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Abstract 

Most mechanisms used to analyze the breathing signal in order to detect drowsiness drivers are 

usually invasive methods or noninvasive methods with contact. The aim of our project is to 

develop a non-invasive, non-contact system to detect drowsiness in drivers through the analysis 

respiratory signal with a minimum error.  

In this project we propose a non-invasive system with no contact acquisition of the breathing 

signal based on the processing of a video signal recorded with a camera positioned at the driver’s 

door. This way we aim to detect instant frequency abdominal breathing and thoracic, so that it can 

be used to detect drowsy drivers.  

To evaluate the effectiveness of the system we will compare our results with a thoracic effort band 

PLUX and create a database with different subjects. In the future the signal can be adapted to a 

proprietary algorithm, Thoracic Effort Drowsiness Detection (TEDD) algorithm to detect driver 

drowsiness.  
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Resum 

La majoria de mecanismes per analitzar la senyal de respiració i per detectar la somnolència dels 

conductors solen ser mètodes invasius o be no invasius però amb contacte. L’objectiu del nostre 

projecte és desenvolupar un sistema que sigui no invasiu i sense contacte i tot i així obtenir 

resultats per detectar la somnolència dels conductors amb el mínim error possible.  

En aquest projecte és proposa un sistema no invasiu sense contacte d’adquisició del senyal 

respiratori basat en el processament d’un vídeo obtingut de una càmera posicionada a la porta 

lateral del conductor. Així pretenem detectar la respiració instantània abdominal i toràcica, per tal 

de que es pugui fer servir per detectar la somnolència dels conductors.  

Per avaluar la eficàcia del sistema compararem els nostres resultats amb una banda de respiració 

PLUX i crearem una base de dades amb diferents subjectes. En un futur es podrà adequar la 

senyal al algoritme TEDD per detectar la somnolència del conductor.  
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Resumen 

La mayoría de mecanismos para analizar la señal de respiración y para detectar la somnolencia 

de los conductores suelen ser métodos invasivos o métodos no invasivos con contacto. El 

objetivo de nuestro proyecto es desarrollar un sistema que no sea invasivo y sin contacto y aun 

así obtener resultados para detectar la somnolencia de los conductores con el mínimo error 

posible.  

En este proyecto se propone un sistema no invasivo sin contacto de adquisición de la señal 

respiratoria basada en el procesado de video con una cámara posicionada en la puerta lateral del 

conductor. Así pretendemos detectar la respiración instantánea abdominal y torácica que nos 

servirá para detectar la somnolencia de los conductores.  

Para evaluar la eficacia del sistema compararemos nuestros resultados con una banda de 

respiración PLUX y crearemos una base de datos con diferentes sujetos. En un futuro se podrá 

adecuar la señal al algoritmo TEDD para detectar la somnolencia del conductor.  
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1. Introducció 

 

Avui en dia la tecnologia té usos molt diferents, però el propòsit principal d’aquest és millorar la 

qualitat de la vida de les persones. Un dels camps en el que actualment s’està millorant a nivell 

tecnològic és en el món dels automòbils. Aquests milloren la qualitat de vida de les persones, 

però també creen una taxa de mortalitat bastant elevada que es podria reduir. Els factors per el 

quals es poden produir aquests accidents són variats i per tant si volem reduir aquesta taxa de 

mortalitat ens hem de fixar en les diferents causes per les quals es produeixen. En el nostre cas, 

el nostre projecte està basat en la somnolència al volant, que pot ser causada per la falta de són o 

també per diferents malalties que afecten al conductor. Actualment ja existeixen mecanismes per 

detectar la somnolència, però la majoria estan basats en sistemes amb contacte. 

 

El nostre projecte consisteix en utilitzar un sistema no invasiu sense contacte en el que 

desenvolupem un algoritme que et processa les dades obtingudes de un vídeo, prèviament gravat 

amb la càmera lateral del conductor, i com a resultat et mostra la freqüència de respiració 

instantània abdominal i toràcica del conductor. Un cop processades les dades del vídeo les 

comparem amb un sistema no invasiu que ens servirà com a referència per avaluar la precisió del 

sistema desenvolupat. 

 

El projecte es porta a terme en el Departament de d’Enginyeria Electrònica de la Universitat 

Politècnica de Catalunya. Hem treballat en un grup de recerca d’instrumentació electrònica i 

biomèdica en el que es tracta el processat d’imatge per a projectes biomèdics. Alhora, en el 

mateix departament en el que estem treballant s’està treballant en el desenvolupament d’un 

sistema de detecció de la somnolència a partir del anàlisis dels canvis de variabilitat de la 

freqüència respiratòria anomenada TEDD.  

 

1.1. Objectius 

 

L’objectiu principal d’aquest projecte està basat en la obtenció de la freqüència instantània de la 

respiració abdominal amb la precisió suficient per poder detectar si una persona s’està adormint al 

volant. Aquest sistema pretén detectar aquesta respiració per desprès, amb els resultats obtinguts 

aplicar-li l’algoritme TEDD. 

Per aconseguir aquests objectius principals s’han de complir uns objectius secundaris per obtenir 

els millors resultats possibles. Els objectius secundaris són els següents:  

- Gravar una situació controlada de conducció. 

- Trobar el punt adequat on posar la càmera lateral. 

- Extraure la senyal respiratòria instantània abdominal. 

- Obtenir el mínim error possible respecte altres mètodes. 
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1.2. Requeriments i especificacions 

 

Els requeriments del projecte són: 

- Condicions d'il·luminació estàndard en un ambient controlat. 

- Bones condicions de la càmera (sense soroll). 

- Obtenció de les seqüències del vídeo homogènies. 

- Detectar amb exactitud la freqüència de la respiració instantània.   

- Compensar els possibles artefactes introduïts en el senyal degut a objectes en el backgroud 

de la imatge i/o les vibracions del cotxe. 

- Comparar els resultats amb mètodes de respiració tradicionals. 

Les especificacions del projecte són: 

- Realitzar una base de dades en 10 subjectes. 

- La gravació del vídeo es farà al lateral esquerra al conductor. 

- El rang de freqüència respiratòria a mesurar és de : 6-18 respiracions/min. 

 

1.3. Work Plan 

1.3.1. Work Packages 

 

Figura 1: Work Packages 

Projecte 

 

Introducció Implementació Testing Anàlisis de resultats 

i conclusions 

 

Documentació 

BrainStorming 

Primeres proves 

Programació 

Simulació 

WorkPlan 

Programació 

Optimització 

Verificacions 

CriticalReview 

Proves reals 

Programació 

Optimització 

Verificacions 

Anàlisis 

Conclusions 

Memòria 
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1.3.2. Milestones 

 

WP# Tasca# Titol simple Milestone / deliverable Data 

WP1 Tasca1 Documentació Aprendre la biomedicina 

aplicada al projecte 

10/02/2016 

WP1 Tasca2 BrainStorming Generació d’idees 10/02/2016 

WP1 Tasca3 Primeres proves Obtenció de les primeres 

dades per tractar 

15/02/2016 

WP1 Tasca4 Programació Primer software 17/02/2016 

WP1 Tasca5 Work Plan  Organització del nou 

software 

24/02/2016 

WP1 Tasca6 Simulació Obtenció de dades en 

condicions ideals per tractar  

07/03/2016 

WP2 Tasca1 Programació Millora del software amb les 

noves dades 

09/03/2016 

WP2 Tasca2 Optimització Eliminar redundàncies del 

software 

11/04/2016 

WP2 Tasca3 Verificacions Comprovar resultats 

obtinguts 

25/04/2016 

WP2 Tasca4 Critical Review Millora de la documentació 02/05/2016 

WP3 Tasca1 Proves reals Obtenció de dades més reals 

fent simulacions 

10/05/2016 

WP3 Tasca2 Programació Millora del software amb les 

noves dades 

16/05/2016 

WP3 Tasca3 Optimització Optimització del nou 

software 

23/05/2016 

WP3 Tasca4 Verificacions Comprovació de resultats 30/05/2016 

WP3 Tasca5 Simulacions Obtenció de més dades fent 

simulacions 

06/06/2016 

WP4 Tasca2 Anàlisis i Conclusions Analitzar i concloure amb els 

resultats obtinguts 

13/06/2016 

WP4 Tasca3 Memòria Descripció del projecte 13/06/2016 

Talua 1: Milestones 
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1.3.3. Diagrama de Gantt 

Figura 2: Diagrama de Gantt 

 

1.3.4. Desviacions i incidències 

En el primer paquet de treball vàrem tenir una setmana de retard en la primera simulació degut a 

problemes amb el set-up i també vàrem perdre tot el codi programat fins al moment durant la 

vuitena setmana (tercera setmana des del inici del projecte). Això és degut a una incidència amb 

l’ordinador i que només teníem fet el backup de la documentació. Per resoldre aquest tipus 

d’incidències vàrem instal·lar-nos un sistema de backup de tot el codi i la documentació. Tot i això, 

es va refer el codi amb algunes millores incloses i es va recuperar el ritme de treball establert en 

el pla de treball.  
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En el tercer paquet de treball, una vegada fetes algunes de les simulacions, vàrem detectar 

alguns problemes en el codi programat i per tant vàrem haver de parar les simulacions i arreglar 

el codi. També es varen perdre algunes de les simulacions fetes degut a que el programa que 

s’executava durant la simulació en alguns moments no funcionava. Un cop arreglat el codi i 

optimitzat es van poder seguir amb les simulacions.  

