sağlayan devrenin şeması

2.2. Olay Sınıfları
Altı çeşit olay sınıfı dikkate alınmaktadır. Hareket olayları yöne (teğet ve radyal), PIR sensör mesafesine (2m
ve 5m) ve hareket hızına göre değişir. Şekil 2, teğet ve
radyal hareketleri karakterize etmektedir.
PIR sensor

PIR sensor

Her olay sınıfı için, olaya ait öznitelik vektörleri vk
kullanılarak olayın olasılık yoğunluk işlevinin (PDF)
GMM yaklaşımı kestirilir. GMM kestirimi, ”Expectation
Maximization” (EM) metodu [6, 5] ile gerçekleştirilir.
Sonuçlanan bir sınıfa ait olan PDF, ağırlıklı Gaussian
toplamı olarak belirtilir
p(v) =

M
X

αj N (v, µj , Σj ).

(3)

j

Bu denklemde, µj ∈ R11 ortalama değer, Σj ∈ R11×11
ise ortak değişintidir.
2.5. Olay Sezimi

(a)

(b)

Figure 2: PIR sensörüne bağıl teğet (a) ve radyal hareket
(b)
Sınıflandırılan hareketler şunlardır: WT2: 2m
uzaklıkta teğet yürüme, WT5: 5m uzaklıkta teğet
yürüme, RT5: 5m uzaklıkta teğet koşma, WR2-5:
2m’den 5m’ye radyal yürüme, WR5-2: 5m’den 2m’ye
radyal yürüme ve BG: hareketsiz arkaplan.

Sayısal dizi xn ’i kullanarak öznitelik dizi wk hesaplanır ve öznitelik vektörleri vk çıkarılır.
Her
wk , ..., wk−10 için p’den koşullu olasılık dağılımı
(CPDF) q(wk |wk−10 , ..., wk−1 ) = q(wk |wk−10:k−1 )
elde edilir (wk−10:k−1 ≡ wk−10 , ..., wk−1 ). Amaç,
her önceki 10 öznitelik sayısı için wk−10 , wk−9 , ..., wk−1
bir sonraki öznitelik sayısının wk CPDF’sinin hesaplanmasıdır. Bu CPDF’ın yaklaşımı, 1 boyutlu koşullu GMM
(CGMM) ile belirtilir. Bayes kuralına göre
p(vk )

=

p(wk , wk−10:k−1 )

q(wk |wk−10:k−1 )p(wk−10:k−1 )
p(v)
.
⇒ q(wk |wk−10:k−1 ) =
p(wk−10:k−1 )
=

(4)

(a) WT2

(b) WT5

(c) RT5

(d) WR2-5

(e) WR5-2

(f) background

Figure 3: Olaylara ait tipik örneklenmiş sensör sinyaller. Şekiller (d) ve (e), sensöre yakın hareketin büyük genlikli sinyale
sebeb olduğunu gösterir
gösterilmiştir. ’Tek bir ayırma’ bağımsız geçerlilik
sınamasıyla, her kayıt için diğer 49 kayıtları kullanarak
GMM eğitimi yapılır. Sonuçta, her sınıfta test için 50
kayıt oluşturulur.

Aşağıdaki ortalama ve ortak değişinti üleşimi ile


µj,a (10 × 1)
µj =
µj,b (1 × 1)


Σj,a (10 × 10) Σj,b (1 × 1)
Σj =
,
Σj,c (1 × 1)
Σj,d (1 × 1)

Tab. 1 her eğitilmiş sınıfın Gauss sayısını Me gösterir.
(5)

CGMM’in ortalamaları µ̂j ve ortak değişintileri Σ̂j şu
şekilde hesaplanır [1]
µ̂j

= µj,b + Σj,c Σ−1
j,a (wk−10:k−1 − µj,a )

Σ̂j

=

(6)

Σj,d − Σj,c Σ−1
j,a Σj,b .

M
X

αj N (wk , µ̂j , Σ̂j ).

