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Voorwoord

Het project Wireless Sensortechnologie 
bij Calamiteiten is gestart in juni  2010 
en nadert zijn voltooiing. In het boek 
dat u nu leest, geven we  een overzicht 
vanaf de aanleiding tot de bereikte 
resultaten.  De combinatie van sen-
sortechnologie en calamiteiten vormt 
een dankbaar onderwerp. Op beide 
fronten is er volop beweging.  Het 
belang van sensortechnologie  wordt 
in steeds meer maatschappelijke the-
ma’s onderkend. De data vanuit een 
grote diversiteit van sensoren worden 
via verschillende communicatiekana-
len gecommuniceerd met gebruikers, 
maar nog meer met andere apparaten 
die de data gebruiken. Die communi-
catie maakt zo intensief gebruik van 
het internet dat nu al gesproken wordt 
van het Internet of Things.

De metingen die sensoren kunnen ver-
richten zijn voor de beveiligingsbedrij-
ven en publieke veiligheidsdiensten 
als politie en brandweer van groot 
belang om inzicht te krijgen in situa-
ties waarin men moet optreden. Door 
deze situation awareness is men beter 
in staat te bepalen wat er speelt, wat 
men in een bepaalde situatie kan ver-
wachten. Dit ondersteunt de operatio-
nele besluitvorming.

In het project Wireless Sensortechno-
logie bij Calamiteiten hebben we  de 
mogelijkheden van de technologie 
verkend. Vooral aan de hand van de-
monstrators is inzicht ontstaan in wat 
haalbaar is en welke kansen er liggen 
voor het bedrijfsleven om te komen tot 
innovatieve producten en systemen om 
daarmee de beveiligingsbedrijven en de 
brandweer beter te ondersteunen.

Wij bieden de lezer veel leesplezier en 
hopen dat de resultaten hun bruikbaar-
heid zullen bewijzen. Wij danken de 
Stichting Innovatie Alliantie (SIA) die 
het project financieel heeft mogelijk ge-
maakt.  Ook willen we alle studenten, 
medewerkers van bedrijven en onze 
collega’s bedanken voor hun bijdrage 
om dit project tot een succes te maken.

Ronald Tangelder, projectleider, 
Henk van Leeuwen, lector



Na twee jaar met veel studenten te 
hebben gewerkt aan het project Wire-
less Sensortechnologie bij Calamiteiten 
geeft dit boek een overzicht van de acti-
viteiten die zijn uitgevoerd. In 14 deel-
projecten verspreid over vier werkpak-
ketten hebben vooral studenten onder 
leiding van docenten en medewerkers 
van het lectoraat Ambient Intelligence 
in het Kenniscentrum Design en Tech-
nologie van Saxion zich verdiept in een 
breed scala van onderwerpen. 

Na een eerste verkenning door mid-
del van literatuurstudie en verkenning 
van de markt is er gewerkt aan prakti-
sche oplossingen van problemen. In de 
meeste gevallen zijn de oplossingen 
vormgegeven in echte systemen met de 
nodige hard-en software. Bij de testen 
en de experimenten werd duidelijk in 
hoeverre de oplossing ook echt voldeed 
als antwoord op de onderzoeksvraag 
die aan het begin gesteld werd.

Alle deelprojecten zijn beschreven en 
aan het eind van dit boek worden de be-
langrijkste conclusies op een rij gezet. 
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Het project Wireless Sensortechno-
logie bij Calamiteiten is ontstaan uit 
gesprekken met beveiligingsbedrij-
ven, de brandweer en technologiebe-
drijven. Voordat we elk deelproject 
beschrijven, komen de aanleiding tot 
het project, de partners die eraan deel-
namen, de manier waarop het project 
is uitgevoerd en de resultaten aan de 
orde. De ambitie die we bij het begin 
hebben geformuleerd bleek verder te 
reiken dan in twee jaar kan worden 
waargemaakt. Vandaar dat aanbevelin-
gen voor een vervolg niet ontbreken.

Aanleiding
Uit de gesprekken die leidden tot het 
project kwam een aantal punten naar 
voren, waarbij de vraag opkwam of 
slimme sensortechnologie gekoppeld 
aan communicatie van de sensordata 
kon bijdragen aan het realiseren van 
enkele wensen. 

Bij een begin van een calamiteit willen 
hulpdiensten en beveiligingsbedrijven 
zo snel als nodig is ter plekke zijn om 
mensen te helpen, schade te mini-
maliseren, brand te blussen, ongere-
geldheden in te dammen, diefstal en 
vernielingen te beperken. Hierbij is de 
zinsnede ‘zo snel als nodig’ essenti-
eel. Als het niet nodig is, dan is zo snel 
mogelijk erop afgaan niet aan de orde. 
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1. Inleiding

Wel is het goed de situatie in het oog 
te kunnen houden. Voor de brandweer 
is een vals alarm niet alleen een kost-
bare zaak, maar het is ook  een ris-
kante aangelegenheid. Het uitrukken 
van een brandweerauto houdt risico’s 
in die men niet onnodig wil lopen.

Als de brandweer in actie komt, is het 
van belang de communicatie met de 
sensoren in stand te houden om de 
bevelvoerder een goed beeld te bie-
den van de zich ontwikkelende situ-
atie. Daarbij gaat het ook om inzicht 
in de situatie waarin de manschappen 
zich bevinden. Vooral bij het binnen-
gaan van een brandend gebouw is het 
belangrijk te weten waar de brand-
weerman in actie is. Mocht hem iets 
overkomen, dan moeten collega’s hem 
levend uit het gebouw kunnen halen. 

Bij een calamiteit als een brand van een 
gebouw kan er niet vanuit gegaan wor-
den dat de datanetwerken van het ge-
bouw nog functioneren. Evenmin is er 
bij een natuurbrand altijd communica-
tie via de gebruikelijke netwerken mo-
gelijk. Men zit soms op plaatsen zonder 
dekking van GSM, GPRS etc. Er is in die 
situaties behoefte aan direct inzetbare 
nieuwe ad-hoc communicatiefaciliteiten 
voor het doorgeven van sensordata of 
voor onderlinge coördinatie.



De wensen die hieruit voortvloeien 
worden als volgt samengevat. Hoe kan 
wireless sensortechnologie ondersteu-
nen bij:
-  Het tijdig detecteren van een begin 

van een calamiteit.
-  Het bepalen of er mensen in een 

brandend gebouw aanwezig zijn.
-  Het bepalen waar een brandweerman 

zich bevindt in een brandend gebouw.
-  Het  faciliteren van ad-hoc wireless 
communicatie voor de situation 
awareness bij brandbestrijding en 
hulpverlening.

Voor technologiebedrijven ligt in deze 
problematiek een uitdaging om inno-
vatieve technologische oplossingen te 
ontwikkelen die beter of goedkoper zijn 
dan wat nu in de markt beschikbaar is. 
Het project Wireless Sensortechnologie 
bij Calamiteiten heeft de ambitie kennis 
en ervaring op te doen die technologie-
bedrijven helpen dit te bereiken.
De wensen hebben geleid tot vier 
werkpakketten:
1. Branddetectie: met behulp van 

een combinatie van nieuwe off-
the-shelf sensoren het begin van 
een natuurbrand vroegtijdig de-
tecteren.

2. Alarmverificatie: het toepassen 
van sensorfusie om de betrouw-
baarheid van de interpretatie van 
waarnemingen te verhogen.

3. Proximity: 
a.     Met behulp van sensortechnolo-

gie detecteren of en hoeveel men-
sen zich bevinden in een ruimte.

b.  Mensen ondersteunen met dy-
namische bewegwijzering om 
bij brand een gebouw veilig te 
verlaten.

c.  Indoor-lokalisatie om de positie 
van  brandweermannen in een 
brandend gebouw real-time te 
bepalen.

4.   Communicatie: communicatie van 
sensordata vanuit een brandend 
gebouw naar de bevelvoerder via 
een ad-hoc netwerk.

Binnen elk werkpakket wilden we één 
of meer demonstrators of algoritmen 
ontwikkelen en experimenten uitvoe-
ren om de werking te verifiëren. Ons  
ultieme doel was te komen tot kennis 
en ervaring die leidt tot systemen waar-
mee de prestaties verbeterd worden 
ten opzichte van wat nu gebruikelijk is.

Consortium
Bij de vraagarticulatie die de aanleiding 
voor het project vormde en de uitvoe-
ring ervan zijn partners betrokken met 
verschillende achtergronden en belan-
gen. De veiligheidsregio en daarbinnen 
vooral de brandweer hebben een dui-
delijk operationeel belang. Vanuit de 
verschillende regio’s is geparticipeerd 
door Veiligheidsregio Twente, Veilig-
heidsregio Noord- en Oost-Gelderland 
(VNOG) en Veiligheidsregio Gelder-
land-Midden. Het beveiligingsbedrijf 
dat actief betrokken was, is Vigilat 
(brede beveiliging) en later ook C24 
(vooral cameratoezicht). De bedrij-
ven in het consortium die technologie 
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ontwikkelen zijn Twente Institute for 
Wireless and Mobile Communication 
(TI-WMC), Ambient Systems (wireless 
sensornetwerken), Inertia Technology 
(acceleratiesensoren) en Thales Neder-
land  (vooral het D-Cis Lab). Syntens 
heeft een rol gespeeld in de kennisdis-
siminatie, evenals het Regionaal Plat-
form Criminaliteitsbeheersing Twente 
(RPC Twente) dat inmiddels opgegaan 
is in de Veiligheidsregio Twente.

De samenspraak tussen brandweer, 
beveiligingsbedrijven en technologie-
bedrijven maakte het project uniek, 
doordat vragers en aanbieders van 
technologie elkaar troffen.

Werkwijze
Binnen elk werkpakket hebben we deel-
projecten uitgevoerd. Onder supervisie 
van docenten en lectoren hebben vooral 
studenten aan deze deelprojecten ge-
werkt. Consortiumpartners speelden 
daarbij een rol als opdrachtgever of als 
adviseur. Op basis van de resultaten 
en ervaring in een deelproject hebben 
we nieuwe deelprojecten ontwikkeld. 
Soms was het de moeite waard voort  te 
bouwen op een voorgaand deelproject. 
Soms was het duidelijk dat een nieuwe 
weg moest worden ingeslagen.  Van elk 
deelproject is  een samenvattende be-
schrijving opgenomen in dit boek. Daar-
bij wordt duidelijk wat de probleemstel-
ling was, hoe het probleem is aangepakt 
en wat de bereikte resultaten waren.

Kennis delen
De deelprojecten leverden steeds 
nieuwe ervaringen op. Elk halfjaar en 
soms tussendoor werd in netwerkbij-
eenkomsten verslag gedaan van de 
bevindingen. Vaak presenteerden de 
studenten zelf hun resultaten, soms 
vertelde een consortiumpartner vanuit 
zijn optiek over een deelproject. Bij de 
meeste bijeenkomsten gaven sprekers 
van buiten het consortium hun visie 
op het belang van de combinatie van 
technologie en veiligheid of deelden 
zij ervaringen vanuit eigen activiteiten. 
De bezoekers kwamen uit verschillen-
de bedrijven en instellingen die voor 
het merendeel niet bij het consortium-
betrokken waren. Via het RPC Twente 
is het project onder de aandacht geko-
men van regionale stakeholders in de 
veiligheidsproblematiek.

Door een nauwe betrokkenheid bij het 
ICT Innovatieplatform Sensornetwer-
ken (IIP SN) en SensorUniverse is ken-
nis gedeeld op activiteiten van deze 
platformen. Vooral in het HBO Team 
van IIP SN heeft Saxion een belangrijke 
rol kunnen spelen zoals blijkt uit de 
Thematische Impuls Intelligente sen-
sornetwerken die door de Stichting In-
novatie Alliantie is gepubliceerd. Via 
de sensoractiviteiten van de branche-
federatie FHI konden we kennis delen  
op de conferentie Sense of Contact.
Voor het project is een website inge-
richt, waarop presentaties en rapporten 
te vinden zijn: www.saxion.nl/wireless.
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Wat is een wireless sensor?
In de literatuur komt men verschil-
lende begrippen zoals sensorelement, 
sensor, en smart sensor. De IEEE 
1451.2 standaard definieert een smart 
sensormodel, dat is weergegeven in de 
onderstaande figuur.

2. State of the art Wireless   
 Sensortechnologie 
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Aan de hand van deze figuur worden 
de volgende definities geïntroduceerd 
(vertaling op basis van (NRC, 1995)):

Typen sensoren
Sensortechnologie speelt een belang-
rijke rol bij het vormen van een beeld 
van de situatie.  Sensoren kunnen wor-
den ingedeeld afhankelijk van de para-
meter die wordt bemeten. Denk  aan 
omgevingssensoren voor het meten 
van temperatuur of  de aanwezigheid 
van gassen als CO². Een ander type  
zijn  sensoren om beweging te me-
ten. Weer van een andere type  zijn li-
chaamssensoren die lichaamscondities 
meten. Het onderscheid zit vooral in 
het toepassingsgebied.

Algemene eigenschappen
Ongeacht het toepassingsgebied wor-
den sensoren ook gekenmerkt door 
een aantal algemene parameters (zie 
ook Yurish, 2011). Het belang van die 
parameters is sterk afhankelijk van de 
specifieke toepassing. Maar het zijn 
wel deze parameters die maatgevend 
zijn voor ontwikkelingen op het gebied 
van sensoren. Algemene sensorpara-
meters die hier worden beschreven 
zijn ondermeer:
•	 Kosten
•	 Grootte	en	gewicht
•	 Energieverbruik
•	 Nauwkeurigheid	en	gevoeligheid
•	 Communicatiemogelijkheden
•	 Functionaliteit
•	 Beweegbaarheid.

•	Een	sensorelement	is	een	funda-
menteel omzettingsmechanisme 
dat één vorm van energie omzet 
in een andere vorm. Sommige 
sensoren bevatten meer dan één 
sensorelement.
•	Een sensor bestaat uit  één of meer 

sensorelementen inclusief verpak-
king, elektronica en externe ver-
bindingen (het STIM module in bo-
venstaande figuur).
•	Een smart sensor is een sensor 

met de daarbij behorende (ap-
plicatie) processing, dataopslag 
faciliteiten en communicatiefacili-
teiten (het NCAP module).

Enkele voorbeelden:  een tempe-
ratuursensor zet een thermische 
waarneming om in een elektrisch 
signaal waarvan de spanning een 
indicatie is voor de temperatuur.  
Een bewegingssensor zet optische 
of akoestische veranderingen om in 
een elektrisch signaal dat een bui-
tenverlichting kan doen aangaan.  
Het begrip sensornode is een alter-
natief voor het begrip smart sensor, 
waarbij node duidt op een node in 
een netwerk van sensoren.
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Het gaat te ver om hier uitgebreid in te 
gaan op al deze parameters. De parame-
ters zijn bovendien niet allemaal onaf-
hankelijk van elkaar. De ene parameter 
beïnvloedt andere parameters. Daarom 
wordt hier ingegaan op een beperkt  
aantal sensorparameters, die maatge-
vend worden geacht voor toekomstige 
ontwikkelingen.

Sensortechnologie ontwikkelt zich snel 
in positieve zin als het gaat om grootte, 
kosten, energieverbruik, nauwkeurig-
heid, integratie en functionaliteit (in-
telligentie). Dit is vooral te danken aan 
de ontwikkelingen op het gebied van 
semi-conducteurtechnologie, nanotech-
nologie en MEMS-technologie. MEMS 
duidt op de integratie van mechanische 
en elektronische componenten op mi-
croschaal. Inmiddels heeft dit geleid 
tot uitdrukkingen als Lab-on-Chip en 
Sensor-on-Chip met een oppervlakte 
van enkele mm². De verwachting is dat 
daardoor de sensormarkt de komende 

jaren sterk groeit en vooral die van sen-
soren gebaseerd op MEMS-technologie.  
Sensortoepassingen van MEMS zijn on-
dermeer druksensoren, acceleratiesen-
soren, licht- en geluidssensoren. Boven-
dien treedt een verregaande integratie 
op van computertechnologie met sen-
sor- en communicatietechnologie, zoals 
in onderstaande figuur wordt verbeeld. 

Communicatie is een belangrijke pa-
rameter van sensoren. Communicatie 
vormt de basis van draadloze sensor-
netwerken. Communicatie geeft aan 
dat meetgegevens verdeeld kunnen 
worden, zodat informatie van gedis-
tribueerde sensoren gezamenlijk kan 
worden verwerkt. Communicatie kan 
draadloos (wireless) zijn of vast (wired). 
Smart sensors, zoals bewakingsca-
mera’s, zijn tegenwoordig standaard 
voorzien van GSM of WiFi faciliteiten 
(het sensor web). Kleinschaligere net-
werken, zoals een Body-Area-Network 
(BAN), maken gebruik van Bluetooth, In-
frarood (IrDA) of Ultra Wide Band (UWB). 

De trend is dat sensorcommunicatie 
steeds meer gebaseerd zal zijn op stan-
daard mobiele communicatieprotocol-

Sensorparameters

Integratie op een chip
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len. Bij de keuze voor het type commu-
nicatie is de frequentie een factor van 
belang. Voor het werken in natuurgebie-
den is een frequentie in de orde van 400 
MHz meer geschikt dan 2,4GHz. Hier 
speelt de afstand een belangrijke rol in 
combinatie met de benodigde energie 
voor het overbruggen van die afstand. 
Ook  de mate waarin fysieke omstandig-
heden de demping en reflectie van het 
signaal beïnvloeden speelt mee.