Finalment, en el quart paquet de treball, degut a les incidències durant les simulacions, es va 

retardar una setmana. Tot i això, com que durant el projecte es va anar redactant un document 

explicant els mètodes que s’utilitzaven i les conclusions dels resultats que es van anar obtenint, el 

vàrem poder aprofitar en algunes parts de la memòria.  

 

2. Estat de l’art: detecció de la freqüència de respiració 

Per poder parlar del nostre projecte primer de tot ens hem d’introduir i familiaritzar amb les 

senyals amb les que treballem i amb els diferents conceptes de tractament de senyal que farem 

servir. Per altra banda, és important parlar d’altres sistemes no invasius semblants al nostre, tant 

amb contacte com sense contacte, per poder-los diferenciar i veure les complexitats de cada un.  

 

2.1. Senyal de respiració 

La senyal de respiració és el principal element que tractarem en el nostre projecte, ja que el fa 

servir el algoritme TEDD i es centra en la senyal de respiració i en el posicionament dels seus 

períodes.  

La senyal de respiració pot tenir diferents elements que afectin la senyal i per tant podem tenir 

dos tipus de senyals de respiració. El primer tipus de senyal respiratòria es aquella senyal neta 

que no està afectada per cap tipus de soroll. El segon tipus de senyal respiratòria que ens podem 

trobar és aquella que està afectada per algun tipus de soroll com la parla, els sospirs o les apnees.  

 

2.1.1. Senyal respiratòria sense soroll 

Tot i que cada persona té una respiració diferent, la senyal de respiració es pot aproximar sempre 

amb una senyal sinusoïdal amb una freqüència de 0,2Hz. El rang de respiració està entre 8 i 18 

bpm (entre 0,13 i 0,3 Hz). Tenen una amplitud i freqüència casi constant, però degut a que dues 

respiracions no són iguals podem trobar algunes diferències. A la Figura 3 podem veure una 

senyal respiratòria com a exemple.  

 
Figura 3: Senyal respiratòria sense soroll 
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2.1.2. Senyal respiratòria amb soroll 

Les senyals respiratòries amb soroll són molt semblants a les que no tenen soroll, és a dir, també 

són aproximadament una senyal sinusoïdal amb una amplitud i freqüència casi constants, però es 

diferencien en certs punts de la senyal en que podem trobar alteracions. Les alteracions més 

típiques són la parla, la somnolència, els sospirs, els badalls i les apnees. En les següents figures 

podem veure dos exemples de alteracions en la senyal.  

 
    Figura 4: Senyal de respiració amb apnea        Figura 5: Senyal de respiració amb badalls 

 

En la Figura 4 trobem una senyal de respiració amb una apnea i en la Figura 5 trobem una senyal 

de respiració amb un conjunt de badalls. 

 

Un cas molt particular és quan ens trobem amb la parla en la senyal de respiració. En aquest cas 

el fet de trobar-nos amb la parla de la persona fa que la senyal de respiració quedi pràcticament 

difuminada i no es pugui distingir. Un altre cas que també afecta la senyal és quan ens trobem 

amb una conversació. En aquest cas la senyal queda afectada de manera intermitent, però en 

aquests trams també queda la senyal difuminada i no es pot distingir la respiració de la persona. 

En la Figura 6 podem trobar un exemple de com quedaria la senyal de respiració en el cas de 

trobar-nos una conversació. Com podem veure trobem trams afectats per la parla de la persona.  

 
Figura 6: Senyal de respiració amb conversació 

 

2.2. Sistemes de mesures de la respiració 

 

En aquest apartat parlarem dels diferents sistemes per mesurar la respiració durant la conducció. 

Es defineixen dos tipus de sistemes diferents: els que detecten la respiració de manera no 

invasiva amb contacte i els que ho fan de manera no invasiva sense contacte. Podem trobar molts 

altres mètodes mèdics que detecten la respiració de la persona, però en aquest cas explicarem 

els mètodes utilitzats per detectar la respiració dels conductors. 
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Tot i això, la majoria de sistemes de mesures de la respiració es basen en la inspiració i la 

expiració, ja que aquestes afecten al volum de la caixa toràcica. Durant la inspiració el diafragma i 

els músculs intercostals es contrauen. El diafragma descendeix de la seva posició i els músculs 

intercostals, com a conseqüència de la postura que adopten, eleven les costelles. Al donar-se, el 

volum de la caixa toràcica augmenta conjuntament amb el volum dels pulmons. En canvi en la 

expiració, els músculs respiratoris es relaxen, el diafragma ascendeix i empeny cap amunt les 

bases pulmonars. Per tant, la cavitat toràcica redueix el volum dels pulmons. 

 

2.2.1. Sistemes de respiració no invasiu amb contacte 

El primer sistema de respiració no invasiu amb contacte del que parlarem serà la banda de 

mesura d’esforç toràcic de la marca PLUX [1]. Aquest sistema extreu la informació de respiració 

de la persona a partir de la variació del camp magnètic induït per una espira, situada al voltat del 

cos tòrax del conductor. Aquesta informació s’extreu de manera temporal i s’obté amb la  

deformació que pateix la banda quan els pulmons s’expandeixen i es contrauen. De manera 

addicional està connectada via Bluetooth per poder enviar les dades al dispositiu al qual està 

connectat. Els resultats que obté aquest sistema són molt bons, però aquest sistema és invasiu, 

ja que la persona que el porta se l’ha de posar al voltat del abdomen. 

Podem veure una imatge de la banda PLUX en el apartat 3.5 a la Figura 23 on es parla de la 

recollida de dades,  ja que és el sistema que utilitzarem per comparar la senyal obtinguda amb el 

nostre sistema de detecció de la freqüència de respiració no invasiu. 

 

El segon sistema no invasiu amb contacte del qual podem parlar es un sistema de mesura de 

bioimpedància amb elèctrodes tèxtils [3]. Aquest sistema està format per quatre elèctrodes tèxtils, 

dos en el seient i dos en el volant. Per mesurar la respiració de la persona s’injecta una corrent de 

baixa intensitat i es calcula la diferència de potencia entre dos dels quatre elèctrodes. A 

continuació es calcula la impedància equivalent del circuit i s’extrau la variació d’aquesta amb el 

temps. Com que la impedància equivalent del cos varia en funció de la quantitat d’aire inhalat, 

podem extreure la variació d’aquesta i obtenir la senyal de respiració de la persona.  

 

2.2.2. Sistemes de respiració no invasiva sense contacte 

Un altre sistema que s’utilitza per detectar la senyal de respiració és la Kinect [4]. Aquest sistema 

és no invasiu i ens permet obtenir la freqüència instantània de respiració. La Kinect es col·loca per 

sobre del volant del conductor i s’enfoca directament al tòrax del conductor. Per mesurar la 

respiració es calcula la profunditat en la que es troba la caixa toràcica en cada frame. Com que el 

sistema permet obtenir la distancia en la que es troba el tòrax, podem generar la senyal de 

respiració mirant cada frame del vídeo gravat a traves de la Kinect.  

 
Figura 7: Kinect 
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2.3. Tractament de la senyal de vídeo 

 

El tractament de la senyal de vídeo és l’altre element principal d’aquest projecte, per tant parlarem 

dels diferents mètodes que existeixen per tractar les imatges de un vídeo i detectar el moviment 

de l’àrea abdominal.  

  

2.3.1. Seguiment del moviment 

Aquest mètode consisteix en un procés d’estimació de la localització en el temps d’un o més 

objectes en moviment en un vídeo. La càmera captura la informació dels objectes en forma d’un 

conjunt de píxels. Modelant la relació entre l’aspecte de l’objecte d’interès i els corresponents 

valors dels píxels, el seguiment de vídeo calcula la ubicació d’aquest objecte en el temps. La 

relació entre l’objecte i la projecció de la seva imatge és molt complexa i pot dependre de més 

factors que no només són la posició d’aquest objecte, de manera que el seguiment de vídeo es 

una tasca difícil.  

Una de les qüestions a tenir en compte per dissenyar un sistema de seguiment de vídeo està 

relacionada amb la similitud d’aspecte entre l’objecte d’interès i la resta d’objectes en l’escena. A 

causa de que l’aspecte de la resta dels objectes i el fons podria ser similar al de l’objecte d’interès, 

podria interferir en la detecció d’aquest.  

 

 

Figura 8: Seguiment del moviment 
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3. Desenvolupament del projecte: 

 

Aquest projecte el podem dividir en diferents passos per obtenir el algoritme de detecció de la 

senyal respiratòria instantània abdominal i toràcica. Inicialment hem de processar la senyal de 

vídeo obtinguda gravada amb la càmera lateral. Un cop tenim llegida la senyal hem de llegir la 

senyal obtinguda de la PLUX i hem de processar les dues senyals de tal manera que estiguin 

contingudes en el mateix espai i es puguin comparar. Finalment comparem les dues senyals i 

analitzem els errors obtinguts. Per altra banda tenim un protocol de mesures per fer les 

simulacions en el set-up i així poder comparar amb els diferents subjectes gravats. 

