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KLASIFIKACE  SIGNÁL   AE  POMOCÍ  DISTRIBU NÍCH
SM SÍ  STATISTICKÝCH  DIVERGENCÍ 

Jan Tláskal, Václav K s
Katedra matematiky FJFI VUT Praha 

Abstract: We present a method and a real-time algorithm which allows us to classify acoustic 
emission (AE) signals into the finite number of groups which correspond with the physical nature of 
AE sources. We use spectral parameters and non-metric distances, both independent on the signal 
amplitudes. We would like to distinguish detected signals emitted by different suppressed acoustic 
emission sources in materials (for example long-distant micro defect, corrosion, etc.) and also to 
separate them from common noise. We produce sets of several types of experimental signals to verify 
the algorithm. The model, which estimates the underlying distribution of spectral parameters 
originated from the frame of multimodal probability density estimates, i.e. statistical model of 
distribution mixtures.

Abstrakt: Prezentujeme metodu a algoritmus, který využitím statistických metod dokáže t ídit signály 
akustické emise (AE) do skupin odpovídajícím fyzikální podstat  zdroj  (nap . microtrhliny, korozi, 
laminární posuny, apod.) a rozlišit emisní události zp sobené defektem v materiálu od r zných šum .
Ke t íd ní používáme spektrální parametry a nemetrická zobrazení, které nezávisí na amplitud
signálu. Model popisující rozd lení extrahovaných spektrálních parametr  signál  pochází 
z abstraktního statistického modelu distribu ních sm sí, používaného na odhady multimodálního 
rozložení pravd podobnosti. 

Key words: Acoustic emission, Statistical methods, Distribution mixtures, EM algorithm 
Klí ová slova: Akustická emise, Statistické metody, Distribu ní sm si, EM algoritmus 

1 Klasifikace v akustické emisi 
Pracujeme na algoritmu, který pomocí statistických metod dokáže t ídit signály akustické 
emise (AE) do skupin odpovídajícím fyzikální podstat  zdroj , respektive rozpoznat 
akustickou emisi zp sobenou vznikem defektu v materiálu od b žných šum . Nepokoušíme 
se p íliš využívat informace o fyzikální p í in  vzniku akustické emise, zam ujeme se na 
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statistické metody t íd ní.
Emisní událostí (EU) rozumíme záznam AE piezoelektrickým sníma em na disku 

po íta e se vzorkovací frekvencí 2 MHz. Samotný piezoelektrický sníma  je bohužel citlivý
na pom rn  úzkém intervalu frekvencí, n které frekvence potla uje pom rn  výrazn . Navíc 
každé dva sníma e, t ebaže stejného typu, se ve svých spektrálních vlasnostech liší, což je 
zp sobeno samotnou složitostí výrobní technologie. Díky deformaci signálu sníma em a 
mnohonásobným odraz m v m ící soustav  nelze z teoretické znalosti ší ení elastického
vln ní u init jednozna ný záv r o tom, o jakou EU se jedná a statistický p ístup ke klasifikaci
je nevyhnutelný. Záznam emisní události probíhá tak, že m ící aparatura kontinuáln  sleduje
d ní na sníma i a jakmile p íchozí signál p esáhne danou prahovou hodnotu, p ístroj se ve 
svém bufferu vrátí o 0,5 ms zp t a uloží na pevný disk 6 ms (tzn. 12500 ísel) dlouhý záznam.
Pro klasifikaci používáme ješt  kratší ást EU délky T  obsahující pouze náb h signálu bez 
deformujících odraz  a interferencí.

Nam íme dostate n  velkou trénovací množinu EU. Z každé emisní události 
vybereme  parametr  a poté mezi nimi hledáme shluky. Nov  p íchozí signál pak za adíme
do toho z natrénovaných shluk , ke kterému bude mít nejv tší pravd podobnost p íslušnosti.
Klasifikaci signálu AE jsme v podstat  p evedli na úlohu shlukové analýzy. 

D

Po hodnotách parametr  budeme vyžadovat, aby v rámci jednoho typu signálu nem ly
p íliš velký rozptyl a aby tvo ily pokud možno co nejvíce vzájemn  odd lené shluky.
Nepoda í-li se nám rozlišit dva zdroje AE, dojdeme k záv ru, že vinu nese bud' nesprávná
volba parametr , nebo že zdroje budí pro nás fyzikáln  nerozlišitelnou AE. 

2  Výb r spektrálních parametr
P i klasifikaci se nejlépe osv d ily parametry ze spektra EU, které zachycují polohu vysokých 
amplitud ve spektru signálu vzhledem k frekvencím. Jesliže ozna íme  jako asový index 
emisní události , pak pomocí diskrétní fourierovy transformace dostaneme každou EU ve 

form  kombinace harmonických složek s komplexními koeficienty ,
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Absolutní hodnotu  nazýváme amplitudou harmonické složky. Kdybychom indexu f 
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V textu ztotož ujeme pojmy spektrum a amplitudy spektra, fáze pro nás nejsou nijak
významné. Spektrum následn  pro naše ú ely klasifikace normujeme na jedni ku a 
vypo teme pro každý signál následující spektrální parametry [1]: 

Parametr 0,33 Kvantil:

Zavedeme v souladu s analogií z teorie pravd podobnosti parametr -kvantil
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Parametr W :

Parametr W  je druhým parametrem, který zachycuje polohu významných amplitud spektra ve 
smyslu frekvence

,)|||(|||minarg= 2
1

0=1][0,
ff

T

fTl

ZZflW  (2) 

kde

.
1

|=|
1

=||
1

0= T
Z

T
Z f

T

f

f

Poznamenejme v této souvislosti, že b žn  d íve užívané p ímé parametry ze signálu AE, 
nap íklad Risetime (doba od po átku emisní události tzn. prvního p ekonání šumového prahu
do nabytí maxima EU) nebo County (po ty p ekmit  r zn  nastavených prahových hladin) se 
pro klasifikaci zdroj  AE neosv d ily.