Voeding en energieverbruik zijn kriti-
sche en vaak beperkende factoren bij 
het gebruik van sensoren en sensorno-
des. Als een vaste (wired) voeding of 
het  dagelijks herladen van de batterij 
een optie is, dan is het probleem be-
perkt. Maar in sommige gevallen zoals 
bij draadloze sensornetwerken is dit 
geen optie. Het credo is dan energie-
zuinigheid. Omdat communicatie qua 
energieverbruik de duurste compo-
nent is, is het van belang communica-
tie tot het hoogst noodzakelijke te be-
perken. MEMS-technologie is ook hier 
van belang in de vorm van miniaturi-
satie van energiebronnen (AALIANCE). 

Een andere belangrijke ontwikkeling is 
die van  energy harvesting en energy 

scavengers (Kansal et. al., 2006).  Har-
vesting is het onttrekken en opslaan 
van energie uit de omgeving zoals 
wind en zonlicht, of uit beweging en 
aanwezige elektromagnetische signa-
len. Het uiteindelijk doel van harves-
ting is te komen tot de energieneutra-
le werking van sensornodes

 

De beweegbaarheid van een sensor 
geeft aan of de sensor fixed is, draag-
baar is of mobiel is. Een vaste sensor is 
onderdeel van de omgeving. Draagbare 
sensoren zijn verwerkt in kleding of an-
derszins. Draagbare sensoren fungeren 
als een persoonlijk schild. Mobiel bete-
kent dat de sensor zich al dan niet au-
tonoom kan voortbewegen. Mobiele sen-
soren zijn het terrein van de robotica. De 
autonomie van (meerdere) multimodale 
mobiele sensoren is nog in onderzoek.

Mobiele sensoren zijn zeer geschikt 
voor het onderzoeken van voor de 
mens vijandige omgevingen en voor het 
verschaffen van een helicopterview bij 

MEMS

Energieverbruik sensor node [mW]
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calamiteiten. Mobiele sensoren zijn nog 
volop in ontwikkeling.

Trends
Uit extrapolatie van de ontwikkelingen 
in de afgelopen decennia en uitge-
sproken verwachtingen zoals hiervoor 
beschreven, komt een aantal vooruit-
zichten naar voren:

De miniaturisatie van sensoren zet 
door. Dat heeft te maken met de ontwik-
kelingen in de semi-conductorindustrie 
en met de voortgang in de nanotechno-
logie. Sensoren worden gevoeliger en 
nauwkeuriger. Hierbij moeten we opmer-
ken dat niet alle beschikbare sensoren 
ook goedkoper en nauwkeuriger wor-
den. Er is onderscheid tussen goedkoop 
geproduceerde sensoren op basis van 
bekend concepten, en gespecialiseerde 
nieuwe sensoren op basis van schaarse 
materialen en nieuwe concepten die nog 
niet in massaproductie worden toege-
past. Sensoren worden energiezuiniger. 
Sensoren worden goedkoper en komen 
steeds meer als off-the-shelf compo-
nenten beschikbaar. Sensoren worden 
slimmer omdat steeds meer embedded 
processing zal plaatsvinden. Sensoren 
zullen makkelijker geïntegreerd kunnen 
worden, omdat ze standaard voorzien 
worden met communicatiefaciliteiten. 
De verwachting is dan ook dat sensoren 
op grote schaal toegepast gaan worden 
in consumentenproducten en op ad-hoc 
basis een groter sensornetwerk zullen 
vormen (Personal-Area-Network,  Body-
Area-Network, WLAN). Om het boven-

staande te realiseren moeten enkele 
hindernissen worden genomen in de ko-
mende jaren. Die hebben te maken met:

•		De	 beschikbaarheid	 van	 energie	 en	
het onttrekken van energie op de 
plek waar de sensoren zich bevinden. 
Bijvoorbeeld op het lichaam, verwe-
ven in kleding of in de vrije natuur.

•		De	 schaarste	 en	prijs	 van	bepaalde	
grondstoffen en materialen.

•	De	autonomie	van	mobiele	sensoren.
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3. Werkpakket Branddetectie 

Een reeks deelprojecten is uitgevoerd 
binnen het werkpakket Branddetectie. 
In een aantal opeenvolgende semes-
ters hebben studenten gewerkt aan 
een systeem voor sensorwaarnemin-
gen. Daarbij is voortgebouwd op aan-
bevelingen en deelsystemen die in een 
vorig semester zijn opgeleverd. 

3.1 Detectie van (het begin van) 
een calamiteit
Studenten van de opleidingen Infor-
matica en Technische Informatica/ICT 
Beheer Arno de Jager, Steven Hogeweij, 
Andreas Richter en Matthijs Visscher  
hebben met de samenwerkingspart-
ners Veiligheidsregio Noord en Oost 
Gelderland (VNOG) , SaveInc, TNO en 
de  Brandweer Twente een onderzoek 
verricht, waarbij de kernvraag luidde  
‘Hoe kan de detectie van (het begin 
van) een calamiteit verbeterd worden?’. 
Beoogd resultaat was te komen tot een 
methode en technologie om brand in 
een natuurgebied tijdig te detecteren.
De studenten hebben een literatuur-
onderzoek gedaan naar beschikbare 
technologieën en bestaande toepassin-
gen. Ook hebben zij  gesproken met 
VNOG om inzicht te krijgen in behoef-
tes en werkwijze van deze organisatie.
Eén van de taken van de brandweer is 
het vaststellen van het natuurbrand-
gevaar. Daartoe is door TNO een sys-

teem ontwikkeld bestaande uit vaste 
meetstations die elk acht indicatoren 
meten, waaronder windsnelheid, tem-
peratuur, neerslag en de droogte van 
hout. De metingen worden samenge-
vat in de zogenaamde M8-index, die 
aangeeft wat het natuurbrandgevaar 
is, oplopend van klein tot zeer groot. 
Afhankelijk daarvan kunnen voor-
zorgsmaatregelen worden genomen. 
Het systeem wordt inmiddels ook door 
andere veiligheidsregio’s toegepast. 



Veel meldingen van natuurbranden 
worden aan  de brandweer  doorge-
geven door  wandelaars en toeristen 
(112). Deze meldingen kunnen erg 
behulpzaam zijn. Alleen is het vaak 
ontoereikend doordat de plaats van 
de waarneming niet  specifiek genoeg 
kan worden gemeld. Het idee is geop-
perd om een app voor een smart pho-
ne te ontwikkelen die de brandmel-
ding doorgeeft met een nauwkeurige 
positie. Daarnaast wordt, afhankelijk 
van het natuurbrandgevaar, ook met 
vliegtuigen gepatrouilleerd. 

De brandweer is geïnteresseerd in het 
toepassen van slimme technologie 
voor het detecteren van natuurbran-
den, maar stelt daaraan wel eisen. Zo 
moet het systeem onderhoudsvriende-
lijk zijn, moeten de exploitatiekosten 
draagbaar zijn en in verhouding staan 
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tot andere in gebruik zijnde systemen. 
Vanzelfsprekend moet het systeem de 
detectiekans verhogen, terwijl het aan-
tal valse meldingen beperkt blijft.

Klein gevaar

gevaar

verhoogd gevaar

groot gevaar

zeer groot gevaar

stations in planning of geen
aktuele gegevens beschikbaar
thans geen station(s) aanwezig

Klein gevaar

gevaar

verhoogd gevaar

groot gevaar

zeer groot gevaar

stations in planning of geen
aktuele gegevens beschikbaar

thans geen station(s) aanwezig

Situatie natuurbrandgevaar  'Veilig'  respectievelijk  'Verhoogd risico' (www.natuurbrandgevaar.nl)
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Technologie en systemen 
In de onderstaande tabel zijn de on-
derzochte technologieën samengevat.

We adviseren het gebruik van wireless 
sensornetwerken verder te onderzoe-
ken als middel voor het detecteren 
van natuurbranden. De duurzaam-
heid kan worden ondervangen door 
energy harvesting: het opwekken van 
energie uit de omgeving, zoals wind- 
en zonne-energie.

Technologie Omschrijving Opmerkingen

Camera’s Gecombineerde TV en 

infraroodcamera’s voor 

24/7 surveillance

- Privacygevoelig

-  Relatief hoge falsealarm 

rate

- Bediening 

Satelliet Satellietopnames gebrui-

ken voor de bewaking 

van een gebied

Voor Nederlandse 

doeleinden een te lage 

resolutie in plaats en tijd

Unmanned Aerial Vehi-

cles (UAV’s)

Met camera’s en andere 

sensoren uitgeruste on-

bemande vliegtuigjes

-  Alleen bruikbaar in 

line-of-sight 

-  Inzetbaarheid beperkt 

tot max. 2 uur

- Privacygevoelig

-  Bediening en onder-

houd 
Wireless sensornetwerken Aantal kleine nodes 

voorzien van sensoren 

en radio

- Klein bereik sensoren

-  Duurzaamheid / 

energie
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Voor software- ontwikkeling is er de 
Waspmote IDE die beschikbaar is voor 
ondermeer Windows en Linux.

Wireless sensor netwerk
Bij het inzetten van een wireless sen-
sornetwerk voor natuurbranddetectie 
moet goed bekeken worden waar en 
hoeveel nodes ingezet moeten wor-
den. Volledige sensordekking is niet 
haalbaar, maar is ook niet nodig.  Deze 
analyse geeft ook inzicht in de aan-
schafkosten. Speciale aandacht gaat 
uit naar bescherming van kampeerter-
reinen, zorginstellingen en dergelijke 
in natuurgebieden. De nodes kunnen 
voorzien worden van intelligentie, 
zoals drempelwaarden en adaptief 
bemonsteren, afhankelijk van het na-
tuurbrandgevaar en gemeten waarden. 
Daardoor kan zuinig met de energie 
worden omgegaan. Zenden is de meest 
kostbare activiteit en moet daarom al-
leen plaatsvinden als het echt nodig is. 
Uiteindelijk komen de relevante sens-
ordata binnen op de computer van de 
meldkamer en worden de data geïnter-
preteerd. Voor onderhoudsdoeleinden 
verzenden de nodes periodiek een alive 
bericht, zodat de actuele status van het 
netwerk gevisualiseerd kan worden. 

Aanbeveling voor vervolg
Voor de brandweer is het de moeite 
waard kennis te krijgen van sensornet-
werken met specifieke sensoren. Een 
open vraag is op welke onderlinge af-
stand sensoren geplaatst moeten wor-
den. Bij te kleine onderlinge afstand zijn 

Wasp node
De Waspmote node is een voorbeeld 
van een node in een wireless sensor-
netwerk. Deze node  heeft ingebouwde 
GPS en ondersteunt protocollen zoals 
ZigBee en GSM / GPRS voor het verzen-
den van sensordata en alert SMS’en. 

De node heeft een aantal standaard 
sensoren voor het meten van on-
dermeer CO, CO², temperatuur en 
luchtvochtigheid en is daardoor zeer 
geschikt voor het detecteren van na-
tuurbranden. De node kan worden 
uitgebreid met iedere commercieel 
beschikbare sensor, mogelijk zelfs 
TV/IR- camera’s. De Waspmote kan 
geleverd worden met zonnepaneeltje. 

Libelium Waspmote
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er te veel sensoren nodig om de kosten 
ervan te kunnen verantwoorden. De stu-
denten adviseren om met wireless sen-
sor technologie te experimenteren en  
de effectiviteit te onderzoeken. Dit biedt 
de mogelijkheid om op een slimme ma-
nier waarnemingen van diverse, gedis-
tribueerde sensoren te combineren en 
zodoende tijdig een betrouwbaar beeld 
te krijgen van de situatie.

3.2 Ontwerp sensornetwerk 
voor branddetectie
Peter Winterberg,  Sander Marsman, 
Tom Baten, Kelvin ten Vregelaar, stu-
denten Technische Informatica van de 
specialisatie Real-time Embedded Sys-
temen, hebben in samenwerking met 
de Veiligheidsregio Noord- en Oost-
Gelderland (VNOG) een systeem ont-
wikkeld dat meldingen genereert als 
er brand wordt gedetecteerd. Zij heb-
ben hierbij gebruik gemaakt van  wire-
less nodes, waarop sensoren zijn ge-
monteerd die de omgeving ‘aftasten’. 
Deze nodes sturen dan de gemeten 
waarden periodiek naar een centraal 
punt. Vanuit dit punt  worden de waar-
den  naar een server gestuurd, waar ze 
opgeslagen worden. Tevoren was  een 
aantal criteria bepaald waaraan het 
systeem moest voldoen: 

1.  Het netwerk moest in staat zijn 
door middel van  sensoren een 
brand te detecteren.

2.  De tijdsduur tussen detectie en de 
melding bij de eindgebruiker mocht  
maximaal 15 minuten bedragen.

3.  Het netwerk/nodes moesten zelf-
voorzienend zijn qua energie.

4.  Het netwerk moest communiceren 
met een centraal systeem, bijvoor-
beeld via GPRS.

5.  Het systeem moest temperatuur, 
luchtvochtigheid, windrichting en 
windsnelheid meten.

6.  Productie-/aanschafkosten moesten 
rendabel zijn.

7.  Het systeem moest onderhouds-
vriendelijk zijn.

8.   Het systeem moest robuust zijn.
9.     Het systeem moest vandalismebe-

stendig zijn.
10.  Het systeem moest makkelijk ver-

plaatsbaar zijn. 

De studenten hebben in  een vooronder-
zoek  de mogelijkheden en restricties 
op de Veluwe in kaart gebracht. Ook 
was het belangrijk te weten wat bij een 
brand te verwachten is. Dit vooronder-
zoek was ook bedoeld om inzicht te 
krijgen in de verschillende methoden en 
mogelijkheden om een brand te detecte-
ren.  Hierbij is informatie uit het vorige 
deelproject gebruikt. Na de afronding 
van het vooronderzoek hebben de stu-
denten drie scenario’s verder bekeken. 

Camerascenario 
Bij dit scenario hebben de studenten 
gekeken naar het plaatsen van infra-
rood-camera’s in risicovolle gebieden. 
Deze camera’s kunnen tot wel 5 kilo-
meter ver brandhaarden detecteren. 
De gevoeligste camera kan een persoon 
van 1.80 meter die een sigaret rookt, 
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vanaf deze afstand detecteren. Om vol-
doende dekking te bieden in een gebied 
van 30 x 30 kilometer zijn er 16 came-
ra’s nodig. Iedere camera heeft een ge-
middeld detectiebereik van 5 kilometer. 

Om een bebost gebied te monitoren 
moeten de camera’s op palen of be-
staande GSM-masten worden gemon-
teerd die (hoog)boven de boomtoppen 
uitkomen. Als er een vlakte moet wor-
den gemonitord met weinig bebossing 
moeten er hoge palen worden geplaatst. 
De communicatie met dit systeem kan 
via drie verschillende manieren worden 
bewerkstelligd, te weten: bijvoorbeeld 
TCP/IP, RS232 en RS485. Het is dan de 
bedoeling dat wanneer de camera’s iets 
detecteren de beelden hiervan via één 
van de reeds genoemde interfaces wor-
den verzonden naar een centraal punt. 
Dit kan een meldkamer of een andere 
ingerichte ruimte zijn waar men deze ca-
mera’s op afstand kan besturen en waar 
men ook de live-beelden kan bekijken. 
Het onderzochte scenario met camera’s 
was al eens eerder door de VNOG onder-
zocht en bleek te vaak valse alarmen af te 
geven. Dit is niet wenselijk en er zijn met 
deze camera’s moeilijk brandhaarden te 
detecteren in beboste risicogebieden. Dit 
omdat deze camera’s geen direct zicht 
hebben op deze risicogebieden. 

Satellietscenario
Bij dit scenario hebben de studenten 
gekeken of het mogelijk is om met een 
satelliet de gehele Veluwe te monitoren. 
Er is al een aantal satellieten speciaal 

ingericht om bosbranden te detecteren. 
Deze satellieten bevinden zich voorna-
melijk boven Noord-Amerika. Deze sa-
tellieten hebben een resolutie van 1,1 
km². Dit systeem is dus zeer handig als 
er grote oppervlakten gemonitord moe-
ten worden. Dit alles gebeurt met een 
geostationaire satelliet. Dit houdt in dat 
deze boven een vast punt op de aarde 
zweeft . Deze satelliet draait dus in feite 
met de aarde mee. 
De oplossing met een satelliet bleek 
veel te duur en niet nauwkeurig genoeg 
te zijn. Een geostationaire satelliet de 
lucht in sturen kost ongeveer 290 mil-
joen euro en de resolutie hiervan is 
1,1 km². Dit is handig als men grote 
bosgebieden wil monitoren, zoals in 
Noord-Amerika wordt gedaan, maar in 
Nederland is dit totaal niet relevant. 

WSN (Wireless Sensor Netwerk) sce-
nario
Uit de resultaten van de hiervoor onder-
zochte scenario’s bleek dat er maar één 
scenario overbleef dat kansrijk  is voor 
het  project. Dat is het WSN-scenario en 
is ook gelijk het scenario waarvan de 
VNOG in de toekomst gebruik wil maken.

In dit deel van het onderzoek hebben 
de studenten onderzocht hoe reëel 
het is om een WSN te gaan gebruiken.  
Hiervoor kwam een sensornetwerk uit 
Spanje, van het bedrijf Libelium, in 
aanmerking. Libelium is gespeciali-
seerd in omgevingsmonitoring, waar-
onder bosbranddetectie. De sensor-
nodes, de zogenaamde WaspMotes, 
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zijn voordat aan dit project begonnen 
werd al eens oppervlakkig onderzocht 
door de vorige projectgroep. De keuze 
viel op de WaspMotes omdat deze no-
des in Spanje al op grote schaal schij-
nen te worden gebruikt en omdat er 
berichten waren dat met dit systeem 
goede resultaten waren geboekt.