 

 
      Plux 

 
                        Senyal post-processada          Senyal 
        Vídeo              Senyal processada                      post-processada 

                           

 

 

 
                                         

            Mesures d’error 

 
 Figura 9: Esquema del projecte 

 

3.1. Mètodes processat vídeo 

 

Per analitzar el processat de vídeo hem hagut de plantejar-nos diferents mètodes. Tot i això, la 

idea principal es la mateixa per a tots els mètodes. Consisteix en detectar el contorn de la zona 

abdominal i “pintar” l’àrea d’aquesta per contar el nombre de píxels en cada imatge. Com que 

tenim el nombre de píxels del àrea abdominal podem generar la senyal del vídeo processat que 

desprès es podrà comparar amb la senyal de la PLUX.   

 

Un dels mètodes que es podria utilitzar és aplicant un filtre sobel sobre cada imatge de cada 

frame per detectar el contorn de l’abdomen per així poder saber l’àrea d’aquest i obtenir la 

variabilitat del moviment. El problema d’aquest mètode està en que només obtindríem bons 

resultats en el cas que tinguéssim un fons ideal, en el que no hi hagués altres objectes de 

background, però si ens plantegem el cas real en el que estem a un cotxe tindríem background 

estàtic i en moviment.  

 

Un altre mètode que es podria utilitzar és la diferencia d’imatges. El problema d’aquest mètode és 

que la diferencia d’imatges entre frame i frame era tant petita que pràcticament no detectava el 

contorn i per tant no podríem pintar la zona abdominal per saber l’àrea d’aquesta.  

 

El mètode que millors resultats ens podia donar es fent un mapejat de grisos en les imatges de 

cada frame llegit del vídeo. Convertim la imatge en blanc i negre i fem un mapejat de grisos. 

Detectem el color de la samarreta del conductor i llavors pintem en negre tots els píxels del color 

detectat. 

Processat 

senyal vídeo 

Processat senyal 

respiratòria 

Avaluació del 

rendiment 
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Processat senyal vídeo 

Mapejat Eliminació 

del soroll 
Contador 

3.1.1. Mètode de mapejat de les imatges 

Aquest mètode consta de tres funcions principals que corresponen a les diferents parts per 

obtenir la senyal respiratòria del abdomen. 

 

 

 

 

  
      mov          vid      v             cont 

 

 

 

 

 
Figura 10: Esquema processat senyal vídeo 

 

 

Inicialment es transforma en blanc i negre cada frame del vídeo. En la Figura 11 podem veure el 

procés de transformació de la imatge. En aquest cas ens troben en la Figura 11a. Aquest procés 

en retorna la variable mov. 

 

En la primera funció de la Figura 10 es mapeja la imatge. En aquest mapejat s’ha d’assignar un 

nombre de nivells amb els que treballarem. Per obtenir el nombre de nivell que adequat i constant 

s’ha fet un estudi amb diferents proves que s’explicarà més endavant. Un cop tenim fet el mapejat 

de grisos obtenim el nivell de gris de la samarreta del conductor i pintem de color negre tots els 

que estan al mateix nivell de gris que la samarreta. La resta de nivells els pintem de color blanc 

per tenir el menor soroll en la imatge. Aquesta transformació respecte la imatge original es pot 

veure a la Figura 11b.  

 

La segona funció tracta la senyal ja mapejada, on en la Figura 10 es la variable vid, i elimina els 

possibles sorolls de la imatge. En aquest tipus d’imatges ens podem trobar tres tipus de sorolls.  

 

- El primer tipus de soroll que ens trobem són els diferents forats dins de la part abdominal i 

habitualment són degut a diferents arrugues que pot tenir la samarreta o per culpa del 

tipus de teixit. Aquest soroll es pot eliminar fàcilment amb la funció de Matlab 

imfill(x,’holes’) que si li introduïm la matriu de la imatge ens elimina els forats. La iterem 

fins a obtenir una imatge sense forats. 

 

- El segon tipus de soroll que ens podem trobar és el soroll generat per el background que 

encara no s’ha eliminat. Els objectes del background són constants i quan fem el 

processat de la senyal s’elimina la constant i només es tindrà en compte el objecte que 

esta en moviment, però tot i això eliminem el màxim background possible.  Per eliminar 

aquest soroll busquem el punt on comença l’abdomen i eliminem la resta d’objectes 

perquè no ens generin soroll.   

 

- El tercer tipus de soroll que ens podem trobar es genera amb la il·luminació.  Pot ser que 

el contorn entre l’àrea abdominal i el fons quedi difuminat degut a un accés d’iluminació i 

per tant l’àrea abdominal no queda ben definida.  
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Figura 11a: Imatge original 

 

Processat senyal respiratòria 

Figura 11b: Imatge mapejada 

 

Figura 11c: Imatge filtrada      

 

Finalment tornem a pintar l’àrea abdominal per si falta algun punt que no s’hagi considerat 

anteriorment i així eliminar tots els sorolls possibles. Aquesta transformació respecte l’anterior 

imatge es pot veure a la Figura 11c i la variable que retorna es la v de la Figura 10. 

 

La tercera funció principalment es dedica a contar el nombre de zeros (píxels pintats en negre) 

que tenim a la imatge i ens el retorna amb la variable cont de la Figura 10. Com que hem eliminat 

tots els possibles sorolls i estem detectant només l’àrea abdominal, ara només ens cal tenir el 

nombre de zeros que tenim a la imatge per així poder generar la senyal de respiració instantània 

a traves del vídeo.  

 

Figura 11: Transformació de la imatge 

 

3.2. Processat senyal respiratòria 

 

El següent pas a analitzar es tracta del processat de la senyal respiratòria. Aquesta part només 
consta de tres funcions. 

 

 

 

 

 bio              
     

 

 cont                    

               

 

Figura 12: Esquema processat senyal respiratòria 

 

Condicionament 

senyal 

ap 

fd 

tp 

tpd 

 

Sincronització Obtenció 

períodes 
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La primera funció de la Figura 12 és la més important. En aquesta li entrem les variables bio i cont. 

On bio és la variable que ens retorna la PLUX i cont és la variable que ens retorna l’anterior pas 

amb la senyal de respiració obtinguda en el processat de vídeo. El primer que fem amb les dues 

senyals es eliminar la continua i posar-la a la mateix freqüència, ja que la PLUX grava a 40Hz i la 

càmera a 30Hz. Seguidament eliminem les mostres sobrants per més endavant poder-les plotejar 

amb el mateix rang temporal.  

 

En la segona funció, una vegada tenim el mateix nombre de mostres i treballem amb la mateixa 

freqüència, ja podem alinear les mostres de les dues senyals.  

 

Finalment en la tercera funció eliminem l’envoltant i calculem els períodes de cada senyal 

utilitzant un llindar. Un cop tenim els períodes calculats dibuixem les dues senyals.  

 

 

Figura 13: Senyals processades 

 

Com podem veure a la Figura 13 tenim el resultat d’una simulació. En totes les simulacions 

obtindrem dues gràfiques on es comparen les dues senyals de la PLUX i de la senyal obtinguda 

amb el nostre mètode processant el vídeo. En la primera de les dues gràfiques tenim la 

comparació de les dues senyals un cop estan alineades i amb la mateixa freqüència. En la 

segona gràfica fem la tangent inversa per poder tenir les senyals dins d’un marge entre 1 i -1 i a 

més a més li afegim els períodes per poder visualitzar-los. Els paràmetres fd,ap,tp,tpd que retorna 

aquest pas són els que utilitzarem en el següent pas per analitzar els errors i són els que es 

poden mostrar en la segona gràfica de la Figura 13. On ap i fd són les senyals processades de les 

senyals obtingudes amb la PLUX i el nostre sistema i tp i tpd són els seus períodes corresponents.  
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ap 

fd 

tp 

tpd 

 

3.3. Avaluació del rendiment 

 

L’últim pas és la avaluació del rendiment del nostre sistema. Aquest apartat consta de diferents 

funcions que ens serveixen per obtenir les diferents mesures d’error que es poden aplicar 

comparant aquest tipus de senyals.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          MAE MAPE MSE Desv. Pearson PPV       F1  Sensbilidad  Altres conceptes 

Figura 14: Esquema avaluació del rendiment 

 

El primer pas per poder analitzar totes les dades és eliminar els flancs que hem obtingut amb el 

nostre sistema i no estan en la PLUX. Un cop tenim eliminats els flancs, podem determinar els 

períodes. Durant aquest procés podem anar obtenint els TP(True Positivte),TN(True Negative),FP 

(False Positive),FN (False Negative).En el nostre cas en concret, els TP son aquells períodes que 

hem detectat correctament amb el nostre sistema. Per altra banda, en el nostre sistema no 

tindrem TN. Els FP són aquells períodes que el nostre sistema els ha detectat com a períodes 

però la PLUX ens indica que no ho són. Finalment els FN són aquells períodes que el nostre 

sistema no els ha detectat com a períodes però la PLUX ens indica que si que ho són. Aquestes 

dades ens serviran per més endavant formar la matriu de confusió. 

 

Un cop tenim els períodes alineats podem obtenir el MAE (Mean Absolut Error) i la seva desviació 

estàndard, el MAPE (Mean Absolut Percentage Error) i la desviació estàndard d’aquest o el MSE 

(Mean Square Error). 

 

   
Figura 15: MAE, MAPE, MSE 

 

Per altra banda, per comparar senyals també es necessari fer la correlació per saber la 

semblança entre aquestes. Per aquest tipus de senyals periòdiques, la correlació més adient es la 

de Pearson. Es farà la correlació entre les senyals i la correlació entre els períodes obtinguts. 