(8)

j=1

Verilen dalgacık katsayılarıyla wk , k = 1, ..., N logaritmik olabilirlik belirlenir
!
N
Y
L = log
q(wk |wk−10:k−1 )
k=10

=

N
X

WT2
9

WT5
1

RT5
6

WR2-5
7

WR5-2
1

BG
1

Table 1: Her GMM pe ’e ait olan Gauss sayısı Me

(7)

Böylece, amaçtaki CGMM ele geçirilir
q(wk |wk−10:k−1 ) =

class
Me

Tablo- 2’de önerilen yaklaşımın 6 farklı sınıf için
sınıflandırma başarımı gösterilmektedir.
Başarım
olasılığı Ps ile belirtilmiştir. Yanlış sınıflandırma hataları
birbiçimli bulunmaktadır, yani bir sınıf sadece bir tane
başka sınıf ef olarak hatalı saptanmaktadır. Hangi
class

Ps
ef

WT2
1
-

WT5
0.98
WT2

RT5
0.98
WT2

WR2-5
0.96
WR5-2

WR5-2
0.92
WR2-5

BG
1
-

Table 2: Sınıflandırma başarımı ve yanlış sezilen sınıflar

log(q(wk |wk−10:k−1 )).

k=10

(9)
Sınıflandırılma sonucu ê, tüm sınıflardan en yüksek logaritmik olabilirliği yaratır.
ê = argmaxe {e|Le }.

(10)

Burada, Le , e sınıfına ait olan logaritmik olabilirliktir.

3. Deneysel Sonuçlar
Sınıflandırma başarım doğruluğu, her sınıftan 50 kayıt
üretilerek saptanır. Kaydedilen örnek sinyaller şekil 3’te

sınıfların birbirine benzer olduğu, denklem (9)’daki
birikimli olabilirlik değerlerle belirlenir. Şekil 4’de her
sınıftan bir olan 6 değişik hareket dizisinden oluşan
logaritmik olabilirlik değerleri gösterilmektedir. Şekil 4
(a)’ya göre, sınıf WT2 ve WT5 logaritmik olabilirlik
değerleri benzeştir. Şekil 4 (e)’ye görede, sınıf WR2-5 ve
WR5-2’de benzeşlik bulunur. Başka bir ilginç benzeşlik
ise RT5 ve WT2 arasında, şekil 4 (c)’de görülmektedir.
Bu benzeşlik, sezgisel özellik olarak sensöre yakın bir
teğet yürüyüşün bir bakımdan sensöre uzaktaki bir teğet
koşuşuna benzemesine karşı düşer.
Toplamda, arkaplan olayı diğer olaylardan iyice
ayrılabilmektedir.

(a) WT2

(b) WT5

(c) RT5

(d) WR2-5

(e) WR5-2

(f) background

Figure 4: Birikimli logaritmik olabilirlik şekilleri: (a) teğet yürüyüş (2m), (b) teğet yürüyüş (5m), (c) teğet koşuş (5m),
(d) radyal yürüyüş (2m’den 5m’ye), (e) radyal yürüyüş (5m’den 2m’ye) ve (f) arkaplan sinyal
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için PIR sensör dizilimi kullanılacaktır.

[5] R. A. Redner and H. F. Walker. Mixture densities
maximum likelihood, and the em algorithm. SIAM
Review, 26, april 1984.

6. Kaynakça

[8] Z. Xie, M.-L. Shyu, and S.-C. Chen. Video event detection with combined distance-based and rule-based
data mining techniques. In IEEE International Conference on Multimedia & Expo, pages 2026–2029,
july 2007.

[1] Anderson and Moore. Optimal Filtering. Dover Publications, 1979. ISBN-10: 0486439380, ISBN-13:
978-0486439389.
[2] A. Hakeem and M. Shah. Learning, detection and
representation of multi-agent events in videos. Artif.
Intell., 171(8-9):586–605, 2007.
[3] C. W. Kim, R. Ansari, and A. E. Çetin. A class of
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