Naar aanleiding van het gesprek met de 
VNOG en de onderzoeksresultaten zijn 
de studenten  begonnen met de imple-
mentatie en realisatie van een WSN. 

Dit systeem is opgebouwd uit meer-
dere onderdelen. Allereerst is er het 
WSN-gedeelte en het servergedeelte. 
Het WSN-gedeelte doet de metingen in 
het veld en stuurt deze naar de server, 
waar ze verwerkt worden en zonodig 
een melding kan worden gegeven. Het 
WSN is weer onderverdeeld in sensor-
nodes. Dit zijn nodes die daadwerke-
lijk de sensoren uitlezen en een gate-
way om de informatie naar de goede 
plek te leiden. De gateway verzamelt 
alle meetgegevens en stuurt deze 
door naar de server. 
Onderstaande afbeelding laat een 
overzicht van het systeem zien.

Sensorboard

Architectuur detectiesysteem
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De back-end
De server zelf is ook weer onderver-
deeld in meerdere onderdelen. Al-
lereerst draait op de server een da-
tareceiver. Dit proces wacht op een 
verbinding met een gateway. Zodra 
deze verbinding er is ontvangt deze de 
meetwaarden en schrijft deze weg. Dit 
wegschrijven gebeurt in zowel in een 
SQL-database als in XML-files. Als twee-
de proces draait een server-applicatie. 
Dit proces bekijkt de SQL-database 
en XML-files en maakt deze beschik-
baar voor eventuele cliënts. Een cliënt 
kan niet zelf verbinding maken met 
de SQL-database of XML-files inlezen. 
Daarnaast controleert dit proces of er 
opmerkelijke gegevens instaan. Dit ge-
beurt door validatie van meetgegevens. 
Ook controleert dit proces of er thres-
holds zijn overschreden. Als dit het ge-
val is wordt de ernst van het probleem 
bepaald. Zonodig wordt er  een verant-
woordelijke op de hoogte gesteld. Dit 
kan op de volgende manieren: SMS, E-
mail, C2DM en APNS. De laatste fines-
ses van dit ontwikkelde systeem moe-
ten nog geïmplementeerd worden. Als 
het systeem af is moeten er nog veld-
testen worden uitgevoerd om te kijken 
of het ook inderdaad werkt, maar bo-
venal of het geschikt is om vroegtijdig 
bosbranden te detecteren

Ervaring met het wireless netwerk 
De nodes van Libelium bleken minder 
bruikbaar dan verwacht. Het geleverde 
wireless sensornetwerk bleek nog geen 
voltooid product te zijn. De studenten 

hebben veel energie moeten steken 
in het doorgronden van de software 
en het achterhalen van fouten die het 
functioneren van het netwerk belem-
merden. Een aantal problemen is op-
gelost, maar het werk om het netwerk 
beter te laten functioneren  is voortge-
zet in het volgende deelproject.

Literatuur
Digimesh protocol http://www.digi.
com/technology/digimesh/ 

Javier Solobera, Detecting forest 
fires using Wireless Sensor Networks 
with WaspMote, 09 april 2010, http://
www.libelium.com/libeliumworld/arti-
cles/101031032811
 
3.3 Implementatie hybride sen-
sornetwerk voor branddetectie
Kelvin ten Vregelaar, student Techni-
sche Informatica, heeft in samenwer-
king met Veiligheidsregio Twente en 
de Veiligheidsregio Noord- en Oost-
Gelderland (VNOG) en studenten uit de 
specialisatie Real-Time Embedded Sys-
temen,  een onderzoek gedaan naar 
branddetectie met behulp van  van 
slimme sensoren. In dit deelproject 
heeft Kelvin in zijn eentje zelfstandig 
verder gewerkt aan het werk beschre-
ven in de vorige paragraaf (3.2).
Doel was om in een vroeg stadium het 
begin van een brand tijdig en betrouw-
baar te kunnen vaststellen.  Voor  dit 
onderzoek zijn wireless sensornodes 
van de Spaanse firma Libelium ge-
bruikt. Daarnaast zijn wireless sensor-
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nodes van de Enschedese firma Ambi-
ent Systems gebruikt. Beide systemen 
zijn voorzien van sensoren die CO² 
kunnen detecteren. De sensornodes 
sturen de gemeten waardes naar de 
gateway van de fabrikant. Beide gate-
ways sturen de verzamelde meetge-
gevens door naar de server. De server 
bekijkt de ontvangen meetwaardes en 
bepaalt of er een brand is. Als er een 
brand is stuurt de server meteen een 
melding naar de brandweer. Nadat de 
meetwaardes zijn gecontroleerd wor-
den ze opgeslagen, zodat ze eventu-
eel later via een cliënt opnieuw beke-
ken kunnen worden. 

Het interessante resultaat van dit deel-
project is dat er een integratie is ge-
maakt van twee afzonderlijke sensor-
netwerken namelijk die van Libelium 
en die van Ambient Systems. Vroeg het 
netwerk van Libelium nog om veel extra 
herstelwerk om het goed draaiend te 
krijgen, het systeem van Ambient Sys-
tems werkte bij aflevering meteen zoals 
het hoorde. Bovendien bleek de soft-
ware van Ambient Systems het doorge-
ven, opslaan en zichtbaar maken van 
sensordata goed te ondersteunen.

De cliënt is een applicatie die verbinding 
maakt met de server, op de cliënt kun-
nen live de meetwaardes worden beke-
ken, waarbij ook de bijbehorende grafie-
ken worden getekend. Daarnaast bevat 
de cliënt een mogelijkheid om oude 
metingen terug te bekijken, zodat een 
brand later geanalyseerd kan worden. 

Ook hebben de studenten  proefon-
dervindelijk bepaald hoe groot de 
dichtheid van het sensornetwerk moet 
zijn om betrouwbaar te zijn onder alle 
omstandigheden (denk hierbij aan ver-
schillende weersomstandigheden).

Vooraf hadden we de systeemeisen als 
volgt bepaald:
•		Het	product	moet	in	staat	zijn	door	

middel van  sensoren een brand te 
detecteren.

•		De	tijdsduur	tussen	detectie	en	mel-
ding bij de eindgebruiker bedraagt 
maximaal 15 minuten.

•		Productie/aanschafkosten	 moeten	
rendabel zijn.

•		Het	systeem	moet	onderhoudsvrien-
delijk zijn.

•		Het	systeem	moet	robuust	zijn.
•		Het	 systeem	 moet	 makkelijk	 ver-

plaatsbaar zijn.
•		Meetgegevens	moeten	makkelijk	 te	

bekijken en te analyseren zijn.

De student heeft het systeem opgele-
verd. Bovendien heeft hij de software en 
documentatie voor het Libelium-systeem 
op orde gebracht. Voor het geïntegreer-
de systeem van Libelium, Ambient Sys-
tems de server en cliënt  zijn door hem 
bruikbare handleidingen geschreven.
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Adviezen voor vervolg 
Het doel van deze opdracht was het op-
zetten van een systeem dat rondom een 
risico-object een brand kan detecteren 
en melden aan de brandweer. Aan het 
eind van dit project is dit nog niet hele-
maal afgerond. Dit komt voornamelijk 
door de vele onverwachte problemen 
met het Libelium-systeem. Als work-
around sturen de sensornodes de ge-
meten gegevens direct naar de server in 
plaats van via een gateway. Het groot-
ste nadeel aan deze methode is dat de 
server nu op maximaal 100 meter van 
de nodes af mag staan, waar dit anders 
geen afstandsbeperking was geweest. 

Het tweede belangrijke punt dat mist is 
het algoritme om een brand te detecte-
ren. Dit algoritme is nog niet af, omdat 
er nog niet genoeg testen zijn gedaan 

om een betrouwbaar algoritme op te 
kunnen stellen. Als tijdelijke oplos-
sing wordt er alleen gekeken naar de 
parts per million (PPM) van CO². Indien 
dit boven een ingestelde hoeveelheid 
komt wordt er alarm gegeven. 

Afgezien van deze twee punten werkt 
het hele systeem goed samen. De ser-
ver kan meetwaardes van zowel het 
Ambient Systems-systeem en het Libe-
lium-systeem ontvangen en verwerken. 
De metingen worden gecontroleerd en 
opgeslagen. Ook de cliënt is volledig 
functioneel en kan zowel live metingen 
bekijken als de historie opvragen.

De Brandweer Twente  en soortgelijke 
organisaties zouden een verder uitont-
wikkeld systeem kunnen gebruiken.  
Het is daarom wenselijk verder te on-
derzoek of de problemen met het Libe-
lium-systeem opgelost kunnen worden. 
Hierbij valt te denken aan meerdere 
veldtesten, waarbij zowel van de sen-
soren van Ambient Systems als van Li-
beliumgebruik gemaakt wordt en beke-
ken wordt of er alternatieven zijn voor 
de CO²- en CO-metingen. Hierbij valt te 
denken aan een elektronische neus.

Nodes van Ambient Systems
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4. Werkpakket Alarmverificatie

•		Wanneer	 is	 er	 sprake	 van	 een	 be-
trouwbare melding met bepaalde sen-
soren in een open gebied, waarbij de 
brandweer ter plaatse moet komen?

Doel van dit onderzoek was te komen 
tot een oordeel over de bruikbaarheid 
van bepaalde sensoren bij branddetectie 
in natuurgebieden. Jack heeft meerdere 
scenario’s opgesteld om met sensoren 
aan de hand van verschillende parame-
ters brand en vooral het begin van brand 
te detecteren. Het doel was  om op basis 
van de sensordata aan te kunnen geven 
welke parameters snel en betrouwbaar 
een indicatie van brand opleveren.

Eerste scenario: meten wij iets?
In het eerste scenario is onderzocht in 
hoeverre de sensoren voor CO, CO², tem-
peratuur en luchtvochtigheid,  onder-
ling overeenkomstige waarden meten. 
Om de testen herhaalbaar te maken, 
heeft hij alle factoren van de situatie 
waarin de sensoren meten, gedocumen-
teerd. Om de metingen herhaalbaar te 
maken werden ze in het eerste scenario 
in een gebouw uitgevoerd. Hier konden 
we  de temperatuur, wind, brandstof en 
andere omstandigheden controleerbaar  
houden. In dit eerste scenario gold een 
nulsituatie: geen brand. De gebruikte op-
stelling is hieronder schematisch te zien. 

In het vorige werkpakket is gebouwd 
aan een instrumentarium om brand te 
kunnen detecteren. In dit werkpakket 
gaat het twee aansluitende zaken. Er 
zijn experimenten uitgevoerd met het 
gebouwde systeem en er is een keus 
gemaakt voor statistische algoritmen. 
Deze algoritmen zijn  nodig om uit het 
verloop van gemeten sensorwaarden 
conclusies te kunnen trekken. De kern-
vraag is of uit de sensordata de conclu-
sie kan worden getrokken ‘Er is brand’.

4.1 Branddetectie:  Scenario’s 
voor experimenten met sen-
soren
Jack Krielen , student van de hogeschool 
Avans, heeft in samenwerking met de 
Brandweer Twente, de Veiligheidsregio 
Noord- en Oost Gelderland (VNOG) en  
Ambient Systems onderzocht hoe men 
in open gebied, zoals de Sallandse Heu-
velrug, vroegtijdig een brand  kan de-
tecteren met wireless sensoren. 
Deelvragen in dit onderzoek waren:
•		Welke	scenario’s	kunnen	uitgevoerd	

worden  en kunnen worden gecon-
troleerd op betrouwbare gegevens? 

•		Hoe	reageert	een	sensor	in	bepaalde	
omstandigheden, zoals in de nacht, 
tijdens sneeuw, regen of hagel?
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Tweede scenario: plaatsing van sen-
soren
Vervolgens is  het experiment opnieuw 
uitgevoerd. Eerst met weinig en later 
met veel vuur. Er werd een brandhaard 
gecreëerd met pallets. In dit scenario 
ging het erom het verloop van de ge-
meten sensorwaarden te zien vanaf 
het begin van een brand.

Derde scenario: buitenbrand
Het doel van deze meting was om te 
onderzoeken in welke mate een brand 
buiten een gebouw is te meten met de 
beschikbare sensoren. Daarbij moes-
ten we  rekening houden met niet con-
troleerbare omstandigheden, zoals de 
windrichting en windkracht. De ver-
wachting was  dat niet op elke positie 
rond de brandhaard hetzelfde geme-
ten kan worden. De herhaalbaarheid 
is daarom moeilijker te realiseren. 
Het zijn de weersomstandigheden die 

minder gecontroleerd kunnen worden. 
Alle variabele factoren zijn beschreven 
om metingen onder vergelijkbare om-
standigheden te kunnen analyseren.

Voor het uitvoeren van de meting heb-
ben we  een raster opgezet. Dit ras-
ter diende als meetlocatie rondom 
de brand. De vraag die we wilden 
beantwoorden was op welk punten 
de sensoren een verhoogde waarde 
geven.  Op hoeveel meter afstand en 
op welke positie ten opzichte van de 
brandhaard kan een sensor het best 
geplaatst worden om een brand te 
kunnen ontdekken?

Voor de uitgemeten meetpunten, zijn 
we  met de sensoren gedurende twee 
minuten op met een stip aangegeven 
locaties gaan staan. Hierbij werd de 
brand continu aangehouden door een 
stoker. Bij het meten van CO hebben 

Plaatsing van de sensoren

Raster van sensoren
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we  de brand steeds opnieuw aangesto-
ken, om vaak het begin van een brand 
te creëren. Het begin is voor het meten 
van CO van belang, omdat er dan spra-
ke is van onvolledige verbranding. Bij 
een groot vuur komt door de volledige 
verbranding veel CO² vrij, maar nauwe-
lijks CO. Wanneer er binnen het raster 
geen stijging van de waarde van de sen-
soren werd ontvangen, vergrootten of 
verkleinden we  de onderlinge afstan-
den van de rasterpunten. Op woensdag 
7 december 2011 hebben we  op het 
terrein van het trainingscentrum Oost-
Nederland (TRONED) van de brandweer 
Twente de eerste testen gedaan met de  
CO²-,  luchtvochtigheid-  en tempera-
tuursensoren van Ambient Systems. 
Voor dit experiment hebben we een 
brandbestendige loods gebruikt.

Tijdens deze eerste  test bleek dat op 
de grond  geen stijgende CO² -waarde 
gemeten werd. Dat was te verwachten. 
De rook stijgt op en hangt onder het 
plafond. Door de sensoren op twee 
meter hoogte te plaatsen werd het mo-
gelijk effectievere metingen te doen.

De loodsdeuren bleven open om een 
natuurlijk trek te veroorzaken.  Op de 
afbeelding is te zien dat deze deur-
opening  later is verkleind om de rook 
minder snel te laten uitstromen.

De loods voor de indoorexperimenten

De opstelling van de sensoren: eerst laag, later hoog.
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De brandhaard werd vervolgens ver-
groot van 2 pallets naar 5 pallets. De 
tijd van aansteken betekent ook de 
tijd van starten van de test. De grafiek 
laat de stijging van de gemeten CO²-
waarden zien.
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In de grafiek te zien is dat de sensoren 
binnen een minuut aan hun maximale 
meetwaarde zitten. In de test was ook 
zichtbaar dat de sensoren zich in de 
lichte rook van de brand bevonden. In 
tegenstelling tot onze verwachtingen 
werd de temperatuur niet echt hoog 
op de positie van de sensoren. Er trekt 
vrij veel aangezogen lucht van buiten 
langs de sensoren.
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Bij de tweede test hebben wij opnieuw 
CO² gemeten.

Hierna kwam de vraag op welke in-
vloed de afstand heeft. Daarvoor is een 
experiment gedaan waarbij vijf senso-
ren in een rechte lijn op een afstand 
van respectievelijk 5, 6, 7, 8, 9 en 10 
meter van de brand werden opgesteld.

Hierdoor ontstond het volgende  beeld:

CO2-gehalte (PPM) tweede test
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Hierin valt op  dat de sensoren (blauw en 
gele curves) die buiten de loods stonden 
nauwelijks een stijging van CO² hebben 
gemeten. Enkele weken later hebben 
we een experiment uitgevoerd om in de 
open lucht bij een brand CO² te meten. 
Daarbij bleken de gemeten waarden bij 
het begin van de brand niet of zo weinig 
te variëren dat een indicatie van brand 
niet betrouwbaar te geven was.

Advies voor vervolg
De conclusie is dat de sensoren van 
Ambient Systems indoor goed te ge-
bruiken zijn, zowel qua meting als qua 
communicatie van gemeten waarden 
naar de centrale laptop. De outdoor-
meting liep wel goed, maar de geme-
ten waarden lagen erg dicht bij de 
waarden gemeten zonder brand, waar-
door het onderscheidend vermogen 
ontbrak. Meer outdoor-metingen met 
diverse sensoren en onder specifiekere 
omstandigheden zijn daarom gewenst. 

2500

2000

1500

1000

500

0
14:59:00   15:00:00         15:01:00    15:02:00     15:03:00      15:04:00        15:05:00

10:00:00:00:1d:65 CO2

10:00:00:00:1d:62 CO2

10:00:00:00:1d:72 CO2

10:00:00:00:1d:ae CO2

10:00:00:00:1d:88 CO2

Time

CO

P
P
M

²

Buitenmeting

CO2-gehalte (PPM) derde test



30

wireless sensornetwerken en data-
fusie. Tegelijkertijd zijn  gesprekken 
gevoerd met de brandweer Twente 
over de huidige manieren om brand te 
detecteren in natuurgebieden. Vervol-
gens is naar statistische methoden ge-
zocht die hoge betrouwbaarheid heb-
ben bij de interpretatie van afwijkende 
sensordata. Met afwijkende data be-
doelen we in dit geval sensorwaarden 
die bij afwezigheid van brand in het 
algemeen weinig voorkomen en dus 
zouden kunnen duiden op brand.