 

 
Figura 16: Correlació de Pearson 
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Finalment podem obtenir la matriu de confusió i a través d’aquesta la Sensibilitat, el PPV 

(predicibilitat del valor positiu) i la mitja harmònica de la sensibilitat i el PPV. La sensibilitat ens 

permetrà saber el percentatge d’encert dels períodes. 

 

 
Figura 17: Sensibilitat, PPV, F1 

 

 

3.4. Aplicació pel processament de les dades i l’avaluació del rendiment del 

sistema 

 

Per facilitar la visualització de les imatges, dels resultats i dels errors vàrem crear una interfície 

gràfica. Aquesta està estructurada de la mateixa manera que a la Figura 9 on teníem la 

estructuració del projecte. 

 

Inicialment la interfície gràfica ens permet triar el vídeo per processar. A més a més, guardarem el 

nom de la carpeta des de on s’ha agafat el vídeo per desprès crear una carpeta amb els resultats.  

 

Figura 18: Finestra de l’aplicació per iniciar el processat 

 

Com podem veure a la Figura 18, un cop hem triat el vídeo per processar, la interfície gràfica ens 

permet triar la resolució i els fps amb els que volem treballar. Com menys resolució i menys fps, 

menys trigarà en processar-se, però els resultats poden ser diferents. En l’apartat de resultats ja 

en parlarem, ja que es fa un estudi comparant la màxima i la mínima resolució. Quan ja hem triat 

la resolució i els fps ja podem començar a processar el vídeo, que s’anirà mostrant frame per 

frame els 3 passos que es segueixen en el processat dels vídeos.  
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Figura 19: Finestra per visualitzar les senyals respiratòries 

 

Seguidament ens sortiran les gràfiques del vídeo ja processat com explicàvem al apartat del 

processat de la senyal respiratòria. A la Figura 19 podem veure el processat de la senyal 

respiratòria del vídeo de la Figura 18.  

 

Finalment a la Figura 20 podem veure que la interfície gràfica ens permet veure les mesures 

d’error del vídeo processat on es poden visualitzar tots els conceptes dels quals ja hem parlat 

anteriorment. Addicionalment podem veure dues gràfiques en les que mostrem el percentatge 

d’error instantani dels períodes i la linealitat d’aquests. També podem veure diferents conceptes 

secundaris com la duració del vídeo, el temps de processat, els FPS elegits i la resolució triada. 

         

 

 

Figura 20: Finestra per avaluar la precisió del sistema desenvolupat 
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3.5. Recollida de dades 

 

Per poder obtenir uns resultats més fiables s’ha fet una base de dades amb 14 subjectes que han 

fet una simulació amb un protocol de mesures establert. En aquest tenim mesures de 

posicionament del set-up i un protocol per fer les diferents proves que creiem necessàries.   

 

3.5.1. Protocol simulacions 

El protocol de les simulacions consta de 6 proves diferents. Aquestes proves les podem dividir en 

2 subgrups i una última prova independent.  

 

- El primer subgrup es fa amb un fons ideal i de color blanc per ressaltar millor els 

contrastos i tenir un background constant.  

- En el segon subgrup eliminem el fons ideal i així ens permet tenir una simulació més 

realista.  

 

En aquests subgrups fem proves amb diferents il·luminacions. La primera il·luminació sempre és 

fa amb llums fluorescents per generar un efecte de dia. En la segona eliminem aquestes llums 

fluorescents i posem un focus dins del set-up per tenir més contrast de colors i una il·luminació 

diferent. Aquestes proves sempre duren 3 minuts, que és suficient pel nostre anàlisis. 

 

S’estableix que la samarreta que es fa servir a les simulacions sempre és la mateixa de color 

negre per facilitar els contrastos i evitar samarretes amb teixits complicats d’analitzar o amb 

diferents estampats. Tot i això, es fa una prova addicional de 3 minuts amb aquesta samarreta per 

comprovar l’eficàcia del mètode d’anàlisis de la senyal que utilitzem.  

 

L’última prova té una duració de 1 minut. Aquesta prova consisteix en fer 2 apnees de 10 segons 

durant la prova. La il·luminació és amb els llums fluorescents i sense fons blanc. Les apnees es 

fan durant entre el segon 10 i 20 i entre el segon 50 i 60. Desprès de l’ultima apnea esperem a 

que la senyal es torni a estabilitzar i deixem uns 1 o 2 períodes de respiració (10 segons) per 

acabar la prova.  

 

Addicionalment afegim un ordinador que ens permet tenir a la persona que se li fa la simulació 

entretinguda amb un documental que parla sobre el aire que respirem a les grans ciutats i la 

contaminació que generen tant el cotxes com les industries i d’altres. A més a més se li donen 

uns cascos sense fils aïllants que concentren a la persona amb el vídeo i generen una respiració 

constant i també ens permeten no molestar en el laboratori. 

 

 

 

 

 



 

 27 

3.5.2. Descripció del muntatge 

Per poder obtenir uns millors resultats s’ha muntat un set-up on tenim tots els elements 

necessaris per simular una situació el màxim realista possible. El set-up consta dels següents 

elements:  

- Banda PLUX: Aquesta banda ens adquireix la respiració amb contacte. El conductor se 

l’ha de posar en tot moment durant la simulació. En la Figura 21 podem veure aquesta 

banda.   

 

- Càmera Logitec i trípode: La càmera Logitec ens permet gravar a una resolució de 

1080x1980, amb una freqüència de mostreig a 30fps i està fixada amb el suport a la part 

lateral del conductor. La posició de la càmera és la següent: 67,5 cm de la lent respecte al 

terra del cotxe, 56,5 cm de la lent respecte la part frontal de l’estructura metàl·lica i a 15 

cm respecte el seient del conductor. Ho podem veure a la Figura 22. 

 

- Seient del conductor i estructura: Per tenir un escenari més real s’ha muntat un seient de 

conductor i una estructura, com podem veure a la Figura 23.  

 

- Ordinador 1: Aquest ordinador ens va guardant les dades generades tant per la PLUX 

com per la càmera 

      Figura 21: Banda PLUX  

       

  

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 22: Càmera i trípode 

 

Figura 23: Seient i estructura 
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4. Resultats 

 

Els resultats obtinguts tenen moltes variables que tenir en compte. Com hem vist en el apartat 3.3, 

on es parlava de l’avaluació del rendiment, tractarem diferents mesures de rendiments dels 

resultats, però també depenen d’altres factors.  

Els factors que afecten directament als resultats obtinguts són els següents:  

- Tipus d’il·luminacions: amb llum natural o amb focus. 

- Tipus de fons: amb fons blanc o sense fons. 

- Tipus d’apnea: amb apnea o sense. 

- Tipus de resolucions: 1080x1920 o 360x640. 

- Tipus de FPS: 30fps o 15fps. 

Tant la resolució com els FPS poden tenir molts valors. El nostre vídeo originalment està gravat 

amb una resolució de 1080x1920 i a 30 fps. Tot i això, com ja hem comentat, el nostre sistema 

ens permet triar diferents resolucions i diferents FPS. En aquest cas hem triat la màxima i mínima 

resolució que hem establert per comparar els resultats obtinguts.    

 

4.1. Resultats generals 

 

En la següent taula podem veure els resultats obtinguts amb la resolució 360x640 i 15 FPS i hem 

fet una mitjana de tots els subjectes. Per indicar els diferents tipus de paràmetres que ens afecten 

s’indica amb la forma “a-b”. On “a” el tipus de il·luminació (1=amb llum natural, 2=amb focus) i “b” 

és el tipus de fons (1=amb fons blanc, 2=sense fons). 

 

Condicions MAE ± des. (s) MAPE ± des. (%) MSE (s) RHO períodes RHO senyals SEN PPV 

1-1 0,17±0,17 3,18±3,17 0,07 0,974 0,834 0,941 0,972 

2-1 0,22±0,24 3,91±3,83 0,14 0,954 0,905 0,947 0,981 

1-2 0,43±0,32 4,77±6,85 0,23 0,962 0,764 0,857 0,917 

2-2 0,71±0,54 8,47±9,90 0,89 0,980 0,395 0,654 0,777 

Taula 2: Resultats obtinguts a 360x640 i 15 FPS 

 

Comentaris addicionals de les taules:  

- El valor MAPE és el percentatge d’error que ens podem trobar dins de un període detectat. 

- Hem tenir en compte que les taules estan en segons, però també podrien estar en 

pulsacions per minut (bpm). Un període sol durar entre 4 i 8 segons o 16 i 8 bpm. 

- La correlació dels períodes esta feta sobre els períodes detectats i la correlació de les 

senyals respecte tota la senyal. 

- La sensibilitat és la tassa de detecció dels períodes.  
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En la Taula 2 el temps de processat mig de totes les proves realitzades per a tots els subjectes és 

de 63,08 segons. El temps de processat analitzat només és de la part programada per extreure la 

senyal de respiració del conductor.  