Vyst edovaný pentest:

Motivací je zavést jakýsi referen ní signál pro danou fyzikální soustavu. Pentest se zdá být 
logickou volbou, nebo  je standardn  používaným budi em AE s charakteristickým tvarem 
spektra. V soustav  vybudíme a zachytíme  emisních událostí délky T vybuzených
pentesty na stejném míst . Ozna me ,
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iZ 1},{0, Ni , Fourier v obraz i-tého pentestu, 

diskrétní fourierovu transformaci a  inverzní fourierovu transformaci. Vyst edovaným

pentestem nazveme vektor 
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Zavedeme-li n jakou formu vzdálenosti mezi spektrem P  a spektry ostatních EU, získáváme
další funk ní spektrální parametr k již zavedeným parametr m  a W. Klasické metriky

selhávají v porovnávání rozdíl  a spole ných rys  mezi spektry EU, proto používáme
symetrizovanou verzi tzv. blendované Hellingerovy divergence [2,3], která je dána vztahem
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Na obrázku 1 uvádíme porovnání separace hodnot vzdáleností vyst edovaného pentestu od 
prvk  trénovací množiny pomocí kvadratické odchylky a Hellingerovi -divergence pro t i
typy experimentáln  nam ených sad signál  akustické emise.
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Obrázek 1: Separace t í typ  AE pomocí kvadratické odchylky a Hellingerovi -divergence

3  Distribu ní sm si
Jak bylo již re eno, vybíráme z emisní události n kolik parametr , mezi nimiž hledáme 
shluky. B žné metody shlukové analýzy nám nevyhovují, protože tíhnou k vytvá ení
kruhových shluk . Díváme se na vypo tené parametry jako na realizace náhodné veli iny X
s multimodálním rozložením pravd podobnosti, jejíž rozd lení odhadujeme pomocí modelu 
normální distribu ní sm si [4]. 

Definice: Distribu ní sm sí (DS) budeme rozum t každou konvexní kombinaci
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kde  je indexová množina složek sm si,),(1,= MM )|(xp  jsou jednoduché hustoty 
pravd podobnosti ur ené vektorem  a dále  jsou váhy, p ípadn  frekven ní funkce 
výskytu komponenty distribu ní sm si. Distribu ní sm s zahrnuje komponenty obecn
r zných typ . V technické praxi se p evážn  používá sm s komponent parametrických 
rozd lení stejného typu, v našem p ípad  to bude sm s normálních rozd lení. Odhadování 
rozd lení distribu ní sm si se redukuje na odhad skupiny parametr
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Parametr j  má tvar ),(= jjj C , kde  zna í vektor st edních hodnoty a 

 je kovaria ní matice,  jsou vybrané parametry signálu. Parametry sm si

odhadujeme maximáln  v rohodným odhadem. Maximáln  v rohodný odhad získáme itera ní
metodou známou jako EM algoritmus, který konverguje k lokálnímu maximu v rohodnostní
funkce [5]. 
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Tvo í-li data pouhým okem dostate n  odd lené shluky, je v podstat  lhostejné jakou
metodu pro ur ení p íslušností do shluk  použijeme, všechny dosáhnou uspokojivého 
výsledku. Zcelá jiná situace nastává pokud jsou shluky blízko u sebe, áste n  se p ekrývají,
mají r znou velikost nebo data obsahují výrazné zne išt ní (tzv. outliery). Proložit shluky 
sm sí normálních hustot pravd podobnosti a tuto hustotu použít následn  pro t íd ní je 
výhodné, pokud body v jednotlivých shlucích nemají rovnom rné rozložení a tvo í p ibližn
elipsoidy. Takovému rozložení dat odpovídá mnoho úloh v p írod  v etn  té naší. Další 
výhodou modelu DS je robustnost v i zn išt ní a díky EM algoritmu i p ímo ará
implementace maximáln  v rohodného odhadu. 

4  Clustering pomocí distribu ních sm sí

Nech  vzorek  pochází z populace s p edem známým po tem M odd lených

shluk . Tato data budeme považovat za realizaci distribu ní sm si o M komponentách. Ke
každému , p edepíšeme p íslušnost

),,( 1 Nxx
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sm si p ímým vztahem:
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Obrázek  2: Metoda DS použitá na p ekrývající se data 

Na obrázku 2 vlevo bylo vyneseno 300 hodnot . Data jsou legitimní, pocházejí 

z laboratorního m ení 3 r zných typ  akustických signál  na tenké plechové desce. 

),(= 0.33 WQX
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Nabízíme srovnání výsledk  jednoho pr b hu EM algoritmu a nejlepšího výsledku metody
nejbližšího souseda se 100 náhodnými inicializacemi. Na obrázku 3 je zobrazen graf 
odhadnuté hustoty distribu ní sm si mající maximální v rohodnost, která byla využita pro 
obarvení shluk  v obrázku 2. 

Obrázek  3: Graf hustoty distribu ní sm si
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