Nederlandse situatie
Om natuurbranden tijdig waar te ne-
men wordt in Nederland sterk gelet op 
weersomstandigheden die gunstig zijn 
voor het ontstaan van een natuurbrand. 
Droog weer, zeker aanhoudend droog 
weer, verhoogt de kans op natuurbrand.

4.2 Data fusion in Wireless Sen-
sor Networks
Marcel van Oosterwijk heeft in overleg 
met Henk van Leeuwen  een onderzoek 
uitgevoerd op het gebied van data fu-
sion.  Daarvoor is advies ingewonnen 
bij Nirvana Meratnia (UT) en bij  Job 
Oostveen en Bram van der Waaij (bei-
den TNO).

Bij het detecteren van natuurbrand 
met off-the-shelf sensoren moet re-
kening gehouden worden met onbe-
trouwbaarheid van de interpretatie 
van sensordata. Bovendien kan een 
sensor, bijvoorbeeld een camera, ver-
schijnselen waarnemen die lijken te 
wijzen op een brand, terwijl het ver-
schijnsel niet door brand veroorzaakt 
wordt. Denk aan een stofwolk op een 
akker die lijkt op een rookpluim. De 
vraag is dan ook: hoe kan sensordata 
zodanig geanalyseerd en geïnterpre-
teerd worden dat 
a.  bij een begin van brand wel een 

alarm wordt afgegeven;
b.  in een situatie waarin van brand 

geen sprake is, geen alarm wordt 
afgegeven.

Om het probleem op te lossen is ge-
zocht  naar typen sensoren die de 
meest relevante factoren detecteren 
die wijzen op een begin van brand 
en naar algoritmen en statistische 
analyses die leiden tot een valide in-
terpretatie. Hiertoe is eerst een litera-
tuuronderzoek uitgevoerd naar voor 
branddetectie relevante sensoren, 

Natuurbrand 
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Klein gevaar

gevaar

verhoogd gevaar

groot gevaar

zeer groot gevaar

stations in planning of geen
aktuele gegevens beschikbaar

thans geen station(s) aanwezig

Het KNMI geeft daarom ook informatie 
die de risico’s in kaart brengt. In enke-
le natuurgebieden is door de overheid  
een standaardopstelling geplaatst die 
de droogte van dood hout nauwkeurig 
in de gaten houdt om een inschatting 
te kunnen maken van de droogte van 
de natuur. En tweede factor is de wind. 
Bij sterke wind zal een eenmaal ontsta-
ne brand zich snel kunnen verspreiden.

Voor de brandweer is tijdig waarnemen 
van brand van groot belang. Men wil 
snel ter plaatse zijn om de band te be-
strijden en te voorkomen dat de brand 
zich uitbreidt. In tijden dat de kans op 
een brand in natuurgebieden groot is 
vliegt men rond met kleine vliegtuigen 
van waaruit mensen de gebieden met 
het oog in de gaten houden. Ook wor-
den uitzichttorens bemenst van waar-
uit men rond kijkt om brand te zien. 

In de praktijk blijkt dat veel natuur-
branden door mensen die toevallig in 
de buurt zijn vrij snel telefonisch wor-
den doorgegeven aan de meldkamer. 
Aangezien bij de melding de locatie in 
de meeste gevallen niet nauwkeurig 
vermeld wordt, kan een app met loca-
tiebepaling een goede aanvulling zijn 
op onderstaand onderzoek.

Veel literatuur gaat over branddetectie 
in het buitenland. De omstandigheden 
kunnen drastisch verschillen met  de 
Nederlandse situatie. Natuurgebieden 
zijn vaak veel groter, de bewonings-
dichtheid is veel kleiner en de weers-
omstandigheden kunnen aanzienlijk 
verschillen. Dat betekent in veel geval-
len dat langere aanrijdtijden geaccep-
teerd worden en dat men qua tijdig-
heid van detectie andere eisen stelt. 

Natuurbrandgevaar

Bosbrand
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Typen sensoren
In de literatuur worden de ervarin-
gen met tal van sensoren beschreven. 
We noemen camera’s, rooksensoren, 
sensoren om gasconcentraties te me-
ten, vochtigheidssensoren tempera-
tuursensoren en ionisatiesensoren. 

Camerabeelden kunnen detectie on-
dersteunen, maar de kans op vals 
alarm is groot, indien alleen afgegaan 
wordt op de camera. Andere verschijn-
selen kunnen lijken op rook van vuur 
en niet door de camera worden on-
derscheiden van echt vuur. Dit geldt 
temeer daar waar camerabeelden ge-
bruikt worden voor waarneming op 
grote afstand. Temperatuur is een fac-
tor die in het wisselend weerbeeld in 
Nederland en de dichte bewoning en 
verkeersbewegingen moeilijk als enige 
indicatie voor het ontstaan van brand 
gebruikt kan worden. Warmtebeeldca-
mera’s (infrarood) kunnen dus maar 
beperkt ingezet worden. De oorzaken 
van een sterke temperatuurstijging 
kunnen zeer divers zijn en hoeven niet 
door brand veroorzaakt te worden. In 
de literatuur is men het erover eens 
dat temperatuur niet de sterkste indi-
cator is voor branddetectie.

Bij het meten van gasconcentraties 
wordt vooral aandacht geschonken 
aan CO en CO². Een verhoogde con-
centratie van CO kan worden veroor-
zaakt door niet brandend vuur. Denk 
hierbij aan smeulend vuur. Dat komt 
voor bij het begin van een brand en 
aan het einde van de brandcyclus. In 
beide gevallen is er sprake van smeu-
lend materiaal. Een verhoogde concen-
tratie van CO² in een natuurgebied kan 
in de regel gepaard gaan met bran-
dend vuur. Ionisatiesensoren zijn ge-
voelig voor brandend vuur. Rookgas-
sensors zijn juist weer voor geschikt 
voor niet brandend vuur.

Uit de literatuur wordt duidelijk dat 
concentraties van CO en van CO² de 
belangrijkste kenmerken zijn voor de 
detectie van een brand, omdat ze het 
meest blijken bij te dragen aan een 
nauwkeurige detectie. 

Veel aandacht wordt in de literatuur 
geschonken aan onderzoeken waarbij 
men verschillende typen sensoren com-

Meetopstelling in het veld
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bineert om brand te detecteren. Men 
is er sterk van overtuigd dat het aantal 
valse alarmen alleen teruggedrongen 
kan worden met behulp van multisen-
sorsystemen. Voorbeelden die genoemd 
worden zijn ionisatiesensoren gecombi-
neerd met CO of CO². Deze combinatie 
is bovendien ongevoelig voor ruis.

De combinatie van ionisatie- en foto-
elektrische sensoren is wel gevoelig 
voor ruis. CO of CO² gecombineerd met 
temperatuur vermindert de ruisgevoe-
ligheid, maar geeft nog geen betrouw-
baar beeld. CO of CO² gecombineerd 
met ionisatie en temperatuur leidt tot 
een accuraat beeld met ruisimmuniteit.

Sensornetwerk
Enkel sensoren opstellen in natuurge-
bieden opstellen is niet voldoende. De 
gemeten sensorwaarden moeten ook 
doorgegeven worden aan de meldka-
mer; ten minste die sensorwaarden 
of afgeleide alarmeringen die er toe 
doen. Alles doorgeven leidt tot onno-
dige communicatie en onnodig hoge 
communicatiekosten. Doordat wire-
less sensornetwerken vrij nieuw zijn in 
de toepassing bij branddetectie wordt 
er in de literatuur veel aandacht aan 
geschonken. Daarbij richt men zich 
vaak op de topologie en typen nodes 
van het wireless netwerk, zoals sensor 
nodes, routers en gateways. 

Voor ons onderzoek was het  minder 
relevant welke communicatieprotocol-
len daarbij worden gebruikt of welke 
schedulingstrategie wordt geïmple-
menteerd. Ook het meest efficiënte 
energiegebruik laten we  voorlopig 
buiten beschouwing. Wel doet het er-
toe hoe groot de onderlinge afstand 
tussen nodes maximaal kan zijn om 
de detectie tijdig te doen en om de 
sensordata te kunnen doorgeven aan 
een gateway naar de meldkamer. 

Data-analyse
Van groot belang was de vraag hoe 
uit gemeten sensorwaarden afgeleid 
kan worden of er sprake is van brand 
en nog beter of er sprake is van het 
begin van een brand. Daarbij is de be-
trouwbaarheid van een alarm essenti-
eel. Valse alarmen leiden niet alleen tot 
onnodige kosten, maar ook tot onno-
dige risico’s die verbonden zijn aan het 
uitrukken van de brandweer. In dit on-
derzoek zijn verschillende methoden 
geanalyseerd om te bepalen met welke 
aanpak de betrouwbaarheid het meest 
verhoogd kan worden. 

Wireless sensornodes in de natuur



D-Fler
Bij D-Fler wordt een decentraal fuzzy 
engine gebruikt waarbij sensordata 
(temperatuur en rook) worden gecom-
bineerd met die van buursensoren.
Onderstaande tabel geeft weer hoe de 
accuratesse van de resultaten was in 
de beschreven onderzoeken in (Bahre-
pour, 2009):

Veel of weinig data?
Een belangrijk punt in de analyse is of 
we data krijgen van veel sensoren of van 
slechts enkele. De macht van de grote 
getallen leidt tot goede oplossingen met 
behulp van statistiek of neurale netwer-
ken, zodat er weinig belangstelling is 
in oplossingsroutes waarbij slechts een 
klein aantal sensoren betrokken. Maar 
juist bij het begin van een brand is het 
goed mogelijk dat slechts enkele senso-
ren verhoogde meetwaarden opleveren, 
terwijl een groot aantal sensoren nog 
geen stijgende waarden meten.

Er is één methode die binnen het WSN-
domein veel toegepast wordt die ook 
bij kleine hoeveelheden data nuttig kan 
zijn: Bayesiaanse netwerken. Deze me-
thode zal hieronder behandeld worden.
Vervolgens geven we een methode aan 
die niet uit het WSN-domein komt, maar 
wel veelbelovend lijkt voor ons pro-
bleem: hypothesetoetsing met behulp 
van log likelihood ratio-tests. Ten slot-
te beschrijven we de cusummethode, 
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Voordat we  daarop ingaan vermelden 
we  eerst enkele resultaten uit de lite-
ratuur. We vermelden hier drie classifi-
catiemethoden met vergelijkbare (lage) 
rekentijden (allen slechts derdemachts-
functies van het aantal sensoren). Bay-
es is het meest accuraat, maar als een 
node niet alle sensoren heeft (dus als 
meer communicatie noodzakelijk is) 
wordt D-FLER aantrekkelijker.

Naïve Bayes Classifiers
Bayes rule geeft, gegeven een bepaal-
de situatie, de kans op een bepaalde 
gebeurtenis weer. Uitgaande van ge-
geven bepaalde sensordata wordt de 
kans dat er brand is berekend. De mo-
gelijke waarden van sensormetingen 
worden in intervallen opgedeeld. De 
kansen worden met behulp van een 
bestaande dataset bepaald.

Feed Forward Neural Network (FFNN)
Het neurale netwerk bestaat hier uit 
hidden neuronen en input- en uitput-
neuronen. Het Feed Forward Neurale 
Netwerk wordt getraind met waarden 
uit een bestaande dataset. Een algo-
ritme, bijvoorbeeld gradient descent 
(GD), bepaalt de gewichten in het net-
werk. De input bestaat uit sensordata 
en de uitkomst is de conclusie: wel of 
niet brand. Helaas is de uitkomst sterk 
afhankelijk van het gebruikte wireless 
sensornetwerk. Dat betekent dat elk 
sensornetwerk opnieuw getraind moet 
worden met relevante sensordata, 
zowel van de situatie waarin er geen 
brand is als waarin er wel brand is.

Naïve Bayes Neural Network      D-FLER

100% 98.7% 98.5%
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die voornamelijk geschikt is om kleine 
structurele fluctuaties van kleine toeval-
lige fluctuaties te onderscheiden. 

Bayesiaanse netwerken
Deze netwerken berusten op de stelling 
van Bayes over voorwaardelijke kans:  

Voor branddetectie met behulp van 
één sensor die alarm afgeeft bij be-
paalde meetwaarden, valt deze stel-
ling als volgt te interpreteren:

P(brand | alarm) is de kans dat er 
brand is als het alarm afgaat.
P(alarm | brand) is de kans dat het 
alarm afgaat als er brand is (stel deze 
is 100%).
P(alarm) is de kans dat het alarm af-
gaat, ongeacht of er wel of geen brand 
is, deze wordt door de kleine kans op 
brand vooral bepaald door de kans op 
vals alarm (stel deze is 5%).
P(brand) is de kans dat er brand is, los 
van de vraag of er wel of geen alarm 
afgaat (stel deze is 1%).

De stelling van Bayes betekent dan: 
P(brand | alarm) = { P(alarm | brand) * 
P(brand)} / P(alarm) = (1,00 * 0,01) / 
0,05 = 0,20.

In het geval van meerdere sensoren 
wordt de wiskunde wat gecompliceer-
der. De denkwijze blijft hetzelfde. Het 
resultaat is hier interessant.

Bij banddetectie met 1 sensor, die in 
5% van de gevallen een foutmelding 
geeft en altijd alarm afgeeft wanneer 
er brand is, is de kans dat er brand is 
wanneer het alarm afgaat slechts 20%.

Bij branddetectie met 2 van dergelijke 
sensoren (van verschillend type zodat 
de kans op een gelijktijdige foutmel-
ding nihil is) is de kans dat er brand is 
wanneer het alarm afgaat 80%.

Bij banddetectie met 1 sensor, die in 
20% van de gevallen een foutmelding 
geeft en altijd alarm afgeeft wanneer 
er brand is, is de kans dat er brand is 
wanneer het alarm afgaat slechts 5%.

Bij branddetectie met 2 van dergelijke 
sensoren (van verschillend type zodat 
de kans op een gelijktijdige foutmel-
ding nihil is) is de kans dat er brand is 
wanneer het alarm afgaat 20%.

Het gebruik van meerdere onafhankelij-
ke sensoren (d.w.z: verschillende typen 
sensoren) geeft dus een significante 
verhoging van de betrouwbaarheid van 
het alarm. Doordat in een sensornet-
werk geen keten zit van oorzaken en ge-
volgen is een Bayesiaans netwerk weinig 
zinvol gebleken. De sensordata blijven 
bekend en of er brand is blijft onzeker.

De Log likelihood ratiotest
De Log likelihood ratiotest is een me-
thode van hypothesetoetsing. Deze 
methode komt niet uit het WSN-do-
mein, maar is goed toepasbaar voor 
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onze probleemstelling. Belangrijkste 
kenmerken van deze methode zijn:
-  De statistische verdeling van de 

waarden die een sensor oplevert 
moet bekend zijn of bekend worden 
verondersteld.

-   Idealiter is dit de normale verdeling, 
omdat de Log ratiotest zich daarbij 
robuust en betrouwbaar gedraagt.

-  Op basis van deze verdeling worden 
veel betrouwbaardere resultaten be-
haald dan in het klassieke Bayesiaanse 
netwerk.

-  De methode is robuust en bijna op-
timaal.

-  De methode is eenvoudig toe te pas-
sen, hoewel de wiskunde erachter 
niet eenvoudig is.

Opgemerkt moet worden dat ook wan-
neer de veronderstelde normale verde-
ling maar matig overeenkomt met de 
werkelijkheid, de resultaten van de log 
likelihood ratiotest al significant be-
trouwbaar kunnen zijn.

De belangrijkste stappen in de metho-
den zijn:
1.  Bepaal voor elk type sensor welke 

meetwaarden we kunnen verwach-
ten als er geen brand is. Belangrijk 
zijn vooral het gemiddelde en de 
standaardafwijking. Ga verder uit 
van een normale verdeling.

2.  Reken de waarden voor elke type sen-
sor terug naar de standaard normale 
verdeling met gemiddelde gelijk aan 
0 en een standaarddeviatie van 1.

3.  Toets de volgende hypothese. Bij 
geen brand: steekproefgemiddelde 
van de waarden van de sensoren is 
gelijk aan 0. Bij wel brand: steek-
proefgemiddelde van de waarden 
van de sensoren is ongelijk aan 0.

4.  Bereken bij n sensoren de teststa-
tistics L = n* Z2 waarbij Z het ge-
middelde is vande waarden van de 
sensoren (Z1 t/m Zn).

5.  Kies een betrouwbaarheidsdrem-
pel a (bijvoorbeeld: we willen dat 
de brandmelding 95% betrouwbaar 
is; a = 0,05). Hoe groter a hoe eer-
der het alarm afgaat, maar alarm is 
meer onzeker dan bij een kleine a 
waarbij het alarm later afgaat.

6.  Zoek bij deze onbetrouwbaarheids-
drempel a de bijbehorende grens-
waarde Ga in de Chi-kwadraattabel 
met één onzekerheidsgraad.

7.  Vergelijk de teststatistics L met de 
grenswaarde Ga. Als L>Ga dan is er 
brand.

Verfijning van stap 7: Als L>Ga kijk dan 
of het steekproefgemiddelde Z > 0, zo 
ja dan concludeer: er is brand. Anders 
kan er bij een (zeer onwaarschijnlijke) 
extreme afkoeling door het systeem 
geconcludeerd worden dat er brand is.