Els resultats obtinguts amb la mitjana de tots els casos que tenen la llum natural i amb el fons 

blanc podem observar que la sensibilitat ens indica que és detecten un 94,10% dels períodes que 

s’haurien de detectar i respecte els detectats només hi ha un error del 3,18% amb una desviació 

de 3,17% o també podem dir que només hi ha un error de 0,17 segons amb una desviació de 

0,17 segons. Per tant, l’error que obtenim en cada període detectat és molt petit. Per altra banda, 

la correlació dels períodes és del 97% i la correlació de les senyals del 83%. La correlació de les 

senyals és menor i habitualment bé donada per l’amplitud de les dues senyals que pot variar en 

alguns trams. 

Per altre banda, tenim els resultats obtinguts amb la mitjana de tots els casos que tenen la llum 

generada per el focus i amb el fons blanc. En aquest cas els resultats també són bastant bons. La 

única diferencia amb el cas anterior és que l’error dels períodes obtinguts és lleugerament 

superior.  

També tenim els resultats obtinguts amb la mitjana de tots els casos que tenen la llum natural i 

sense fons que podem veure en la tercera fila. Quan eliminem el fons blanc i posem el fons que hi 

ha en el set-up el nombre de períodes detectats es redueix al 85% i l’error d’aquests períodes 

detectats augmenta. Tot i això, la correlació dels períodes i de les senyals encara es manté 

bastant elevada.  

Finalment en les proves amb la llum generada pel focus i sense el fons blanc tenim el cas que ens 

dona pitjors resultats. Com que la llum enfoca a la persona, el fons queda molt fosc i per tant 

molts dels objectes que es detecten com a àrea abdominal no ho són i difonen el contorn de 

l’abdomen del conductor. Per aquesta raó només es detecten de mitjana un 65% dels períodes i 

d’aquest el error pot arribar al 10%. A més a més, la correlació de les senyals no és ni d'un 40%, 

cosa que indica que ha detectat molts objectes que no hauria de detectar.  

 

Per altra banda tenim els resultats obtinguts amb la resolució de 1080x1920 i 30fps, però el temps 

de processat mig és de 1040,7 segons i mirant la poca diferencia d’error entre les dues 

resolucions, s’ha descartat aquest resultat.  

 

Condicions MAE ± des. (s) MAPE ± des. (%) MSE (s) RHO períodes RHO senyals SEN PPV 

1-1 0,18±0,19 3,22±3,14 0,08 0,972 0,779 0,917 0,948 

2-1 0,21±0,22 3,66±3,57 0,11 0,966 0,86 0,910 0,958 

1-2 0,40±0,32 6,03±7,13 0,30 0,949 0,767 0,894 0,939 

2-2 0,74±0,51 8,59±10,59 0,95 0,976 0,423 0,689 0,800 

Taula 3: Resultats obtinguts a 1080x1920 i 30 FPS 

 

Com podem veure en l’anterior taula, en alguns aspectes tenim una millora i en altres els resultats 

son molt semblats. Per exemple en la detecció de períodes sense el fons blanc tenim una millora 

de casi un 5%, però en la detecció de períodes amb fons blanc perdem aproximadament un 4% 

dels períodes detectats. 
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4.2. Detall dels resultats per subjectes  

 

Per altra banda hem fet un diagrama de caixa (boxplot en anglès) que ens permet veure una 

gràfica que representa per cada subjecte els marges que tenen els resultats que hem obtingut. En 

aquest cas hem agafat la opció 1 (llum natural i fons blanc), ja que és una de les opcions on més 

períodes es detecten. 

 

En la gràfica de la Figura 26, podem veure que la majoria de resultats per a tots els subjectes són 

bastant similars i no apareixen diferencies significatives. El valor màxim que podem obtenir és de 

0,7 segons d’error en un període que el trobem en el subjecte 11, on aquest té una freqüència de 

respiració de 0,1945Hz i fa un període cada 5,14 segons. 

 

Figura 24: Boxplot MAE 1-1 

 

Per altra banda, representem la boxplot del MAPE de la opció 1-1. El fet de mostrar el MAPE per 

comparar-lo amb el MAE és degut a que aquest error detecta el percentatge període per període i 

desprès fa la mitjana, i per tant, alhora de calcular el període té en compte la mida del període de 

la PLUX. En canvi, el MAE fa la diferencia de cada període i desprès la mitjana, que no té en 

compte en cap moment la mida de cada període de la PLUX. 
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Figura 25: Boxplot MAPE 1-1 

 

En la Figura 27 podem veure que el subjecte amb un major percentatge d’error és el subjecte 1 i 

pot arribar fins a un 13,48% d’error. 

 

Finalment analitzem respecte cada subjecte la 

seva taxa de detecció. Com podem veure en la 

Figura 28 generalment la taxa de detecció per a 

tots els subjectes en la primera opció és proper 

al 100%. El únic valor que es desmarca és el 

subjecte 8 ja que en aquesta prova la càmera no 

estava ben posada, ja que si mirem la següent 

prova del subjecte 8, (amb la llum del tipus 2) 

podem veure que tenim un 100% de detecció 

dels períodes. Això ho podem comprovar a la 

Taula 11 dels annexes.  

 

      
               Figura 26: Percentatge tassa de detecció 1-1    
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4.3. Resultats casos especials 

 

Per altra banda tenim els resultats de la apnea i en el cas de portar una samarreta diferent a la 

establerta en el protocol, que s’han de comparar per ser un cas molt particular. El format és el 

mateix que per la taula anterior de la forma “a-b”. On “a” el tipus de il·luminació (1=amb llum 

natural, 2=amb focus) i “b” és el tipus de fons (1=amb fons blanc, 2=sense fons). La primera fila 

és la mitja dels resultats amb la samarreta diferent, que ens trobem en el format que té la llum 

natural i amb el fons blanc, i la segona fila és la mitja dels resultats de l’apnea amb el format que 

té la llum natural però sense el fons blanc. 

 

Condicions MAE ± des. (s) MAPE ± des. (%) MSE (s) RHO períodes RHO senyals SEN PPV 

1-1 0,65±0,48 8,48±9,46 0,69 0,973 0,325 0,576 0,771 

1-2 0,59±0,52 6,84±8,05 0,64 0,993 0,689 0,842 0,810 

Taula 4: Taula resultats apnea/samarreta a 360x640 i 15 FPS 

 

El temps de processat mig d’aquestes proves per a tots els subjectes és de 23,96 segons per les 

proves de les apnees, ja que aquestes duren 1 minut i 10 segons i de 62,00 segons per les 

proves fetes amb una samarreta diferent. El temps de processat analitzat només és de la part 

programada per extreure la senyal de respiració del conductor 

 

En els resultats de les proves que s’han fet en el cas de portar una samarreta diferent a la 

establerta en el protocol els podem trobar en la primera fila. Tant en els resultats del MAE, del 

MAPE, del MSE i de la RHO dels períodes els errors no són excessivament alts, ja que ens estem 

fixant sobre els períodes detectats, però si mirem la sensibilitat és molt baixa i ens indica que 

gairebé la meitat dels períodes no han sigut detectats. Això és degut a que les samarretes que 

portaven les persones són diferents i hi ha casos que tenen estampats que compliquen la 

obtenció correcte de la senyal respiratòria. Tot i això, en alguns dels casos els resultats han sigut 

més bons, ja que les samarretes que portaven eren més fàcils de detectar. Aquestes diferencies 

les podrem trobar a la Taula 13 dels annexes.  

 

En la mitja dels resultats de les proves que s’han fet amb apnees podem observar que els errors 

del MAE i el MAPE estan per sobre d’altres tipus de proves, però la sensibilitat és bastant alta i 

ens indica que es detecten pràcticament un 85% dels períodes que s’haurien de detectar. En la 

Taula 9 dels annexes també podem veure totes les diferents proves que s’ha fet amb els diferents 

subjectes.  

 

Per altra banda tenim els resultats obtinguts amb la resolució de 1080x1920 i 30fps de la Taula 5. 

El temps de processat mig és de 987,54 segons en el cas de la samarreta diferent al protocol i de 

390,77 segons en el cas de les apnees. Ames, si comparem els resultats per les dues resolucions 

diferents veiem la poca diferencia d’error i per tant, degut al temps de processat, s’ha descartat 

aquest resultat. 
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Condicions MAE ± des. (s) MAPE ± des. (%) MSE (s) RHO períodes RHO senyals SEN PPV 

1-1 0,57±0,44 8,71±9,51 0,57 0,964 0,436 0,687 0,824 

1-2 0,48±0,44 7,20±7,18 0,45 0,994 0,679 0,845 0,790 

Taula 5: Resultats apnea/samarreta a 1080x1920 i 30 FPS 

 

4.4. Estudi del número de nivell de grisos 

 

Per obtenir els millores resultats hem elaborat un estudi on es determina el nombre ideal de nivell 

de grisos. En la següent taula podrem veure diferents resultats en funció del nombre de nivell de 

grisos en un subjecte en concret. Com que el més important es la correlació de les senyals i la 

sensibilitat del numero de períodes detectats, seran els dos conceptes que posarem a la taula. 

S’ha de tenir en compte que en funció de la prova el número de nivells ideal variarà, ja que el 

factor il·luminació també influeix en aquests resultats. En aquest cas mostrem els resultats per a 

la prova del subjecte 3 amb les condicions de il·luminació amb el focus i sense el fons blanc.  