De kern van deze methode is dat be-
slist wordt op een te grote afwijking 
van de meetwaarden bij geen brand. 
Het is dus van groot belang de meet-
waarden te kennen in de situatie ’geen 
brand’. In bovenstaande methodiek 
wordt een vast aantal sensoren n ge-
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nomen. Dit heeft echter een belangrijk 
nadeel: de grote groep sensoren die te 
ver van een brandhaard af staan, druk-
ken de waarde van L uit stap 4 sterk. 
Wanneer altijd alle sensoren worden 
meegewogen zal het WSN dus nooit 
alarm afgeven. In het stappenplan 
moet daarom een algoritme opgeno-
men worden dat deelgroepen van sen-
soren vaststelt. Dit kan bijvoorbeeld 
gebeuren op basis van een buurstruc-
tuur in het WSN. Maar de sterkste ma-
nier is het zoeken naar die deelgroep 
van sensoren die een maximale waarde 
voor L opleveren, ofwel: alleen die sen-
soren meenemen in je berekening van 
L die ook een verhoging ten opzichte 
van het gemiddelde waarnemen. Dit 
mag echter niet te radicaal worden ge-
daan: wanneer een algoritme wordt ge-
nomen waarin alleen die sensoren die 
maximaal bijdragen aan een stijging 
van L wordt gekozen, dan zal alleen de 
meest extreme sensorwaarde meewe-
gen en wordt L dus altijd bepaald door 
één extreme sensor, hetgeen nou net 
niet de bedoeling was. Dit kan onder-
vangen worden door ervoor te kiezen 
het aantal sensoren dat meeweegt bij-
voorbeeld minimaal 3 te laten  zijn. 
Misschien is het zelfs verstandig om te 
zeggen dat er altijd precies (bijv) 3 sen-
soren worden meegenomen, te weten 
de 3 meest extreme sensorwaarden Zi.

Om de communicatie in het sensornet-
werk te reduceren kan de regel worden 
gehanteerd dat een node pas een ‘alert’ 
met zijn sensorwaarden doorgeeft aan 

zijn buurnodes wanneer zijn kritische 
waarde wordt overschreden. Vervol-
gens gaan de buurnodes hun meetge-
gevens combineren als verificatie van 
het ‘alert’ en geven zonodig een alarm 
af. Met de beschreven methode is een 
werkwijze mogelijk om met een mul-
tisensornetwerk betrouwbare alarmen 
te genereren. Helaas is 100% betrouw-
baarheid niet te garanderen. Maar met 
een verantwoorde afweging tussen 
tijdigheid en zekerheid van het alarm 
kan er veel winst ontstaan.

De CUSUM-test
Page’s CUSUM-test wordt gebruikt om 
de verandering van temperatuur (of 
een andere sensorwaarde) te meten. 
De CUSUM-test bepaalt na iedere sen-
sormeting de waarde van een testvari-
abele. Deze wordt vergeleken met een 
Tresholdwaarde T. T wordt bepaald 
op basis van de gewenste false alarm 
rate f (bijv 1%).  In het model wordt re-
kening gehouden met ruisparameters 
(volgens Gombay).

De basisgedachte is: CUSUM neemt 
(de gemeten temperatuur – (min) de 
verwachte temperatuur). Dit verschil is 
normaalgesproken ongeveer 0, maar 
wordt positief wanneer (door brand) de 
temperatuur werkelijk structureel stijgt. 
Deze waarde wordt bijvoorbeeld iedere 
seconde bepaald en bij de voorgaande 
waarden opgeteld (CUSUM = Cumulative 
SUM). Een kleine verhoging  die langere 
tijd aanhoudt leidt zo tot een toenemen-
de waarde van deze testvariabele. 



38

Wanneer de testvariabele boven de 
tresholdwaarde komt wordt, met bij-
voorbeeld 99% zekerheid, brandalarm 
afgegeven. Belangrijk feit voor de toe-
pasbaarheid van de behandelde metho-
diek, is dat het temperatuurverloop (of 
de metingen daarvan) wordt beschouwd 
als een stochastische variabele: pas als 
de gevonden waarden buiten de nor-
male standaardafwijking vallen, volgt 
alarm. Dit draagt sterk bij aan de prakti-
sche toepasbaarheid van de methodiek.

Testopstelling
We hebben de bovenstaande methode  
gebruikt in ons deelproject Scenario’s 
voor experimenten met sensoren. De 
resultaten van een beperkt aantal ex-
perimenten worden in paragraaf 4.1 
beschreven.

Advies voor vervolg
Van belang is dat we een sterk algo-
ritme hebben gevonden dat op basis 
van sensorwaarden van verschillende 
typen sensoren met een zelf te kiezen 
betrouwbaarheidsdrempel een alarm af-
geeft. Hierbij is de afweging tussen ze-
kerheid van alarm en de tijdigheid van 
het alarm een lastige keuze. 

Dit algoritme is bruikbaar voor iedere 
sensortoepassing waarbij meerdere (al 
dan niet gelijksoortige) sensordata tot 
een betrouwbare beslissing moeten lei-
den. Het is belangrijk de methode in vel-
dexperimenten verder te beproeven om 
voor de gebruikte sensoren de goede 
drempelwaarden te leren kennen. Aan-

vullend op dit onderzoek met sensoren 
is het de moeite waard een eenvoudig 
te bedienen app met locatievermelding 
(GPS) voor smart phones te ontwikke-
len die een door mensen waargenomen 
brandmelding kan ondersteunen.
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5. Werkpakket Proximity

Hierbij wil het wel eens gebeuren 
dat een brandweerman in problemen 
komt door de gevaarlijke en onover-
zichtelijke situatie, de weg kwijt raakt 
of het contact verliest met zijn colle-
ga’s. Op zulke momenten is het moei-
lijk voor deze brandweerman om zijn 
collega’s te vinden en andersom is het 
moeilijk voor zijn collega’s om hem te 
vinden. Dit resulteert soms in de dood 
van één of meer brandweermannen. 
Niels heeft onderzocht worden welke 
rol technologie kan spelen om de vei-
ligheid van brandweermannen te ver-
hogen bij de uitvoering van hun taak 
en wel voornamelijk door het realtime 
bepalen van hun locatie en positie in 
een brandend gebouw.

Niels heeft eerst het probleem geana-
lyseerd. Daarna heeft hij onderzocht 
welke technieken en technologieën 
beschikbaar zijn. Hij heeft deze ge-
waardeerd  op basis van de  praktijkcri-
teria: betrouwbaarheid,  snelle opera-
tionele inzetbaarheid, nauwkeurigheid 
en kosten. Aan de hand daarvan is de 
onderzoeksvraag geformuleerd en een 
prototype ontworpen en gebouwd.
Bij dit onderzoek is uitgegaan van een 
brandend gebouw waarin een brand-
weerman zijn blus- of reddingsactie 
moet uitvoeren. Hierbij zijn  de vol-
gende aannames gehanteerd:

5.1 Indoor-lokalisatie
Niels Sondervan, Informaticastudent,  
heeft in samenwerking met  Inertia 
technology,  Ambient Systems en de 
Brandweer Twente een rapport ge-
schreven over de verkenning en evalu-
atie van technologieën voor indoor-lo-
kalisatie. Hij heeft een aanzet gegeven 
voor eenvoudig prototype. De motiva-
tie voor dit deelproject kwam voort uit 
het streven het risico voor de hulpver-
lener in actie te verminderen. Elke dag 
wagen brandweermannen hun leven bij 
het blussen van branden en het redden 
van mensen uit brandende gebouwen. 

Reddingsactie 
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-  Het gebouw is afgesloten van het 
elektriciteitsnet.

-  Het is heet en donker in het gebouw, 
de brandweerman ziet geen hand 
voor ogen.

-  De brandweerman draagt veiligheids-
kleding.

-  De handschoenen belemmeren de 
brandweerman om fijne motorische 
handelingen te verrichten.

-  De vereiste nauwkeurigheid van loka-
lisatie is horizontaal maximaal vier-
meter afwijking, verticaal maximaal 
drie meter (juiste verdieping).

Op grond van  deze beperkingen 
moesten de volgende vragen beant-
woord worden:
-  Kunnen we vaststellen waar een 

reddingswerker zich bevindt in een 
gebouw? De eis daarbij is dat de 
nauwkeurigheid groot moet zijn. Dat 
betekent dat over een periode van 25 
minuten de afwijking tussen de be-
rekende en de echte positie niet gro-
ter mag zijn  dan 5 meter. Ook moet 
precies berekend kunnen worden  op 

welke verdieping van een gebouw 
de brandweerman zich bevindt.  De 
eisen zijn zo streng om een brand-
weerman snel te kunnen helpen in 
geval van nood.

-  Kunnen we een reddingswerker vol-
gen in een getroffen gebouw?

-  Kunnen we vaststellen of er in een 
getroffen gebouw personen of be-
paalde objecten aanwezig zijn?

-  Kunnen we vaststellen waar personen 
of objecten zich bevinden in een ge-
troffen gebouw?

-  Kunnen we biometrische gegevens 
van een reddingswerker verzamelen?

 •		Denk	 aan:	 hartslag,	 bloeddruk,	 li-
chaamstemperatuur, koolmonoxide

	 •		En	 gerelateerd	 daaraan:	 de	 hoe-
veelheid zuurstof in de luchtfles.

-    Kunnen we gegevens van de omgeving 
van een reddingswerker verzamelen?

 -  Denk aan: omgevingstemperatuur, 
aanwezige gassen in de lucht, kool-
stofdioxide gehalte, koolmonoxide 
gehalte,rookontwikkeling, trillingen 
van het gebouw.

De vragen zijn gerangschikt op be-
langrijkheid. In ons onderzoek lag de 
focus op de eerste twee vragen.

In actie in een gebouw
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State of the art en prototype
Er is  eerst een overzicht gemaakt van 
de state of the art. Hierbij hebben we 
ons  gericht op verschillende typen 
technologie voor lokalisatie: lokalisatie 
met gebruikmaking van RF-technolo-
gie en daarna lokalisatie met behulp 
van inertial navigation. Op basis hier-
van kon een weloverwogen beslissing 
genomen worden  over de te volgen 
route en de meest geschikte hardware 
voor een te ontwikkelen prototype. 

Na een beschrijving van het litera-
tuuronderzoek wordt de aanzet tot 
een prototype behandeld. Eerst wordt 
ingegaan op de mogelijkheden en be-
perkingen van navigatie met behulp 
van RF-technologie en vervolgens Iner-
tial Navigation.

RF Technologie
Voor systemen die werken met RF- 
technologie is een overzicht gegeven 
in de volgende tabel. 

Hevige bedrijfsbrand
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Technologie

Systeem
Type Frequentie Installatie 

vooraf of 

ad-hoc

Positief Negatief

DASH7 RFID, wsn 433 Mhz vooraf Lange afstand, 

door beton

Rubee Electro-mag-

netisch

131 Khz Geen toepas-

sing bekend 

voor positio-

nering

Bereik is klein

UWB Pulstechno-

logie in grote 

bandbreedte

Bandbreedte 

minimaal 500 

Mhz

nauwkeurig Bakens zijn 

groot en 

zwaar

Cricket Loca-

tion Support
RF met ultra-

soon gecombi-

neerd

Vooraf Aanleg vraagt 

om grote zorg-

vuldigheid, 

tijdrovend.

Precision Per-

sonnel Locater
UWB, trilatera-

tie gecom-

bineerd met 

inertie

Ad-hoc Grote nauw-

keurigheid

Opbouwtijd; 

kan sneller 

ten koste van 

nauwkeurig-

heid

Locata Lite GPS met ad-

hoc bakens,

TimeOf Flight 

met trilateratie

2,4 Ghz Grote nauw-

keurigheid

Opbouwtijd,

Interferentie 

met WiFi

Thales UWB 

Precise Posi   - 

t ioning

UWB Vooraf of 

ad-hoc

Grote nauw-

keurigheid 

(afw. < 1 m)

Onbekend hoe 

lang opbouw 

ad-hoc duurt

Wireless sen-

sornetwerk
400- 500 MHz 

800-900Mhz, 

2,4Ghz

Vooraf,

Ad-hoc kan in 

principe

Bij ad-hoc 

kalibratietijd

Grote onnauw-

keurigheid 

(10 m)

Proximity sen-

sing met RFID
Vooraf
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Doordat de technologie gebruikt moet 
kunnen worden voor lokalisatie van 
een brandweerman in een gebouw, 
gelden er beperkende voorwaarden die 
we hieronder in overweging nemen.

Vooraf installeren en ad-hoc instal-
leren
Bij het toepassen van navigatie op basis 
van RF-technologie wordt in een groot 
aantal gevallen gebruik gemaakt van 
een vooraf geïnstalleerde infrastruc-
tuur. Er kan niet vanuit gegaan worden 
dat die altijd aanwezig is. De brand-
weer kan er dus niet blindelings vanuit 
gaan dat die beschikbaar is en zal an-
dere oplossingen moeten hebben bij 
het ontbreken van de infrastructuur. 
Als die wel vooraf is geïnstalleerd kan 
het zijn dat de infrastructuur vernield 
is door de calamiteit. Ook zal in veel 
gevallen de infrastructuur onbruik-
baar zijn door het wegvallen van de 
elektrische spanning. Dan is de brand-
weer aangewezen op niet vooraf ge-
installeerde apparatuur. De eis die de 
brandweer stelt is dat  bij het operati-
oneel gebruik de ad-hoc infrastructuur 
met weinig moeite binnen twee minu-
ten bruikbaar aangelegd moet zijn. 

Kalibratie
Om op basis van de signaalsterkte de 
locatie van iemand te bepalen, moet de 
ad-hoc infrastructuur  van tevoren ge-
kalibreerd worden. De situatie in elk ge-
bouw is anders. De muren zijn anders 
geplaatst, gemaakt van ander materiaal 
en het interieur is anders. Er moet van 

elk gebouw van tevoren een database 
aangemaakt zijn met de verschillende 
signaalsterktes op elke locatie.

Frequentie
Wat betreft de mogelijke keuze voor de 
signaalfrequentie is er sprake van een 
trade-off. Een lagere frequentie bete-
kent een lagere bandbreedte en daar-
mee een lagere gegevensoverdracht. 
Het betekent ook dat de gebruikte an-
tenne groter en groter  moet worden. 
Hier kan een kleine short-cut genomen 
worden door de helft of een kwart van 
de voor ontvangst optimale lengte te 
gebruiken. Dat betekent echter weer dat 
de intensiteit waarmee verzonden moet 
worden omhoog moet. Wat weer bete-
kent dat al vrij snel de door de overheid 
toegestane maximale intensiteit bereikt 
wordt. Daarnaast zijn de lagere frequen-
tiebanden al in gebruik en kan er niet 
zomaar een systeem ontwikkeld worden 
dat hiervan gebruik maakt. Een hogere 
frequentie betekent een hogere band-
breedte en hogere gegevensoverdracht. 
De antenne kan kleiner gemaakt worden 
en er zijn minder frequentiebanden in 
gebruik. Het betekent echter ook dat 
de maximale afstand waarop het werkt 
aanzienlijk ingekort wordt en dat de 
mogelijkheid om door muren heen te 
zenden afneemt of zelfs wegvalt.

Conclusie ten aan zien van navigatie 
op basis van RF-technologie
Om een aantal redenen is het onver-
standig navigatie in een brandend ge-
bouw te baseren op RF-technologie.  
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De tijd om ad-hoc een RF-infrastruc-
tuur aan te leggen kost te veel tijd. 
Daar komt bij dat kalibratie de tijds-
duur vergroot. De signaalsterkte is een 
probleem.  De omstandigheden in een 
brandend gebouw zijn niet van tevo-
ren vast te leggen. Daardoor zijn de 
effecten van demping en reflectie niet 
te voorspellen. Dat neemt niet weg dat 
RF-technologie in combinatie met ande-
re technologieën zinvol kan bijdragen 
aan indoor-lokalisatie.  Met name Ultra 
Wide Band kan een goede rol spelen. Bij 
gebruik van meerdere technologieën is 
er sprake van een multisensor aanpak. 

Inertial Navigation
Navigatie met inertial sensoren wordt 
veel toegepast in lucht- en ruimtevaart. 
Daarbij meet men  met 3D-accellerato-
ren en 3D-gyroscopen de versnelling of-
wel mate van verandering van snelheid  
en de mate van verandering in richting. 
Door in de tijd wiskundig te integreren 
over de waarden van deze sensoren be-
palen we de snelheid en de hoeksnel-
heid. Door nog eens te integreren be-
rekenen we respectievelijk de afgelegde 
weg en de richting. Het principe dat ge-
bruikt wordt is Dead Reckoning. Dat wil 
zeggen dat de huidige positie wordt be-
rekend uitgaande van de laatst bekende 
positie. Dit impliceert een afhankelijk-
heid van de nauwkeurigheid van die vo-
rige positie en initieel de positie van het 
vertrekpunt, waar de berekening begint.

Dat er veel ervaring is met inertial navi-
gation betekent niet dat er al dergelijke 

systemen voor de brandweer beschik-
baar zijn. De sensoren in vliegtuigen 
en ruimtevaartuigen zijn te groot en 
te duur. Met de opkomst van sensoren 
op een chip (MEMS) komen kleinere 
en goedkopere sensoren op de markt. 
Daarmee is het probleem niet opge-
lost, want deze of-the-shelf sensoren 
zijn tot nog toe veel onnauwkeuriger 
dan die uit lucht-en ruimtevaart.

Er treden enkele problemen bij op:  drift 
in de afgelegde weg en in de richting 
en daarnaast ruis.  Oplossingen kun-
nen in verschillende richtingen worden 
gezocht: verhoging van de sample fre-
quentie, kalibratie en filtering. De meest 
voor de hand liggende technieken zijn:
-  Intervallen met snelheid gelijk aan 

nul (stilstand) herkennen en daarop 
de berekening afstemmen.

-  Het herkennen van de positie aan de 
hand van  in de buurt  aanwezige her-
kenningspunten in het gebouw zoals 
een trap, een karakteristieke hoek in 
een gang etc. 

-  Het detecteren van RF-bakens in de 
directe omgeving. Deze variant com-
bineert positiebepaling met RF- en 
met inertietechnologie.

-   Het combineren van meerdere sen-
sorbordjes, met daarop versnellings-
meters en gyroscopen.

Daarnaast is filtering van de meet-
waarden nodig om afwijkingen door 
ruis te elemineren. Er zijn eenvoudige 
en complexe filtermethoden bekend. 
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Een eenvoudige methode is bijvoor-
beeld low pass-filtering. Daarnaast is er 
zowel Kalman-filtering als partikelfilte-
ring mogelijk, maar deze zijn complex.
Onderstaande tabel geeft een over-
zicht van plus- en minpunten en op te 
lossen problemen. 

Pluspunten Minpunten Oplossing

Ruis Veroorzaakt on-
nauwkeurigheid.

Filtering

Drift Vergroot onnauw-
keurigheid.

Filtering, Zupt en 
kalibratie bij refe-
rentiepunten.
Koppeling van GPS 
in IMU om waar 
mogelijk een goed 
referentiepunt te 
kunnen gebruiken.

Tijdsduur Installatie kan on-
the-fly.
Na 10 seconden 
opstartkalibratie is 
het systeem opera-
tioneel.

Drift neemt toe 
naarmate langer 
geen referentiepunt 
is aangetroffen.

Persoon meldt 
aanwezigheid bij 
referentiepunt.

Plaatsing sensoren 
op de persoon

Voorkeurspunt is 
op de voet om drift 
terug te dringen. 
Dit biedt mogelijk-
heden voor Zero 
Velocity Update.

Weinig punten op li-
chaam die periodiek 
echt stil staan.

Sensoren zo klein 
maken dat de IMU 
in een hak van een 
laars geplaatst kan 
worden.

Meerwaarde kom-
pas

Drift gyroscopen 
corrigeren door 
middel van kompas.

Kompas geeft afwij-
king in de buurt van 
ijzeren voorwerpen.

Koppeling van 
kompas aan gyro-
scopen.

Bewegingspatroon Een brandweer-
man in actie kent 
onregelmatige en 
heftige bewegingen.
Dit beperkt de 
mogelijkheid drift 
te corrigeren.

Gebruik van meer-
dere IMU’s.
Fysieke begrenzin-
gen van menselijke 
beweging meene-
men in validatie van 
berekende posities. 
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Keuze voor inertial navigation
Op basis van de verworven informatie 
is de keuze gevallen op een systeem 
op basis van inertie. Alle systemen ha-
len in potentie de gewenste nauwkeu-
righeid, maar de voordelen van inertial 
navigation zijn:
•		Snel	inzetbaar	bij	een	calamiteit
    -  Weinig tijd nodig voor (her)kalibratie
 -  Geen tijd nodig om bakens neer te 

zetten.
•	 	Minder	 gewicht	 om	mee	 te	 nemen	

voor een brandweerman
 - De sensoren zijn licht
 -  Geen zware bakens om mee te ne-

men.
•	 	De	werking	is	onafhankelijk	van	de	

infrastructuur van een gebouw.
•	 	Een	snelle	inzet	bij	een	calamiteit	is	

mogelijk.

Met inertial navigation wordt dus beter 
tegemoet gekomen aan de eisen die 
de brandweer stelt.

Prototype 
Dit prototype is  een systeem waarmee 
iemand gevolgd kan worden binnen 
de verzamelruimte van ons eigen  Ken-
niscentrum Design en Technologie.

Bij het experimenteren om te komen 
tot een prototype is gebruik gemaakt 
van ProMove sensoren van het bedrijf 
Inetria Technology. De ProMove 3D-
node is een geminiaturiseerde  inertial 
sensor-node die volledige 3D-beweging 
en -oriëntatie waarneemt en draadloos 
commununiceert. 

Meerdere ProMove 3D-nodes kunnen 
een network vormen waarin de nodes 
hun sampling activiteiten synchroni-
seren. Dat geheel bood een praktisch 
instrumentarium om te experimente-
ren. Bij de ProMove is software gele-
verd voor de grafische userinterface, 
zodat zichtbaar kan worden gemaakt 
wat de sensoren waarnemen.  Daaraan 
gekoppeld is software voor de verwer-
king van die data.

Aanvullend is door Niels software ont-
wikkeld om na te gaan in hoeverre een 
bewegingspatroon vanuit  de sensorda-
ta goed  te reconstrueren is. Hier bleek 
dat filtering van de sensordata beslist 
nodig is voordat een reconstructie be-
trouwbaar kan worden gedaan. 

ProMove 3D-nodes
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Advies voor vervolg
Door gebrek aan tijd hebben we maar 
weinig experimenten uitgevoerd met 
de ProMove sensoren en de datavisuali-
satie. Deze experimenten gaven duide-
lijk bewegingen aan maar de behoefte 
aan het elimineren dan wel corrigeren 
van drift bleek duidelijk noodzakelijk. 
Een vervolgstudie naar het beperken 
van drift op basis van Kalman-filtering 
is gewenst. Dat geldt ook voor een na-
der onderzoek  hoe met multisensor 
waarnemingen de nauwkeurigheid kan 
worden verhoogd.
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5.2 Indoor-lokalisatie met Kal-
man-filtering
Theo Miltenburg, student Techni-
sche Informatica,  Ronald Tangelder 
en Henk van Leeuwen hebben in sa-
menwerking met Dennis Bijwaard en 
Gerard de Jong van Inertia technology 
en Sorin Iacob  van het D-Cis Lab van 
Thales onderzocht of bij een brand 
de positie van een brandweerman be-
paald kan worden met slimme senso-
riek. Er wordt van uit gegaan dat er 
in dit gebouw brand is uitgebroken. 
Wanneer er slachtoffers in het gebouw 
zijn kan het zijn dat de brandweerlie-
den het brandende gebouw betreden. 
Doel van dit deelproject was te komen 
tot een praktische en betrouwbare im-
plementatie van inertial navigatie.

Brandweerkorpsen hebben de behoef-
te om de positie van een brandweer-
man te volgen wanneer hij een gebouw 

betreedt. Mocht de brandweerman zelf 
in de problemen komen, dan is het van 
groot belang dat collega’s hem te hulp 
kunnen komen. Dan is het van essen-
tieel belang dat men weet waar hij is. 

Een brandend gebouw kan beschadigd 
raken, net zoals eventuele faciliteiten 
in dit gebouw. Hierdoor kan de brand-
weer er niet vanuit gaan dat er nog be-
trouwbare infrastructuur in het gebouw 
aanwezig is. Er mag niet worden aan-
genomen dat WiFi nog werkt. Ook is er 
weinig tijd om ter plekke een infrastruc-
tuur aan te leggen. Een veel gebruikt 
plaatsbepalingssysteem is GPS. GPS is 
onbetrouwbaar in gebouwen, omdat 
het vaak alleen in de directe nabijheid 
van de buitenkant bereik heeft, maar 
niet binnen in het gebouw. Daarom is 
er in deze situatie behoefte aan andere, 
betrouwbare, plaatsbepalingmethode.

Het doel van dit project was het ontwik-
kelen van een algoritme dat de positie 
berekent. Op basis van  het vooron-
derzoek (Sondervan en Van Leeuwen, 
zie 5.1) hebben we ervoor gekozen ge-
bruik te maken van het gegist bestek 
(dead reckoning) en traagheidsnavi-
gatie (inertial navigation) op basis van 
sensordata vanuit een inertial measu-
rement unit, IMU. Deze methode kent 
enkele problemen die veroorzaakt wor-
den door ruis, sensorafwijkingen en 
stapeling van afwijkingen door dead 
reckoning. Enkele vragen die we wil-
den beantwoorden waren:
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1.  Wat is de invloed van afwijkingen op 
het bepalen van de positie?

2.  Op welke manier is het mogelijk 
deze afwijkingen te reduceren?

Om antwoorden te vinden op deze vra-
gen hebben we  een aantal deeltaken 
geformuleerd:
1.  Selecteer een wiskundige methode 

om de effecten van ruis te reduceren.
2.  Ontwikkel een plaatsbepalingalgo-

ritme dat gebruik maakt van gegist 
bestek en traagheidsnavigatie.

3.  Implementeer het plaatsbepalingsal-
goritme dat gebruik maakt van door 
een IMU gemeten data.

4.  Ontwikkel een testomgeving om de 
sensor van de IMU te kalibreren en 
metingen te doen.

5.  Test de nauwkeurigheid van het al-
goritme.

Uit literatuurstudie komt naar voren 
dat voor positiebepaling met behulp 
van een IMU de ruis en afwijkingen in 
de berekening kunnen worden gere-
duceerd met behulp van 
- lineaire ruisonderdrukking
- (Extended) Kalman-filtering
- particle filtering.

Kalman-filtering wordt voor vergelijk-
bare doeleinden het meest gebruikt en 
levert meer op dan alleen maar ruis-
onderdrukking. Bij Kalman-filtering 
wordt vanuit een begintoestand een 
volgende toestand, de eindtoestand, 
geschat. Bij het volgen van iemand die 
loopt zou de stilstand voordat de stap 

gezet wordt de begintoestand kunnen 
zijn en de eindtoestand de stilstand 
nadat de stap gezet is. De eindtoe-
stand is in de berekening de begintoe-
stand voor de volgende berekening. 
Er wordt bij de berekening niet verder 
terug gekeken dan de laatste eindtoe-
stand. Dit betekent dat elke fout in 
een reeksberekening en van eindtoe-
standen doorwerkt in het resultaat van 
de berekening van de laatste eindtoe-
stand. De cumulatie van afwijkingen 
veroorzaakt een toenemende drift. Die 
kan leiden tot een onbetrouwbare po-
sitiebepaling. Kalman-filtering draagt 
eraan bij de drift zo klein mogelijk te 
houden, maar kan niet garanderen dat 
er geen drift meer is.

Het idee van Kalman-filtering leggen 
we in enkele stappen uit. De inge-
wikkelde wiskunde wordt  buiten be-
schouwing gelaten.
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Kalman-filtering komt uit de systeemthe-
orie. Het bewegend voorwerp beschou-
wen we als een systeem. Het measuring 
device is de IMU. Het Kalman-filter bevat 
de algoritmen en berekeningen.

Een systeem bevindt zich in een be-
paalde toestand en met behulp van 
controls wordt de toestand van het 
systeem beïnvloed. In het geval van de 
zich voortbewegende brandweerman 
is dat de bewegingsstrategie van de 
persoon.  Op basis van de beginpo-
sitie en de beweging is een voorspel-
ling te doen van de positie na een stap 
gezet te hebben. Tijdens de beweging 
kan ook met de sensoren van de IMU 
gemeten worden en zo kan een schat-
ting van de nieuwe positie gemaakt 
worden. De voorspelling en de schat-
ting zullen in de regel verschillen door 

verstoringen. Door de schatting en de 
voorspelling te combineren kan een 
betere schatting van de nieuwe positie 
gemaakt worden.

In Kalman-filtering gaat dit via de twee 
genoemde stappen, voorspelling en 
schatting. Het volgende schema laat 
de twee stappen zien.

Systeemmodel uit Maybeck (1979)
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Het gaat hier in de twee genoemde 
stappen, voorspelling en schatting, 
om de update van de toestand xk van 
het systeem na op basis van de toe-
stand xk-1. Daarbij worden stochasti-
sche variabelen gebruikt als de cova-
riantie van de mogelijke fout die kan 
leiden tot een afwijking.

In het geval van de brandweerman 
worden deze twee berekeningsstap-
pen doorlopen na elke fysieke stap 
van de persoon. Ter vereenvoudiging 
wordt ervan uitgegaan dat het systeem 
lineair is en dat de ruis zowel normaal 
verdeeld is, als tijdsonafhankelijk.

Kalman-filtering  blijkt goed bruikbaar 
te zijn en wordt veel toegepast bij po-
sitieberekeningen. Ook in het geval 
van meerdere sensoren in de IMU blijft 
deze methode bruikbaar. 

In dit deelproject is het niet gelukt  tot 
goede resultaten te komen. Dat heeft 
te maken met twee factoren.
•	 	Er	is	te	weinig	experimenteel	onder-

zocht hoe de berekeningen met be-
hulp van Kalman-filtering zich ver-
houden tot fysiek gecontroleerde 
positieveranderingen.

•	 	Daardoor	 is	 onvoldoende	 achter-
haald welke parameterwaarden in 
de berekeningen moeten worden 
gebruikt om tot betrouwbare posi-
tieberekeningen te komen.

Advies voor vervolg
Het onderzoek heeft nu nog te weinig 
praktische ervaring opgeleverd om con-
creet praktisch te kunnen gebruiken. 
Wel kan met de opgebouwde kennis 
een reeks experimenten worden opge-
zet om de theorie praktisch toepasbaar 
te maken. Het advies is hiervoor meer 

Schematisch overzicht van het Kalman-filter (Welch, Bishop, 2001)
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experimenten te doen met het volgen 
van bewegende personen of voorwer-
pen, waarbij berekeningen met het Kal-
man-filter worden geverifieerd in expe-
rimenten. De verwachting is dat het dan 
mogelijk is het systeem goed werkend 
te krijgen, waardoor het zeer interes-
sant wordt voor brandweercorpsen.
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5.3 Indoor lokalisatie met een 
robot
Sander Marsman, student Technische 
Informatica, heeft een onderzoek ge-
daan naar de mogelijkheden van indoor-
lokalisatie. Hij heeft daarvoor overleg 
gehad met medewerkers van Inertia 
Technology en Thales Nederland.  

Voor dit onderzoek is een Nao-robot in-
gezet, waarbij we  gebruik gemaakt heb-
ben van een inertial measurement unit 
(IMU) van de partner Inertia Technology.

In dit project is het onderzoek van de 
projecten 5.1 en 5.2 voorgezet en is 
onderzocht wat voor resultaten be-
haald kunnen worden bij het toepas-
sen van inertial measurement units. 
Omdat we de robot zodanig konden 
programmeren dat deze een precies 

NAO robot (www.aldebaran-robotics.com)
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gedefinieerd parcours kon afleggen, 
konden we goed vergelijkenof de af-
gelegde route overeen kwam met de 
route die uit de meetwaardes bere-
kend werd. Bij dit experiment bleek 
het nodig dat de robot uit een lijnen-
patroon op de vloer een lijn van een 
bepaalde kleur kan volgen. Aan dit 
probleem van vision en patroonher-
kenning is veel aandacht besteed. Dit 
deelprobleem is hiermee opgelost.

Op het moment van het schrijven van dit 
boekje is dit project nog niet afgerond.

5.4 Indoor-lokalisatie op basis 
van geluid
Roy Borgonjen, Björn Oelgemöller, Edu-
ard Rens, Thijs van Veen en  Andre Lou-
is Wassing, studenten van de opleiding 
Technische Informatica van de specia-
lisatie Real-Time Embedded Systemen,
hebben een onderzoek uitgevoerd 
naar indoor-lokalisatie van een Nao-
robot. Dit hebben zij gedaan door ge-
bruik te maken van (ultrasoon) geluid. 

Uit het onderzoek is gebleken dat 
het gebruik van verschillende typen 
sensoren om de positie van een NAO-
robot te bepalen mogelijkheden biedt  
om te kijken of met behulp van  sen-
sorfusion betere resultaten behaald 
kunnen worden. Tevens kan hiermee 
beter de exacte positie van de robot 
bepaald worden, zodat de afwijking 
bij het gebruik van een inertial measu-
rement unit nauwkeurig  bepaald kan 
worden. De studenten maken gebruik 

van een WSN  met behulp van meerde-
re geluidsbronnen, waarvan de positie 
exact bekend is. Zo kan de NAO-robot 
zijn positie berekenen. Deze positie 
dient als referentie voor andere posi-
tiebepalingsmethodes.
Het oplossen van het probleem van 
tijdsynchronisatie is hierbij een van de 
uitdagingen.

Op het moment van schrijven van dit 
boekje is dit veelbelovende project 
nog in uitvoering.

5.5 Overzicht locatiebepalen-
de technieken
Thijs Dommerholt, Marcel Hidding, 
Thijs Snitslaar, studenten van de oplei-
ding Technische Informatica/ ICT Be-
heer, hebben onderzocht hoe hulpdien-
sten tijdens een calamiteit door middel 
van locatiebepalende technieken, een 
ontruiming efficiënter en veiliger kun-
nen laten verlopen. Het doel van dit 
onderzoek was te komen tot inzicht in 
methoden en technologieën voor loka-
lisatie van mensen ter ondersteuning 
van ontruiming bij een calamiteit. Dit 
deelproject is in dezelfde periode uit-
gevoerd als dat van Niels Sondervan 
(5.1) maar had een andere focus. Hier 
ging het niet om indoor-lokalisatie, 
maar om het detecteren van de aanwe-
zigheid van personen in een ruimte en 
daarbij vooral het kunnen inschatten 
hoeveel personen daar aanwezig zijn.
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In dit deelproject is uitgegaan van de 
mogelijkheden van radiotechnologie 
(RF-technologie). Daarvan  is veel be-
kend. Zie hiervoor ook het deelproject 
Indoor-lokalisatie van Niels Sondervan 
(paragraaf 5.1). Er bestaan ook produc-
ten gebaseerd op deze technologie.
Bij een inventarisatie waarbij gekeken 
is naar verschillende mogelijkheden is 
het opgevallen dat veel in de praktijk 
gebruikte systemen gebaseerd zijn op 
ultrasoon geluid. Ultrasoundoplossing 
wordt in sommige ziekenhuissystemen 
gebruikt, bijvoorbeeld in het Sonitor 
RealTime Location System. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van tags die men bij 
zich draagt. Deze zenden een ultrasoon 
geluid uit. In de infrastructuur zitten 
ontvangers, die locatie en tijd doorstu-

ren naar een centrale computer. 
Ook het Cricket Location Support Sys-
tem is gebaseerd op ultrasoon geluid. 
In dit systeem is tijdsynchronisatie  
cruciaal. Dit wordt gerealiseerd door 
een RF-signaal. Aan de muren of in 
het plafond hangen RF-bakens. Die 
zenden periodiek een signaal uit. Dit 
wordt waargenomen door de ultra-
sound tags. De tags reageren op het 
RF-signaal met  een ultrasound pulse. 
De bakens ontvangen van diverse tags 
deze ultrasound reactie en berekenen 
op basis van verschil in aankomsttij-
den de positie van de tags. 