 

Numero de 
nivells RHO senyals SEN 

2 0,117 0,109 

3 0,197 0,333 

4 0,145 0,554 

5 0,394 0,732 

6 0,428 0,768 

7 0,603 0,877 

8 0,692 0,895 

9 0,696 0,912 

10 0,6854 0,912 

Taula 6: Estudi nivell de grisos 

 

Com podem veure a la Taula 4, com més nivells de grisos posem millors resultats obtindrem. Això 

es degut a que tenim un background i com més nivells posem, més objectes eliminarem.  

 

Si analitzem diferents situacions amb diferents il·luminacions i tipus de fons podem concloure que 

hem de trobar un nivell entremig de grisos per obtenir els millors resultats per a totes les proves. 

Finalment, el nivell de grisos establert és de 6 nivells, ja que el imatges amb molta il·luminació i 

amb un fons blanc, no ens detecta l’àrea abdominal i per tant es la que ens dona millores resultats 

per a tots els tipus de proves.  
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5. Pressupost 

 

En aquest projecte hem desenvolupat un prototip de software que té uns costos de hores de feina 

i de llicencies Matlab, però per poder utilitzar aquest software amb proves reals hem hagut de 

muntar un set-up que també ha tingut uns costos.  

 

Primer de tot avaluem els costos de desenvolupar el software com indica la següent taula: 

Treballadors Hores/setmana Preu/hora Hores/mes Sou/mes Mesos Cost total 

Enginyer 
junior 

25h 10€ 100h 1000€ 6 6000€ 

Tutor 1 2h 50€ 8h 400€ 6 2400€ 

Tutor 2 4h 50€ 16h 800€ 6 4800€ 

Taula 7: Costos personal 

 

 

Per altra banda tenim el cost del set-up. 

Material Cost de compra 
Temps de 

depreciació 
Temps d’us Cost 

Banda PLUX 300€ 24 mesos 6 mesos 75€ 

Càmera 
Logitec i 
suport 

100€ 24 mesos 6 mesos 25€ 

Estructura 
set-up 

1000€ 84 mesos 6 mesos 71,43€ 

Ordinador 1 1000€ 48 mesos 6 mesos 125€ 

Cascos 100€ 24 mesos 6 mesos 25€ 

Taula 8: Costos Hardware 
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Finament tenim el cost de les llicencies de Matlab.  

Software  Cost de compra 
Temps de 

depreciació 
Temps d’us Cost 

Matlab 500€ 36 mesos 6 mesos 83,33€ 

Taula 9: Costos software 

Els costos totals del projecte son els següents:  

Concepte  Treballadors Hardware Software Cost total 

Cost total 13200€ 321,43€ 83,33€ 13604,76€ 

Taula10: Costos totals pressupost 

 

Per tant, el cost total del projecte es de 13604,76€. 

 

6. Environment Impact  

 

Aquest projecte és un projecte ambiciós que pretén millorar la qualitat de vida de les persones. Si 

detectem la somnolència aplicant l’algoritme TEDD un cop tenim detectada la respiració 

instantània, podríem evitar accidents de trànsit i salvar milers de vides de tot el món.  

A nivell ètic podria tenir un impacte negatiu, perquè es tracta de gravar l’interior del cotxe en el 

cas d’estar engegat i això pot violar els drets fonamentals de les persones envaint la seva intimitat, 

però com que les dades són processades al moment, no es queda el vídeo registrat enlloc i així 

podríem evitar aquest problema.  

Per altra banda, els costos mediambientals d’aquest projecte no generen cap impacte. És pot dir 

que millora la qualitat de vida de les persones però no afecta a nivell mediambiental.   
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7. Conclusions i futur desenvolupament: 

7.1. Conclusions 

 

Primer de tot, podem afirmar que totes les especificacions del projecte s’han complert. Respecte 

els objectius s’han complert tots menys l’objectiu de obtenir el mínim error possible respecte altres 

mètodes. Això es degut a que com que el projecte encara esta en una fase de prototip alfpha 

encara es podria millorar molt i per tant obtenir millors resultats que d’altres mètodes de detecció 

de la freqüència de respiració abdominal no invasius i sense contacte. Per altra banda, els 

requeriments s’han complert casi tots menys l’eliminació per complet dels elements del 

background. Si que es pot dir que hem eliminat la majoria d’objectes, però els que fan que el 

contorn de la persona quedi difuminat no.  

Tot i això, els resultats obtinguts són bastant bons en els casos ideals per qualsevol tipus 

d’iluminació, ja que de la mitjana per tots els casos esta per sobre del 95% de períodes detectats i 

les mesures d’error són molt baixes. Quan eliminem el fons blanc i estem amb el fons del set-up 

la obtenció de la senyal es complica, tot i que obtenim de mitjana un 65% dels períodes en el cas 

de baixa il·luminació i un 85% dels períodes en cas de tenir una il·luminació natural. Per altra 

banda el percentatge d’error esta entre el 5 i el 10%. En les proves de les apnees també obtenim 

bons resultats tenint en compte que no tenim el fons blanc i el numero de períodes detectats és 

del 85% dels períodes. Finalment, quan el subjecte es posa una samarreta diferent de la 

establerta en el protocol, ens afecta en els resultats obtinguts i en algun dels casos no s’obté ni el 

40% dels períodes i la mitjana no arriba ni al 60% dels períodes. Això és degut a l’estampació o a 

les sanefes que poden tenir algunes samarretes i afecten els resultats obtinguts.  

7.2. Futur desenvolupament 

 

Els primers objectius per al futur desenvolupament d’aquest projecte són millorar tots aquells 

conceptes que és podrien millorar. Per començar, a nivell de processat d’imatge es poden 

eliminar tots aquells objectes de background que ens aporten error en el resultat i per tant, es 

podrien buscar mètodes de millora d’eliminació del background. Un cop eliminéssim tots els 

objectes del background ens quedaria una imatge “neta” i només veuríem l’àrea abdominal. Per 

tant tots els casos obtinguts serien com en el cas més ideal, en que tenim el fons blanc i qualsevol 

tipus d’iluminació, on obtenim més del 95% dels períodes. Per altra banda, respecte les proves 

amb apnea podríem millorar resultats fent variar el llindar per poder veure si gracies a això 

detectem més períodes. Finalment, amb les proves realitzades amb les samarretes diferents a les 

establertes al protocol hauríem d’aconseguir trobar un mètode que ens detectes qualsevol 

samarreta independentment del color, les textures i els estampats. A més a més, com hem vist al 

estudi realitzat respecte el nivell mig de grisos ideal, podríem fer un pre-acondisionament de la 

imatge obtinguda amb el vídeo per veure la il·luminació i establir un nivell de gris ideal per aquella 

situació i tornar a analitzar aquesta il·luminació cada cert temps.  

Per altra banda, un cop obtinguéssim bons resultats, es podria modificar i optimitzar el codi per 

aconseguir fer-lo servir a temps real i aplicar el mètode TEDD del que parlàvem inicialment per 

poder detectar la somnolència dels conductors. 
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Annexes: 

Subjecte MAE ± des. (s) MAPE ± des. (%) MSE (s) RHO RHO senyals Sensibilitat PPV Temps processat 

1-1-1 0,31±0,33 6,74±5,75 0,20 0,9792 0,5499 0,8775 0,9347 66,31s 

1-2-1 0,16±0,16 2,91±3,25 0,05 0,9268 0,9436 1 1 66,60s 

1-1-2 0,33±0,29 5,43±6,02 0,19 0,9267 0,8703 0,9545 0,9767 71,16s 

1-2-2 0,95±0,75 8,13±10,57 1,41 0,9963 0,0948 0,4390 0,7826 73,20s 

2-1-1 0,09±0,08 1,71±2,05 0,01 0,9483 0,9726 1 1 63,21s 

2-2-1 0,11±0,12 2,87±2,51 0,02 0,9860 0,9504 0,9636 0,9636 65,45s 

2-1-2 0,50±0,33 8,06±9,49 0,36 0,9904 0,3827 0,5833 0,7954 66,58s 

2-2-2 0,66±0,48 10,45±9,93 0,65 0,9911 0,1474 0,4067 0,6857 70,96s 

3-1-1 0,11±0,08 1,86±2,50 0,02 0,9577 0,9714 1 1 63,37s 

3-2-1 0,16±0,14 3,58±3,95 0,04 0,8945 0,8853 1 1 63,29s 

3-1-2 0,55±0,39 8,46±12,03 0,45 0,9717 0,7016 0,8392 0,9591 63,17s 

3-2-2 0,59±0,46 10,15±11,92 0,56 0,9502 0,4281 0,7678 0,9148 68,42s 

4-1-1 0,20±0,21 4,42±4,66 0,08 0,9662 0,7528 0,9807 1 64,99s 

4-2-1 0,13±0,11 2,98±3,04 0,03 0,9724 0,9128 0,9814 1 64,32s 

4-1-2 0,29±0,23 6,08±6,66 0,14 0,9878 0,6436 0,7924 0,9130 61,81s 

4-2-2 0,42±0,31 7,31±8,87 0,27 0,9836 0,7442 0,7777 0,9545 69,55s 

5-1-1 - - - - - - - - 

5-2-1 - - - - - - - - 

5-1-2 0,63±0,52 8,34±9,68 0,66 0,9703 0,8650 0,9016 0,9649 70,30s 

5-2-2 1,20±0,83 12,75±14,45 2,12 0,9809 0,1297 0,6071 0,5396 73,47s 

6-1-1 0,13±0,10 2,38±2,79 0,03 0,9792 0,9197 0,9753 1 64.75s 

6-2-1 0,33±0,36 5,80±5,63 0,25 0,9510 0,7312 0,9024 0,9736 69.07s 

6-1-2 0,36±0,36 5,02±5,20 0,26 0,9270 0,8635 0,9666 1 62,31s 

6-2-2 1,03±0,75 10,32±13,01 1,60 0,9839 0,1129 0,5901 0,5538 66,93s 

7-1-1 0,08±0,10 1,73±1,46 0,02 0,9792 0,9078 1 1 58,03s 

7-2-1 0,18±0,21 4,38±3,54 0,08 0,9332 0,8699 0,9743 0,9870 59,20s 

7-1-2 0,28±0,22 4,15±5,28 0,13 0,9788 0,9049 0,9852 1 61,97s 

7-2-2 0,76±0,45 7,97±10,35 0,78 0,9921 0,2039 0,4810 0,6031 67,41s 

8-1-1 0,19±0,25 2,42±2,53 0,10 0,9994 0,2058 0,6428 0,8709 59,52s 
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8-2-1 0,20±0,19 3,09±3,49 0,08 0,9535 0,9440 1 1 59,62s 