Overzicht positioneringssystemen
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Er zijn nog meer systemen gebaseerd 
op het idee dat personen een tag bij 
zich dragen. De infrastructuur kan 
waarnemen waar de tag en dus de 
bijbehorende persoon zich bevindt. 
Afhankelijk van het type tag is de af-
stand tot componenten van de infra-
structuur de bottleneck. Bij RFID-tags 
kan het bereik  varieren van enkele 
centimers tot enkele meters.

Bouwen van een berekeningsmodel
Bij waarneming met sensoren in de infra-
structuur is de kans groot dat twee ver-
schillende sensoren dezelfde persoon 
waarnemen zonder dat dit door de sen-
soren onderkend wordt. In onderstaand 
plaatje zou in dat geval in het overlapge-
bied van het bereik van twee sensoren  
een persoon aanwezig zou zijn.

Foto’s van een  laboratorium op MIT met Crickets 
bakens in het plafond 

Cricket board

Schema aanwezigheidsdetectie, gegenereerd op basis van berekeningen van de studenten
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Uitgaande van het bereik van het type 
sensor is een bereik bepaald. Op basis 
van kansberekening is een rekenmodel 
opgesteld door de studenten dat met 
grote waarschijnlijkheid het aantal men-
sen in een ruimte oplevert aan de hand 
van de sensordata. In dit deelproject is 
dit model onderzocht.

Het onderzoek heeft een inventarisatie 
opgeleverd van sensorsystemen voor 
het detecteren van aanwezige  men-
sen aanwezig in een ruimte. Ook is  
een eerste aanzet gegeven voor  een 
rekenmodel om het aantal mensen te 
bepalen. Het systeem is echter nog ex-
perimenteel; één of meer sensorsyste-
men moeten nog beproefd worden.

Bronnen
Sonitor:   http://www.sonitor.com

Cricket system: http://cricket.csail.mit.
edu/ 

5.6 Personendetectie bij cala-
miteiten
Wouter de Vries, Erik Hubers, Dennis 
Heuven en Jelle van Leeuwen, Informa-
ticastudenten, hebben een geautoma-
tiseerd sensorsysteem ontwikkeld dat 
de aanwezigheid van personen in een 
ruimte bijhoudt en de resultaten door-
geeft aan een centraal systeem dat de 
situatie inzichtelijk presenteert. Het ad-
vies van de partners in samenwerking 
met Vigilat en Van der Molen om zich 
te baseren op camerabeelden hebben 
de studenten niet opgevolgd. Het leek 

hun gezien hun onbekendheid met 
beeldverwerking niet haalbaar in de 
beschikbare tijd. Dit project is een vari-
ant op het hiervoor beschreven project 
in 5.5.  In het onderhavige deelproject 
is een systeem gebouwd en kon er op 
bescheiden schaal mee geexperimen-
teerd worden. Er is gekozen voor een 
andere technologie en andere senso-
ren  als in het voorgaande deelproject.

Probleemstelling
In  het geval van brand in een groot 
openbaar gebouw zal het aanwezige 
BHV-team of de brandweer het gebouw 
gedeeltelijk of geheel ontruimen. Dit 
doen zij door elke ruimte in het ge-
bouw systematisch te controleren. In 
een worst-case scenario kan een ruim-
te met veel aanwezigen pas als een 
van de laatste ruimtes gecontroleerd 
worden. Snelheid is geboden, om-
dat de kans op slachtoffers toeneemt 
naarmate de tijd verstrijkt. De vraag 
is hoe met behulp van sensortechno-
logie het BHV-team en de brandweer 
betrouwbaar en snel ruimtes kan con-
troleren zonder er fysiek langs te lo-
pen. Als dat lukt, kan gerichter actie 
worden ondernomen en wordt de kans 
op ongevallen verlaagd.  De onder-
zoeksvraag luidde dan ook als volgt:  
Hoe kan, in een openbaar gebouw, 
gedetecteerd worden in welke ruimten 
zich personen bevinden?
-  Met welke sensoren kunnen perso-

nen gedetecteerd worden? 
-  Hoe kan de door de sensoren gegene-

reerde informatie verstuurd worden?
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-  Hoe kan de door de sensoren gegene-
reerde informatie inzichtelijk worden 
gemaakt voor de belanghebbenden? 

-   Wat is de betrouwbaarheid van de 
verkregen resultaten?

Uitgewerkte oplossing
Om de onderzoeksvragen te beantwoor-
den is een verkennend onderzoek uitge-
voerd naar geschikte sensoren. Vanwege 
de onzekerheid die de sensordata ople-
veren wat betreft het aantal gedetec-
teerde personen, hebben de studenten  
een berekeningsmodel opgesteld om de 
betrouwbaarheid te karakteriseren.

Voor het systeem als geheel hebben is  
een architectuur opgesteld voor de sa-
menhang tussen het sensorsysteem, de  
server voor systeemlogica, het databe-
heer en de presentatie op  een website 
en het communicatienetwerk. In het 
plaatje is een eerste indruk gegeven.
Uit het onderzoek blijkt dat het wer-

ken met de Kinect of een andere ca-
mera geen haalbare oplossing is. Ook 
RFID bleek geen praktische oplossing, 
omdat we er niet vanuit mogen gaan 
dat alle mensen in een gebouw een tag 
bij zich dragen. De twee sensortypen 
die positief uit het onderzoek kwa-
men – en die we gebruikt hebben in 
ons  prototype – zijn de deursensor en 
bewegingssensor. 

De server ontvangt de sensordata en 
bouwt een beeld op van de aanwezig-
heid van personen in een ruimte. Hier-
voor wordt gebruik gemaakt van een 
stochastische redenering om uit de 
data van de verschillende typen sen-
soren af te leiden hoeveel mensen in 
een ruimte zijn. De server presenteert 
de verkregen informatie op een plat-
tegrond. De data worden voor later 
gebruik opgeslagen in een database. 
De gegevens die gegenereerd worden 
door de sensoren worden via de nodes 
met behulp van een flooding-protocol 

Systeem als geheel

Deursensor
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verstuurd naar de server.  Daarvoor-
hebben we  gebruik gemaakt van een 
draadloos mesh-netwerk, waarin Digi 
XBee S1nodes worden gebruikt. 

De communicatie naar de server gaat via  
geschikte gateways (de Sheevaplug).

De door de sensoren gegenereerde 
informatie wordt  inzichtelijk gemaakt 
op de server voor de eindgebruiker 
door op de plattegrond aantallen te 
plaatsen in de verschillende ruimtes.

De betrouwbaarheid van de verkregen 
resultaten hebben we  getest door mid-
del van enkele kleine experimenten. 
De tijd liet het niet toe uitgebreidere 
en diepgaandere tests uit te voeren. 
Hier ligt dus nog verbeterwerk, maar 
potentieel is dit systeem interessant 
voor de hulpdiensten en de bedrijfs-
hulpverlening.

Het systeem zoals het nu opgeleverd 
is, gaat niet verder dan een demon-
strator. Om tot een product te komen 
zal een bedrijf ermee aan de slag moe-
ten gaan. Een eerste aanbeveling is 
de demonstrator aan een groot aantal 
testen te onderwerpen, om de verbe-
terpunten helder in beeld te brengen. 
Daarbij zal opschaling naar een groter 
gebouw nodig zijn. Het routerings-
protocol in het wireless netwerk is 
voor verbetering vatbaar. Het systeem 
werkt nu zonder beveiliging van de 
sensorcommunicatie. 

Arduino XBee

Plattegrond  van testruimte

Sheevaplug

Receptie
Val: 0

Opslag
Val: 0

Fablab
Val: 30

W347
Val: 0
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5.7 Dynamisch ontruiming-
systeem; sturen van zelfred-
zaamheid
Docent onderzoeker Dirk Jan  de Boer 
heeft samen met studenten van de 
minor Fysieke Veiligheid, Peter van 
der Linde, Elodie Oosterhof, Mathijs 
Schuijn en Kristie  Slijkhuis, 

een project Dynamisch ontruimings-
systeem; sturen van zelfredzaamheid 
uitgevoerd. Dit is gedaan in samen-
werking met  het Facilitair Bedrijf van 
Saxion, Use System Engineering B.V. 
uit Haaksbergen en de Brandweer 
Twente ( afdeling Brandveilig Leven). 
Het doel van dit project  was het defi-
niëren en beoordelen van technieken 
die de zelfredzaamheid van mensen 
bij een brand in een gebouw kunnen 
verhogen waardoor mensen snel-
ler een veilige route kiezen. Dit on-
derzoek richtte zich op de optische 
(LED-verlichting, LED-schermen) en 
auditieve (gesproken woord, tonen) 
technieken die ingezet kunnen wor-

den bij het communiceren van een 
veilige vluchtroute. In Nederland is in 
het Bouwbesluit vastgelegd aan welke 
eisen, NEN 1838 en NEN 6088, een ge-
bouw moet voldoen, als het gaat om 
vluchtrouteaanduiding. In de kern is 
de regelgeving gericht op het garan-
deren van de vluchtmogelijkheden bij 
een brandscenario voor de aanwezigen 
in het gebouw. Op basis van het bouw-
besluit worden in gebouwen detectie-
voorzieningen, alarmeringsvoorzienin-
gen en vluchtvoorzieningen ingericht. 
Het betreft vooral statische voorzienin-
gen die ervoor moeten zorg dragen dat 
mensen de vast ingerichte vluchtroute 
nemen in geval van een calamiteit.

De vluchtrouteaanduiding in gebou-
wen in Nederland bestaat over het 
algemeen uit groene borden met 
pictogrammen die op ongeveer pla-
fondhoogte zijn geplaatst. Wanneer 
een noodverlichtingssysteem om vei-
ligheidsredenen noodzakelijk is, zijn 
de pictogrammen verlicht. Dit zijn de 
zogeheten transparanten. Andere uit-
voeringen van vluchtrouteaanduidin-
gen komen in gebouwen in Nederland 
nauwelijks voor. 

Vluchtroutebordje

Projectteam zelfredzaamheid
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De vluchtrouteaanduiding is er vooral 
op gericht om mensen naar de dichtst-
bijzijnde uitgang te leiden. Uit een lite-
ratuuronderzoek (M. Kobes, 2008) naar 
menselijk gedrag bij brand is echter ge-
bleken dat mensen doorgaans vluchten 
via de bekende weg en nauwelijks via 
de dichtstbijzijnde nooduitgang. Ver-
der blijkt uit incidentanalyses dat het 
systeem met de hoog geplaatste trans-
paranten maar een beperkte invloed 
heeft op het vinden van de nooduit-
gang, aangezien brandslachtoffers de 
transparanten vaak niet hadden opge-
merkt of hadden genegeerd (Ouellette, 
M.J., 1993). Een onderzoek naar de 
effectiviteit van mogelijke alternatieve 
vormen van/systemen voor vluchtrou-
teaanduiding is daarom wenselijk.(M. 
Kobes & K. Groenewegen, 2010).

De probleemstelling in dit onderzoek 
luidde als volgt: welke bekende optische 
technieken hebben een aantoonbaar po-
sitief effect op de zelfredzaamheid van 
mensen bij een brandscenario in een ge-
bouw? We hebben dit  onderzoek opge-
deeld in  drie onderzoeksvragen:
1.  Wat is de effectiviteit van de best 

beschikbare optische technieken 
voor het informeren van aanwezi-
gen in een gebouw bij brand?

2.  Welke nieuwe optische technieken 
zijn technisch beschikbaar voor het 
informeren van aanwezigen in een 
gebouw bij brand?

3.  Wat is de effectiviteit van optische 
technieken op de vluchtsnelheid en 
vluchtroutekeuze?

Het onderzoek heeft ons  inzicht gege-
ven in het vluchtgedrag van mensen in 
geval van een brand (met rookontwik-
keling) in het gebouw. Daarnaast heb-
ben we inzicht gekregen  in de invloed 
van technische hulpmiddelen op het 
vluchtgedrag. 
We hebben onderzoeksvraag 1 en 2 
beantwoord door middel van een lite-
ratuurstudie. Hierbij hebben we vooral 
gekeken naar de resultaten van ex-
perimenten die al eerder uitgevoerd 
waren. Om een betrouwbaar beeld te 
krijgen zijn er meerdere experimenten 
met elkaar vergeleken. Tijdens de lite-
ratuurstudie hebben we voornamelijk 
gekeken naar de aspecten waarom de 
huidige vluchtrouteaanduiding niet ge-
zien wordt. Daarnaast is onderzocht 
welke ontwikkelingen op het gebied van 
vluchtrouteaanduiding en way-finding 
in een gebouw plaatsvinden. Tijdens ge-
sprekken met Smart Signs en Use Sys-
tems is gesproken over ontwikkelingen 
en mogelijkheden op het gebied van op-
tische technieken. Het literatuuronder-
zoek, aangevuld met interviews, heeft 
inzicht gegeven in het vluchtgedrag van 
mensen bij brand. Daarnaast is voor 
enkele (bestaande) guidingstechnieken 
informatie gevonden over de invloed op 
het vluchtgedrag van mensen.

Aan de hand van het literatuuronder-
zoek en de interviews hebben we de op-
zet voor het rookexperiment bepaald.

Voor het beantwoorden van onder-
zoeksvraag 3 hebben we een rookex-
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periment uitgevoerd. We hebben het 
experiment gebruikt om te achterha-
len welke vluchtrouteaanduidingen 
een positief effect hebben op het ont-
vluchten uit een gebouw door perso-
nen. Om dit te kunnen achterhalen is 
het experiment in een gecontroleerde 
omgeving uitgevoerd en onder gecon-
troleerde omstandigheden. Tijdens 
het experiment bevonden de proef-
personen (individueel) zich in een met 
rook gevulde omgeving. De proefper-
sonen is gevraagd het pand (vanwege 
brand) te verlaten. De proefpersonen 
moesten op diverse momenten een 
routekeuze maken. Daarbij konden 
ze gebruik maken van de aanwezige 
vluchtrouteaanduiding. Het experi-
ment is vier keer uitgevoerd, telkens 
met andere proefpersonen (totaal 90 
proefpersonen) en een andere vlucht-
routeaanduiding. Daarbij hebben we 
de volgende variabelen per proefper-
soon geregistreerd: vluchttijd, route-
keuze en de beleving van de vlucht-
routeaanduiding. Door te achterhalen 
wat een persoon motiveert om een 
bepaalde route te volgen kunnen we  
meer zeggen over de werking van de 
vluchtrouteaanduiding. Met dit  rook-
experiment hebben we  significante 
verschillen aangetoond tussen de ge-
bruikte begeleidingstechnieken op de 
variabelen vluchtsnelheid en route-
keuze. Met name de (LED)-schermpjes 
op ooghoogte leverden een snelle ont-
vluchting via de veilige vluchtroute op.

De volgende vluchtrouteaanduidingen 
zijn getest: de bekende groene bord-
jes, een lichtsnoer dat de looprichting 
aangeeft op de vloer, LED-schermen 
met verschillende dynamische picto-
grammen op ooghoogte en ten slotte 
geen begeleiding. Camera’s regis-
treerden route en tijd en de beelden 
werden nauwlettend in de gaten ge-
houden in de ‘control room’. Zowel 
het Facilitair Bedrijf van Saxion, als een 
aantal marktpartijen waarvan vlucht-
routeaanduiding hun core-business is, 
hebben interesse voor  de onderzoeks-
resultaten. Met het onderzoek hebben 
de Saxion  Kenniscentra Design en 
Technologie en Leefomgeving nieuwe 
stappen gezet richting in de ontwikke-
ling van dynamische vluchtsystemen.

 

Experimentruimte

OLED-scherm in experimentruimte
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Advies voor vervolg
In het rookexperiment is het dynami-
sche karakter van het systeem nog 
niet getest. Bovendien is niet getest 
aan welke randvoorwaarden het sys-
teem moet voldoen om ook effectief te 
zijn bij daglicht. Het is wenselijk om in 
een vervolgonderzoek, met een con-
sortium aan bedrijven, te werken aan 
het verbeteren van het systeem tot een 
werkend prototype.

Zie ook http://www.beveiligingnieuws.
nl/nieuws/14033/Saxion_onderzoekt_
nieuwe_ontruimingstechnieken_bij_
brand.html

Literatuur
Kobes, M. (2008). Zelfredzaamheid bij 
brand. Den Haag: Boom Juridische uit-
gevers.

Kobes, M., & Groenewegen, K. (2010). 
Alternatieve vluchtroute aanduiding 
(No. 431N9001). Arnhem: Nederlands 
Instituut Fysieke Veiligheid.