8-1-2 0,69±0,45 10,22±12,44 0,67 0,9831 0,5651 0,7 0,5651 64,40s 

8-2-2 0,74±0,52 10,66±12,12 0,81 0,9938 0,3467 0,4782 0,7586 65,67s 

9-1-1 0,26±0,18 2,29±3,37 0,10 0,9341 0,9575 1 1 58,20s 

9-2-1 0,32±0,42 5,32±4,37 0,27 0,8907 0,9717 0,9459 1 58,24s 

9-1-2 0,31±0,22 3,05±4,54 0,14 0,9322 0,9465 0,9722 1 63,30s 

9-2-2 0,54±0,50 5,92±7,70 0,54 0,9880 0,5459 0,8684 0,8918 66,54s 

10-1-1 0,17±0,19 4,80±3,62 0,06 0,9825 0,9595 0,9607 1 58,62s 

10-2-1 0,21±0,15 3,67±4,56 0,07 0,9793 0,8346 0,9230 0,96 58,70s 

10-1-2 0,40±0,42 10,28±7,85 0,33 0,9877 0,5982 0,7037 0,95 59,23s 

10-2-2 0,31±0,31 5,92±6,04 0,19 0,9910 0,6198 0,8235 0,9535 60,43s 

11-1-1 0,34±0,36 5,19±4,89 0,23 0,9869 0,9242 0,8823 0,8571 57,83s 

11-2-1 0,52±0,57 6,17±6,15 0,60 0,9856 0,9405 0,8620 0,8064 58,52s 

11-1-2 0,53±0,47 11,16±8,75 0,49 0,9907 0,8414 0,7647 0,8125 59,64s 

11-2-2 0,94±0,85 9,90±10,39 1,57 0,9518 0,8932 0,8571 0,8275 63,76s 

12-1-1 0,14±0,13 1,93±2,33 0,04 0,9841 0,9349 1 0,9859 58,37s 

12-2-1 0,21±0,26 3,68±3,32 0,11 0,9951 0,9036 0,9531 0,9531 59,48s 

12-1-2 0,59±0,43 7,82±10,36 0,53 0,9465 0,7552 0,8904 0,9285 62,13s 

12-2-2 0,78±0,53 8,11±9,20 0,88 0,9955 0,0544 0,4146 0,5666 67,09s 

13-1-1 0,08±0,08 1,31±1,30 0,01 0,9764 0,9491 1 1 58,56s 

13-2-1 0,10±0,11 1,45±1,53 0,02 0,9838 0,9687 1 1 65,68 

13-1-2 0,24±0,21 3,06±3,83 0,10 0,9313 0,8895 1 0,9841 64,56s 

13-2-2 0,31±0,28 4,58±4,62 0,17 0,9361 0,9112 0,9824 1 65,60s 

14-1-1 0,17±0,16 4,51±3,99 0,05 0,9863 0,8417 0,9139 1 55,86s 

14-2-1 0,33±0,39 4,90±4,44 0,26 0,9561 0,9149 0,8095 0,9807 57,29s 

14-1-2 0,36±0,32 4,77±5,03 0,23 0,9402 0,9155 0,9482 0,9821 62,33s 

14-2-2 0,79±0,56 6,44±9,55 0,92 0,9895 0,3031 0,6666 0,851 65,68s 

Taula 11: Resultats complets 360x640 a 15fps 
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Subjecte MAE ± des. (s) MAPE ± des. (%) MSE (s) RHO RHO senyals Sensibilitat PPV Temps processat 

1-2-1 0,60 0,53 8,41±9,76 0,61 0,9933 0,5454 0,7142 0,6666 24.42s 

2-2-1 0,62±0,61 6,01±9,15 0,72 0,9928 0,5846 0,8561 0,7857 23,63s 

3-2-1 0,51±0,31 5,29±9,42 0,35 0,9940 0,4969 0,8235 0,8235 25,40s 

4-2-1 0,26±0,19 4,25±4,32 0,10 0,9984 0,6889 0,9090 0,8333 24,74s 

5-2-1 0,37±0,24 3,05±3,78 0,18 0,9997 0,7846 0,7500 0,7500 22,78s 

6-2-1 0,76±0,73 7,92±9,38 1,04 0,9916 0,5772 0,7727 0,8000 21,68s 

7-2-1 0,42±0,47 7,82±6,21 0,37 0,9925 0,8074 0,7857 0,7857 23,28s 

8-2-1 0,79±0,74 12,51±10,43 1,08 0,9922 0,7155 0,8 0,8 24,85s 

9-2-1 0,67±0,66 6,46±7,42 0,83 0,9911 0,7350 1 0,8461 24,91s 

10-2-1 0,89±0,56 9,13±14,69 1,08 0,9884 0,7489 1 0,8571 23,03s 

11-2-1 0,41±0,37 3,42±4,80 0,29 0,9980 0,6275 0,8333 0,7692 30,28s 

12-2-1 0,65±0,65 9,99±9,06 0,80 0,9940 0,7991 0,7857 0,8461 23,45s 

13-2-1 0,74±0,59 5,80±8,14 0,85 0,9922 0,6099 0,8888 1 22,81s 

14-2-1 0,62±0,62 5,80±6,22 0,70 0,9835 0,9210 0,875 0,7777 20,75s 

Taula 12: Resultats apnees 360x640 a 15fps 

 

Subjecte MAE ± des. (s) MAPE ± des. (%) MSE (s) RHO RHO senyals Sensibilitat PPV Temps processat 

1-1-1 0,43±0,34 4,60±7,08 0,30 0,9918 0,1687 0,5581 0,9600 65,06s 

2-1-1 0,47±0,40 7,89±8,34 0,38 0,9944 0,2387 0,4912 0,7777 66,43s 

3-1-1 0,62±0,52 9,99±9,93 0,64 0,9932 0,2377 0,4444 0,6315 63,02s 

4-1-1 0,90±0,50 9,09±12,24 1,05 0,9742 0,2054 0,5121 0,6000 61,14s 

5-1-1 0,56±0,46 7,46±8,81 0,52 0,8982 0,7440 0,9210 1 60,03s 

6-1-1 0,71±0,52 10,34±8,68 0,76 0,9969 0,1492 0,3658 0,5769 64,18s 

7-1-1 0,90±0,65 10,02±11,17 1,21 0,9616 0,5296 0,7419 0,8518 54,18s 

Taula 13: Resultats samarretes 360x640 a 15fps 
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Subjecte MAE ± des. (s) MAPE ± des. (%) MSE (s) RHO RHO senyals Sensibilitat PPV Temps processat 