Ouellette, M. J. (1993, juli). Visbility 
of exit signs. Progressive Architec-
ture, 74(7), 39-42.
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6. Werkpakket Communicatie

Het probleem is duidelijk: er is be-
hoefte aan een systeem dat door sen-
soren waargenomen informatie over 
een brandweerman in actie doorspeelt 
via een draadloos ad-hoc netwerk naar 
een bevelvoerder buiten het brandend 
gebouw. Tot het systeem behoren sen-
soren die metingen doen en die min of 
meer real-time gegevens doorspelen. 
Dat houdt in dat de brandweerman 
een personal device bij zich draagt, 
dat  sensordata binnenkrijgen en com-
municeert en waarop sensoren zijn 
aangesloten. Omdat het bereik van 
de communicatie via een personal de-
vice in een brandend gebouw beperkte 
reikwijdte heeft, moet het in principe 
mogelijk zijn data via mobiele devi-
ces van collega’s in het zelfde gebouw 
door te sturen. Het doorsturen via een 
device van een collega hebben  we in 
eerste instantie buiten beschouwing 
gelaten. De volgende onderdelen wa-
ren van belang:
- Sensoren.
-  Een sensorboard om de sensoren op 

aan te sluiten.
- Een mobiel device.
-  Communicatie tussen het sensorboard 

en het mobiel device.
-  Communicatie tusen het mobiel de-

vice en het device van de bevelvoer-
der buiten het gebouw.

6.1 Sensorcommunicatie van 
sensordata via een Android-
systeem
Leander Nijland, student Technische In-
formatica, heeft in samenwerking met 
Arie Huijgen van TI-WMC een prototype 
ontwikkeld voor sensorcommunicatie 
van sensordata via een Androidsys-
teem.  In een een aanvullende studie 
is bovendien kennis opgedaan over de 
wijze waarop sensordata via meshing 
van Androidsystemen naar het FIGO-
systeem kunnen worden gestuurd. 
De volgende situatie is exemplarisch.
Een brandweercommandant zit in de 
brandweerauto en kan op zijn systeem 
gegevens zoals locatie, hartslag en 
lichaamstemperatuur van een brand-
weerman in actie realtime monitoren. 
Naast gegevens over personen zelf kan 
hijook omgevingseigenschappen,zoals 
temperatuur in de gaten houden. Alle 
gegevens worden verkregen door mid-
del van een netwerk van sensoren op 
het pak van de brandweerman. 

Overleg bij brandbestrijding
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Er is van uitgegaan dat de bevelvoer-
der gebruik maakt van een FIGO-node, 
zoals die door het bedrijf TI-WMC is 
ontwikkeld. De FIGO-node maakt ge-
bruik van WiFi. Het FIGO-systeem is 
een draadloos mesh netwerk voor de 
ondersteuning van hulpverleningsope-
raties bij nood- en rampscenario’s. 
Het ontwerpen en de realisatie van 
een product dat de integratie van een 
wireless sensor netwerk in het FIGO-
systeem mogelijk maakt, is daarmee 
de kern van het probleem. Voor het 
mobiele device was  het gewenst dat 
onze  oplossing gebaseerd was op een 
in de markt gangbaar systeem. Boven-
dien moetst het resultaat een systeem 
zijn,  dat open is in de zin van aanpas-
baar en programmeerbaar op basis 
van open source licenties. Daarom is 
voor een Android-node gekozen. 

De vragen die moesten worden beant-
woord luidden als volgt:
-  Hoe kan een Android-systeem ge-

schikt geschikt gemaakt worden voor 
communicatie met een FIGO via WiFi?

-  Welk sensorboard is geschikt om be-
draad of draadloos te communiceren 
met een sensorboard?

-  Welke vorm van bedrade communi-
catie tussen een sensorboard en een 
Android device is geschikt?

-   Welk vorm van draadloze communi-
catie tussen een sensorboard en een 
Android-device is geschikt?

Hierbij moet bij geschikt gedacht 
worden aan functioneel geschikt en 
bovendien snel te realiseren tot een 
prototype om mee te experimenteren. 
Door een prototype van een systeem te 
bouwen hebben we  zicht gekregen op 
een mogelijke realisatie. Een bijeffect 
is actuele kennis van Android en de 
communicatie tussen Android en an-
dere systemen. Voor de communicatie 
tussen het sensorboard en het Android 
systeem is  in eerste instantie onder-
zocht of USB (bedraad) en Bluetooth 
(wireless) geschikt waren. Dit onder-
zoek is uitgevoerd door het bouwen 
van een prototype. De problematiek 
van communicatie van een mobiel de-
vice via ad-hoc een ander mobiel device 
is een vorm van een mesh netwerk.

De  systeemarchitectuur die we hebben 
toegepast in  is in het volgend schema 
globaal weergegeven.

Androidtoestel voor brandweer
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WiFi
WiFi wordt veel gebuikt voor communi-
catie op een Android- systeem en maakt 
de toegang tot een netwerkinfrastruc-
tuur bij voorbeeld internet mogelijk. Dit 
gebeurt in de regel binnen een appli-
catie die via WiFi communiceert. In dit 
project wordt een specifieke applicatie 
gebruikt om eigen berichtjes (later ge-
vuld met sensordata) te versturen. Het 
is daarvoor nodig een verbinding te ma-
ken en te kunnen verbreken met  een 
WiFi-netwerk.  Dat is gelukt en de vol-
gende stap was het versturen en ontvan-
gen van berichten. Door het werken met 
de geïmplementeerde WiFi-client-appli-
catie is gebleken dat het mogelijk is An-
droid in de infrastructure mode te scha-
kelen. Vervolgens hebben we  berichten 
met ter plekke ingevulde informatie ver-
stuurd. Een volgende stap in het onder-
zoek was  het samenstellen van berich-
ten met sensordata en die te versturen. 
Daarvoor beschrijven we eerst hoe we 
sensoren via een microcontroller op de 
Android nodeaansluiten.

Arduino
Een arduino sensorboard bevat een 
microcontroller. Daar worden senso-

ren op aangesloten en een display om 
sensordata te kunnen monitoren.

Voor de dataverbinding van een Arduino-
board met de Andorid-node kan gebruik 
gemaakt worden van USB (bedraad) of 
van Bluetooth (draadloos). Voor elk type 
connectie is een ander Arduino-board 
vereist:  Arduino Uno voor USB en Ardui-
no BT voor Bluetooth. Om functioneel 
data-uitwisseling te laten plaatsvinden 
is  voor beide zijden van de verbinding 
communicatiesoftware ontwikkeld. De 
student heeft op de Android-node een 
polling protocol ontworpen, die  via 
Bluetooth het Arduino-systeem vraagt 
sensordata op te sturen.

Architectuur ad-hoc sensorcommunicatie

Sensorboard met display

Arduinoboard met USB-uitbreiding
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Sensordata gaat niet rechtstreeks van 
de Arduino naar het WiFi-netwerk, 
maar via  de Android-node.

Onderzoek naar meshing

In een mesh netwerk is iedere node ver-
bonden met één of meer andere nodes. 
Een netwerk is ’fully connected’ als elke 
node met elkaar is verbonden dooreen 
netwerklink. De nodes fungeren als rou-
ters. Informatie kan van node tot node 
worden doorgespeeld (hoppen), totdat 
een bericht zijn bestemming heeft be-
reikt. Een mesh netwerk kan zichzelf 
aanpassen als er links wegvallen of als 
er nieuwe links bijkomen. Door deze 
eigenschap is een mesh netwerk erg 
geschikt voor een draadloze variant 
waarbij nodes mobiel zijn en geregeld 
via een andere node communiceren met 
een bestemming. 
Uit het onderzoek is naar voren geko-
men dat het op een Android systeem 
technisch mogelijk is, maar dat daar-
voor diep in het systeem en zelfs in het 
onderliggende Linux besturingssysteem 
moet worden ingegrepen. Dankzij deze 
technische ingreep  ontstaat de moge-
lijkheid sensordata van een brandweer-
man in actie uit het brandend gebouw 
te communiceren met de bevelvoerder.

Hoe verder?
Bedrijf TI-WMC heeft direct baat bij de 
opgedane kennis. Indirect is de kennis 
van belang om betere communicatie-
voorziening ter beschikking te hebben 
binnen de hulpverlening door first res-
ponders. In het kader van het beschre-
ven werk is  meshing onderzocht, maar 
dat heeft nog niet geleid tot een de-
monstrator. Dit zal worden gedaan in 
een afstudeerproject in het voorjaar van 
2012. Een ander punt dat nog aandacht 
verdient, is de visualisatie van sensor-
data voor de bevelvoerder. Deze visu-
alisatie is onderwerp van een stage-op-
dracht waaraan in 2012 wordt gewerkt.

Literatuur
Nuttige Android tutorials  zijn te vin-
den op:

http://developer.android.com/re-
sources/browser.html?tag=tutorial  
(Android).

http://www.androidcompetencycen-
ter.com/category/android-basics/  
(voorbeelden).

http://tech.chitgoks.com/2008/03/17/
android-showing-systemout-messages-
to-console/

http://www.droidnova.com/debug-
ging-in-android-using-eclipse,541.
html (hoe te loggen).

Overzicht communicatie via ad-hoc mesh

1. 2. 3.
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6.2 User Interface Sensordata
Maarten Ezendam, student Informa-
tica,  heeft in samenwerking met TI-
WMC een onderzoek gedaan naar user 
interface voor het presenteren van 
sensordata. Zijn project wordt in het 
begin van de zomer 2012 afgesloten.

In het project Sensorcommunicatie van 
sensordata via een Androidsysteem (in 
paragraaf 6.1) hebben we beschre-
ven hoe sensoren gekoppeld kunnen 
worden aan een Android-node. In dit 
project ging het om  het beschikbaar 
stellen van sensorinformatie aan de 
commandant en aan de meldkamer. 
Hierbij mag er uiteraard geen informa-
tie verloren gaan of te laat beschikbaar 
komen. De communicatie verloopt via 
een netwerk dat gekoppeld is aan de 
FIGO-node die ad-hoc en hybride net-
werken mogelijk maakt.

Het gaat om vertrouwelijke informatie 
die niet bij willekeurige personen te-
recht mag komen. De communicatie 
moet daarom beveiligd zijn.

Een ander aandachtspunt in dit onder-
zoek is de presentatie en visualisatie 
van de informatie. Dat kan zijn zowel 
aan de kant van de brandweerman 
in actie, als aan de kant van de com-
mandant. Aan de userinterface en de 
visualisatie worden strenge eisen ge-
steld qua bruikbaarheid. Er mag geen 
tijd verloren gaan aan misverstanden. 
Tijdverlies en misverstand kunnen 
rampzalige gevolgen hebben.

Op het moment van schrijven van dit 
boekje werkt de student nog volop 
aan dit onderzoek en bereidt hij een 
demonstrator voor. Daarbij zal ook 
aandacht worden besteed aan verdere 
opties, zoals het ontvangen en verwer-
ken van data die door externe senso-
ren worden verzonden en aan het op-
halen van informatie,  bijvoorbeeld uit 
de meldkamer.

Het Figo systeem
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7. Kennisdeling

 c.  Interne presentatie door Marcel 
Oosterwijk: ’Optimale fusie van 
multi sensor data, conclusies lite-
ratuuronderzoek’

 d.  Locatie: Brandweer Twente, Spaans-
land, Enschede.

3. November 2011

Alle onderzoeken en deelonderzoeken 
zijn beschreven in rapporten en ver-
slagen. Deze zijn beschikbaar via de 
website van het project: www.saxion.nl/
wireless. Daarop zijn ook de presenta-
ties te vinden van de diverse bijeenkom-
sten die we in het kader van dit onder-
zoeksproject hebben georganiseerd. 

7.1 Bijeenkomsten
Netwerkbijeenkomsten

Januari 2011
        a.           Externe sprekers 
     Henk Stijntjes  (ministerie Vei-

ligheid en Justitie): ’Technologie 
voor veilige zelfredzaamheid’

          Gerard Veldhuis (TNO Defensie 
en Veiligheid):  ‘Hulpverleners In-
formatie Management Systeem’

 b.  Interne presentaties door studenten
 c. Locatie: Saxion, Enschede.

Mei 2011
 a.  Externe sprekers Tim Oosterhuis 

(Hogeschool van Amsterdam/
Universiteit van Amsterdam/Cre-
ate-IT Research Digital Life Cen-
tre): ’Detectie van personen met 
behulp van computer vision’ Pre-
sentatie Detectie van personen 
met behulp van computer vision ,

 b.  Interne presentaties door studenten
  

Netwerkbijeenkomst juni 2011

Brandweerkazerne Enschede
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November 2011
 a.  Externe sprekers Gerke Spaling 

(Brandweer Twente): ’Gebruik van 
de iPad bij de brandweer’, 

   Lodewijk van Hoesel (Ambient 
Systems): ‘Wireless  Sensortech-
nologie’

 b. Demo’s: studentenprojecten
 c. Locatie: Saxion, Enschede.
 
Januari 2012

  

 a.     Externe sprekers 
   Mike Balm (Thales): 1. ’Indoor 

Lokalisatie’, 2. ’Crowd Manage-
ment’

   Harald Aarnink (Brandweer Twen-
te) ’Experimenten Branddetectie 
op Troned’

 b.  Interne sprekers Dirk-Jan de 
Boer: ’Rookexperiment in kader 
ontruiming’

 c. Demo’s 
 d. Locatie: Thales, Hengelo.

 

Mei 2012
 a.  Externe spreker: Paul Havinga: 

’Visie op ontwikkelingen en kan-
sen Wireless Sensortechnologie’

 b.  Interne sprekers: Ronald Tangel-
der en Henk van Leeuwen

 c.  Workshop: ’Vanuit  welke vragen 
willen we in de toekomst  samen-
werken?’

 d. Locatie: Saxion, Enschede.

Netwerkbijeenkomst januari 2012
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8. Conclusies en      
 aanbevelingen

ratuur en luchtvochtigheid geven geen 
uitsluitsel in een beginsituatie, al zijn 
het goede risicofactoren. Er moet ge-
zocht worden naar een combinatie van 
verschillende sensordata en andere in-
formatiebronnen om tot een gewenst 
resultaat te komen.

Erg behulpzaam kunnen meldingen 
zijn van mensen die als toerist of an-
derszins een brand waarnemen. Het 
idee is geopperd om een app voor 
een smart phone te ontwikkelen die 
de brandmelding doorgeeft met een 
nauwkeurige positie.

Indoor navigation bleek een dankbaar 
en interessant probleem. Het is ons niet 
gelukt om aan de eisen die de brand-
weer stelt te voldoen, namelijk een 
maximale afwijking in positie van 5 
meter na 25 minuten lopen in een wille-
keurig en onbekend gebouw. Met extra 
inspanningen en verder onderzoek is 
meer te bereiken dan nu gerealiseerd is. 
Sensorfusie blijkt daarbij onmisbaar om 
de nauwkeurigheid te optimaliseren.

Een bijzonder aardige aanvulling op 
de technologische activiteiten was de 
ontruimingsproef. Het is waardevol te 
weten wat de effectiviteit is van diver-
se visuele signaleringmogelijkheden 
bij een ontruiming van een onder rook 

Het project Wireless Sensortechnologie 
bij Calamiteiten kende een brede scope. 
Er kwamen veel verschillende onderwer-
pen aan de orde. De samenbindende 
elementen waren de technologie en de 
gerichtheid op diverse problemen die 
optreden bij calamiteiten waarbij de 
brandweer in actie komt. Met deze pro-
blemen heeft een beveiligingsbedrijf 
trouwens  ook vaak te maken.

Op elke van de diverse onderwerpen 
is werk verricht dat op elk van de 
verkende gebieden veel inzicht ople-
verde. Voor de problemen zijn proofs 
of principle uitgewerkt in demonstra-
tors. Deze hebben niet allemaal geleid 
tot een volwaardige aanzet tot een 
product. In een aantal gevallen werd 
duidelijk dat de gewenste nauwkeu-
righeid niet gehaald werd of de kos-
ten van een volwaardige uitwerking te 
hoog zouden uitvallen.

Bij het onderwerp branddetectie bleek 
dat de CO²-sensoren zeer nuttig zijn 
om een brand te detecteren in een ge-
bouw, maar in een natuurgebied ont-
staan problemen met de metingen. 
Daar is de eis dat een brand binnen 15 
minuten na het begin geconstateerd 
moet worden. Doordat in het begin 
nog te weinig CO² in de lucht te meten 
is, faalt de tijdige detectie. Ook tempe-
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staand gebouw. Hierbij zien we dat 
mensen verschillend gedrag vertonen. 
Een nadere analyse en herhaling van 
dit soort experimenten met andere 
technologieën is gewenst.

Ad-hoc communicatie in een gebouw 
zonder een werkende netwerkinfra-
structuur was een onderwerp dat maar 
weinig aandacht heeft gekregen. Wel 
zijn de resultaten veelbelovend. Er is 
inderdaad met huidige standaard be-
schikbare apparaatjes eenvoudig een 
systeem op te zetten. Willen we ech-
ter andere dingen dan die standaard al 
geconfigureerd zijn, dan moet er diep 
onder de motorkap gekeken worden. 
Daar zit een uitdaging die opgepakt 
werd en goed uitgediept is.

Op alle deelgebieden van dit project 
kan verder onderzoek tot waardevolle 
resultaten leiden. We zullen in een bij-
eenkomst met het consortium en an-
dere belangstellenden een mogelijke 
koers benoemen. Wel is duidelijk dat 
in een vervolg minder diversiteit van 
onderwerpen gewenst is om de diep-
gang te bereiken die gewenst is voor 
het opleveren van demonstrators die 
voldoen aan de eisen. 
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