1-1-1 0,18±0,19 3,83±3,51 0,07 0,988 0,784 0,939 0,958 1041,46s 

1-2-1 0,13±0,14 2,34±2,50 0,03 0,956 0,953 1 1 1016,13s 

1-1-2 0,27±0,21 3,98±4,98 0,12 0,804 0,914 1 1 1049,21s 

1-2-2 1,44±0,93 14,27±15,77 2,86 0,997 0,083 0,367 0,833 1086,36s 

2-1-1 0,08±0,07 1,35±1,73 0,01 0,962 0,977 1 1 1008,10s 

2-2-1 0,09±0,11 2,29±2,15 0,02 0,984 0,959 0,982 0,964 1007,58s 

2-1-2 0,44±0,29 7,59±10,31 0,27 0,971 0,701 0,817 0,925 1030,35s 

2-2-2 0,58±0,36 7,32±9,23 0,46 0,992 0,286 0,424 0,676 1071,85s 

3-1-1 0,37±0,31 4,70±5,31 0,23 0,998 0,107 0,538 0,666 997,71s 

3-2-1 0,40±0,29 6,57±7,38 0,24 0,999 0,306 0,483 0,824 1005,83s 

3-1-2 0,28±0,18 4,34±6,41 0,11 0,981 0,793 0,911 1 1040,76s 

3-2-2 0,42±0,30 6,13±8,47 0,26 0,965 0,449 0,804 0,9 1065,30s 

4-1-1 0,19±0,21 4,34±4,30 0,08 0,959 0,762 1 1 995,56s 

4-2-1 0,11±0,12 2,74±2,49 0,03 0,978 0,924 0,982 1 998,43s 

4-1-2 0,39±0,32 8,19±8,62 0,25 0,984 0,433 0,887 0,922 1051,11s 

4-2-2 0,39±0,29 6,31±8,02 0,23 0,986 0,723 0,833 0,957 1067,14s 

5-1-1 - - - - - - - - 

5-2-1 - - - - - - - - 

5-1-2 0,56±0,50 8,59±8,48 0,56 0,981 0,804 0,852 0,929 1107,85s 

5-2-2 1,15±0,77 12,41±15,15 1,90 0,982 0,086 0,679 0,567 1107,45s 

6-1-1 0,12±0,09 1,98±2,39 0,02 0,985 0,923 0,976 1 985,98s 

6-2-1 0,31±0,33 5,63±5,55 0,21 0,964 0,736 0,902 0,974 1096,87s 

6-1-2 0,31±0,24 3,59±4,59 0,15 0,947 0,863 0,983 0,983 1067,40s 

6-2-2 1,33±0,75 11,50±18,00 2,34 0,939 0,339 0,774 0,687 1101,92s 

7-1-1 0,07±0,10 1,77±1,44 0,02 0,979 0,912 1 1 974,04s 

7-2-1 0,22±0,24 4,87±4,32 0,10 0,805 0,862 0,987 0,987 994,83s 

7-1-2 0,29±0,26 3,73±5,07 0,15 0,967 0,898 0,986 0,985 1039,75s 

7-2-2 0,72±0,52 9,17±9,81 0,79 0,989 0,181 0,517 0,611 1125,66s 
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8-1-1 0,19±0,25 2,73±2,72 0,09 0,999 0,204 0,666 0,903 1023,15s 

8-2-1 0,18±0,19 2,99±0,97 0,07 0,963 0,946 1 1 1029,42s 

8-1-2 0,77±0,52 10,58±13,33 0,85 0,988 0,246 0,625 0,789 1067,06s 

8-2-2 0,69±0,42 8,88±11,26 0,65 0,995 0,429 0,551 0,844 1084,45s 

9-1-1 0,34±0,38 4,32±4,21 0,25 0,854 0,823 1 0,968 1010,43s 

9-2-1 0,24±0,27 3,46±3,38 0,13 0,983 0,972 0,946 0,972 1009,85s 

9-1-2 0,40±0,32 4,65±5,89 0,26 0,879 0,937 0,971 1 1050,48s 

9-2-2 0,78±0,62 10,11±11,63 0,98 0,966 0,535 0,842 0,842 1101,59s 

10-1-1 0,13±0,16 3,38±2,70 0,04 0,988 0,966 0,961 1 990,62s 

10-2-1 0,21±0,14 3,40±4,79 0,07 0,980 0,837 0,962 0,980 998,57s 

10-1-2 0,29±0,25 5,36±5,94 0,14 0,992 0,710 0,811 0,955 1032,28s 

10-2-2 0,37±0,28 6,22±7,62 0,21 0,989 0,575 0,808 1 1050,55s 

11-1-1 0,33±0,34 5,27±4,83 0,22 0,988 0,923 0,882 0,857 1014,23s 

11-2-1 0,32±0,33 3,61±3,70 0,21 0,996 0,938 0,793 0,821 1017,83s 

11-1-2 0,56±0,47 7,47±7,89 0,52 0,984 0,845 0,794 0,795 1047,92s 

11-2-2 0,82±0,63 7,89±9,40 1,05 0,978 0,834 0,821 0,718 1064,69s 

12-1-1 0,14±0,16 2,28±2,36 0,04 0,981 0,936 1 1 988,78s 

12-2-1 0,20±0,27 3,70±3,11 0,11 0,995 0,900 0,938 0,953 996,38s 

12-1-2 0,53±0,46 8,08±9,48 0,49 0,943 0,762 0,919 0,907 1048,37s 

12-2-2 0,77±0,49 8,62±11,42 0,83 0,982 0,172 0,605 0,7 1102,42s 

13-1-1 0,08±0,09 1,42±1,28 0,01 0,975 0,949 1 0,985 1034,86s 

13-2-1 0,11±0,11 1,47±1,60 0,02 0,984 0,970 1 1 1035,12s 

13-1-2 0,26±0,21 3,14±4,12 0,11 0,918 0,902 1 0,984 1063,69s 

13-2-2 0,29±0,26 4,08±4,29 0,15 0,909 0,907 1 0,983 1106,80s 

14-1-1 0,16±0,16 4,47±3,98 0,05 0,985 0,859 0,956 0,988 995,23s 

14-2-1 0,30±0,28 4,52±4,52 0,17 0,977 0,915 0,857 0,982 1009,60s 

14-1-2 0,30±0,29 5,16±4,74 0,17 0,952 0,926 0,965 0,982 1051,83s 

14-2-2 0,62±0,53 7,45±8,19 0,65 0,998 0,305 0,623 0,884 1097,21s 

Taula 14: Resultats complets 1080x1920 a 30fps 
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Subjecte MAE ± des. (s) MAPE ± des. (%) MSE (s) RHO RHO senyals Sensibilitat PPV Temps processat 

1-2-1 0,46±0,54 6,61±6,55 0,48 0,985 0,728 0,8 0,857 380,35s 

2-2-1 0,58±0,67 5,65±9,73 0,76 0,991 0,574 1 0,813 376,76s 

3-2-1 0,48±0,53 11,67±9,58 0,49 0,988 0,581 0,888 0,842 419,17s 

4-2-1 0,52±0,57 21,37±12,60 0,56 0,992 0,168 1 0,923 406,79s 

5-2-1 0,37±0,30 4,20±3,73 0,20 0,999 0,815 0,625 0,625 374,87s 

6-2-1 0,21±0,14 2,32±2,38 0,06 0,999 0,585 0,7 0,7 366,75s 

7-2-1 0,37±0,36 5,86±8,71 0,26 0,995 0,860 0,8 0,706 375,84s 

8-2-1 0,79±0,61 11,09±9,83 0,94 0,995 0,643 0,7 0,777 413,25s 

9-2-1 0,57±0,54 4,45±6,58 0,59 0,994 0,756 1 0,846 412,35s 

10-2-1 0,69±0,44 7,91±11,28 0,66 0,993 0,773 1 0,813 406,15s 

11-2-1 0,25±0,25 2,19±2,75 0,12 0,999 0,713 0,833 0,714 421,43s 

12-2-1 0,63±0,66 9,63±8,08 0,79 0,993 0,754 0,714 0,769 400,98s 

13-2-1 0,33±0,24 3,37±3,75 0,16 0,999 0,6305 0,778 0,875 363,17s 

14-2-1 0,44±0,37 4,49±5,05 0,31 0,989 0,915 1 0,8 352,88s 

Taula 15: Resultats apnees 1080x1920 a 30fps 

 

Subjecte MAE ± des. (s) MAPE ± des. (%) MSE (s) RHO RHO senyals Sensibilitat PPV Temps processat 

1-1-1 0,38±0,35 9,75±10,18 0,26 0,857 0,355 0,709 0,977 985,11s 

2-1-1 0,51±0,36 10,07±10,95 0,39 0,991 0,315 0,576 0,829 1015,85s 

3-1-1 0,42±0,33 6,27±7,97 0,29 0,991 0,510 0,722 0,813 959,89s 

4-1-1 0,32±0,29 5,55±5,46 0,18 0,992 0,739 0,826 0,905 967,83s 

5-1-1 0,64±0,50 7,90±9,84 0,64 0,965 0,393 0,763 0,783 1011,19s 

6-1-1 0,73±0,50 9,38±10,17 0,77 0,997 0,208 0,405 0,629 1071,04s 

7-1-1 0,97±0,73 12,04±12,03 1,45 0,954 0,534 0,806 0,833 901,89s 

Taula 16: Resultats samarretes 1080x1920 a 30fps 
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Glossary 

TEDD: Thoracic Effort Drowsiness Detection. Detecció de Somnolència d’Esforç Toràcic. 

PLUX: Sensor inductiu que obté la respiració a través del esforç toràcic.  

Kinect: Sensor de profunditat, càmera RGB i micròfon de Windows que proporciona una lectura 

de moviment de tot el cos en 3D, reconeixement facial i reconeixement de parla. 

Filtre Sobel: és un filtre utilitzat en processat d'imatges, especialment en algoritmes de detecció 

de vores. 

TP: True Positive. Veritable Positiu. 

TN: True Negative. Veritable Negatiu. 

FP: False Positive. Fals Positiu.   

FN: False Negative. Fals Negatiu. 

Matriu de confusió: eina de visualització que s'utilitza en l'aprenentatge supervisat. 

MAE: Mean Absolut Error. Error Absolut Mig.  

Desviació estàndard: mesura de variabilitat que mostra quanta variació o "dispersió" hi ha 

respecte a la mitjana. 

MAPE: Mean Absolut Percentage Error. Percentatge Error Absolut Mig. 

MSE: Mean Square Error. Error Quadràtic Mig.  

Correlació de Pearson: índex que mesura la relació lineal entre dues variables quantitatives. 

FPS: Frames Per Second. Imatges Per Segon. 

BPM: Beats Per Minute. Pulsacions Per Minut. 

RHO: Lletra del alfabet grec. En aquest cas fa referència a la correlació de Pearson.  

 

 

 

 

 

 

 


